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A concepção freireana de leitura de mundo remete a uma dimensão ampliada de 
produção e diálogo de sentidos entre sujeitos, visando sua atuação social. Essa 
concepção permeou o trabalho do grupo de formadores de alfabetizadores de 
adultos, no Programa GerAção Cidadã, no Rio Grande do Norte. Organizado como 
um grupo colaborativo, onde as histórias de vida e de formação de cada um eram 
socializadas, buscamos constituir um diálogo entre os participantes e um 
movimento de leitura da sua própria formação. Nessa proposta, o diálogo é 
entendido como o que deixa marcas, como algo que não havíamos encontrado em 
nossa experiência de mundo. A transformação acontece pelo diálogo quando deixa 
em nós alguma coisa que modifica nossos valores e ações, considerando–se o 
conflito inerente em todas as relações pessoais. No diálogo realizado, em que estão 
em jogo diferentes formas de interpretar e exercer a prática de formação, a 
disponibilidade para a compreensão do sentido dado pelo outro é fundamental para 
a formação e para ressignificar as práticas. Nessa relação, o diálogo se dá pela 
leitura que as formadoras fazem das suas vivências e como redimensionam sua 
formação. As relações de poder atravessam o diálogo e a interação entre os 
sujeitos e interferem no processo colaborativo e na leitura que fazem das práticas 
de cada um, a leitura fica de certo modo “obliterada” por uma relação de forças. 
Para que a leitura da formação representasse um redimensionamento da prática, a 
preocupação que perpassou o trabalho do grupo de formação foi fortalecer o 
diálogo, a troca de sentidos, por meio das sessões reflexivas, locus para a reflexão 
individual e coletiva das ações sobre as quais elaboramos conceituações com vistas 
à formação de um educador reflexivo e atuante em sua comunidade.  
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               O presente trabalho se insere no debate sobre a leitura de mundo, em 
uma dimensão ampliada de produção e diálogo de sentidos entre formadoras de 
educadores de jovens e adultos, em sua atuação social. A concepção dialógica 
permeou o trabalho do grupo de formadoras no Programa de Alfabetização GerAção 
Cidadã, em Natal, no Rio Grande do Norte. Na organização como um grupo 
colaborativo, em que as histórias de vida e de formação de cada um eram 
socializadas, buscamos constituir um diálogo entre os participantes, e um 
movimento de leitura da sua própria formação. 

            A problemática sobre a formação de educadores para jovens e adultos, 
especificamente para os programas de alfabetização, nos levou a discutir a prática 
reflexiva na organização da ação pedagógica da equipe de formação. Esse campo 
de atuação apresenta uma forte dimensão valorativa concernente às questões 
sociais, éticas e políticas, exigindo um diálogo com os alfabetizadores, portadores 
de saberes adquiridos pelas experiências vivenciadas em suas comunidades.  

             A polissemia acerca da noção de saber, que varia em função da época, dos 
campos disciplinares e das perspectivas teóricas, dificulta uma definição uníssona 
desse conceito. Entendemos que sua natureza atende à exigência da racionalidade, 
e não se encerra em um saber científico, mas em argumentos e idéias que 



apresentem uma justificação racional. Sendo produto da interação entre sujeitos, 
sua validação será reforçada quanto mais aberta ao questionamento, estimulando a 
reflexão em torno das experiências pessoais do educador e dos saberes disponíveis 
em suas comunidades de inserção.  

           Temos como perspectiva que a ação formativa exerce um papel central na 
valorização dos saberes dos alfabetizadores na integração de suas ações 
educacionais em dimensões sociais diferenciadas, em que a presença de consensos, 
conflitos e contradições se apresenta como geradora de novas proposições. Como 
formadoras, enfatizamos as ações em que os alfabetizadores mobilizassem seus 
alunos no processo de construção de conhecimentos, organizando e sistematizando 
saberes internalizados no convívio com a comunidade. 

            A inclusão de valores contrários a uma concepção de excludência perpassa 
o sentido de uma prática educativa articulada com as perspectivas políticas de 
transformação das relações de opressão. O sentido do político, relacionado às 
experiências e às práticas das relações estabelecidas, que permeia os preceitos 
institucionais e os transcende na criação de sentidos e possibilidades de ação 
educativa, se expressa nas relações do cotidiano e nos saberes experienciais de 
cada comunidade.  

            Salientamos a necessidade de coerência e entrelaçamento em um trabalho 
constante de formação, pelo seu estado transitório e reconstrução permanente, 
com a vigilância na correção de possíveis desvios originados nas interconexões das 
experiências formativas. Na atuação no Programa GerAção Cidadã, na 
especificidade do grupo formador, para a organização de uma ação educativa, 
entendemos que cada formadora devia considerar sua própria história quanto à sua 
experiência na apropriação dos procedimentos propostos e na reorientação de 
objetivos significativos. Nesse processo, foi necessário um tempo e um diagnóstico 
da situação de formação, no início de cada etapa de trabalho, e atenção à 
necessidade de uma negociação entre os participantes das atividades e as 
formadoras, atitude indispensável, em se tratando de formação de adultos.   

            Nossa proposta pedagógica foi construída sobre a formação imbricada na 
prática, advinda das experiências vivenciadas por suas componentes. A trajetória 
pessoal de cada formadora se relacionou às suas escolhas e formas de atuação em 
nosso Programa e, embora ocorressem individualmente, se constituíram em um 
coletivo no compartilhamento das decisões de planejamento das atividades. O 
diálogo é, portanto uma noção fundamental na constituição do grupo e como 
ferramenta para a formação.  

         Tratamos de um encontro de indivíduos adultos com diferentes práticas 
educativas e sociais, bem como de saberes disciplinares e experienciais, em que o 
diálogo e a aceitação do outro só serão possíveis a partir da aceitação de si mesmo 
ou da auto-reflexão acerca de suas possibilidades e limites. Essa dialogicidade 
passa pela construção de caminhos diferenciados, pois, como coloca Infante 
(2004), o formador é também um adulto em um determinado ciclo vital marcado 
por variáveis fisiológicas, sócio-afetivas e cognitivas, o mesmo valendo para o 
alfabetizador em processo de formação. 

Diálogo e leitura do outro no processo de formação 

            Na noção de diálogo em Paulo Freire (1983) o sujeito existe, se forma e se 
constitui na relação com o outro, se torna eu entre outros, ou seja, é um sujeito 
fundado na noção de diálogo e está diretamente relacionado com a linguagem e a 
palavra como sua forma de materialização. O princípio básico da pedagogia 



freireana é o diálogo, que ele considera fundamental para o homem pronunciar o 
mundo, ou seja, atuar, transformar: "o diálogo é o encontro dos homens, 
mediatizados pelo mundo, para pronunciá-lo 

            Assim, na diversidade de funções e possibilidades que o diálogo exerce 
entre seres humanos, a questão da capacidade para o entendimento refere-se à 
possibilidade de alguém abrir-se para o outro e encontrar, nesse outro, uma 
abertura para que a comunicação possa fluir livremente. Como formadoras, 
atentamos para a incapacidade apontada por Gadamer (2002), quando da relação 
de saberes, na estrutura radicada na ciência moderna, em sua formação teórica, 
em seu monólogo transmissor.  

(...) pronunciando o mundo os 
homens o transformam, o diálogo se impõe como o caminho pelo qual os homens 
ganham significação enquanto homens." (FREIRE, 1983, p.93). 

            Nessa ótica, nos encontros de formação, buscamos superar as aparentes 
dicotomias entre os grupos.  

[...] a impressão que eu tinha é que eles não estavam entendendo nada [...] então 
o aluno levantou e perguntou: o que é mesmo professora, apropriação? A palavra 
apropriação não fazia parte do vocabulário dessa pessoa, não é que ele não tenha 
um mundo intelectual, mas [...] antigamente eu achava que eles não tinham [...] 
eles têm um universo intelectual, mas eles não conseguiam captar o estávamos 
falando para eles, era uma distância muito grande porque um dos grandes 
obstáculos dos alunos da EJA é a linguagem escolar [...] então a linguagem de 
formação que tínhamos entrava em choque com a do sujeito que estava na nossa 
frente. (formadora Hortência) 

            A mudança de postura do alfabetizador, apontada por essa fala, demonstra 
que nossa atividade de formação teve a percepção acerca da lógica do saber 
acadêmico pelo alfabetizador, sujeito da formação. Mas, nossa abordagem buscava 
não colocar em conflito os saberes acadêmicos das formadoras e os saberes que os 
alfabetizadores traziam de sua formação escolar e sua ação comunitária. 

           Na elaboração de uma proposta educativa, consideramos o elemento 
diálogo, em sua relação com a memória social e coletiva, como ponto essencial 
para o respeito e a valorização dos saberes trazidos pelos alfabetizadores. Para que 
tal processo ocorresse, levamos em consideração pressupostos como a humildade, 
no sentido freiriano, na qual o grupo formador se dispõe a estudar a questão 
cultural do pertencimento do alfabetizador.  

            Como os saberes não podiam ser instituídos de antemão, e sim pela 
proposição de guias para sua elaboração, julgamos e decidimos em função também 
do que já conhecíamos, pelos hábitos adquiridos e pelo pertencimento ao grupo 
social acadêmico. A interação no processo ensino-aprendizagem suscitou o diálogo 
entre formadoras e alfabetizadores, o qual se revelou assimétrico e irregular, já que 
constituído nas significações de experiências e valores socioculturais 
diferenciados.    

[...] é o grande desafio, qual é a janela que você vai se comunicar para ativar a 
auto-criação [...] mas há uma possibilidade, essa individuação se dá no coletivo, 
não há essa singularidade por si só [...] mas eu compreendi que precisa haver um 
encontro, vai muito na questão do dialógico, se o outro não está pronto para ouvir, 
não adianta você falar. (formadora Margarida) 

            Esse estar pronto para ouvir o outro, apontado na fala de Margarida, seria 
o caráter distintivo do processo dialógico, significando bem mais do que uma 



simples conversa ou troca de informações. Em nosso contexto, isso também valeria 
para a relação de saberes, quando não ouvimos

[...] no sentido de aprender com o outro tem sempre resistências [...] ali ele traz 
modelos que precisamos romper com algumas coisas, porque eles têm uma 
verdade e eu tenho a minha [...] então eu acho que quando há essa ação-reflexão 
dos saberes que estão ali sendo discutido, no meu ato de querer formar o outro, eu 
tenho que ter a flexibilidade para diagnosticar que saber é esse e poder ver como 
eu vou intervir e mudar. (formadora Orquídea) 

 conhecimentos diferenciados dos 
do nosso grupo social.         

            A fala da formadora Orquídea expressa preocupação com a nossa 
responsabilidade, perante os alfabetizadores, sobre a maneira de interagirmos com 
os saberes diferenciados do acadêmico, nossa base formativa. A questão está 
colocada também em Josso (2004), quando essa autora aponta que, em uma ação 
educativa, devemos estar atentos a quais são os processos que caracterizam a 
formação de um indivíduo em suas singularidades e às semelhanças com outras 
singularidades, ainda que irredutíveis.  

             Nessa dinâmica, o diálogo é entendido e praticado como troca de sentidos, 
o que nos remete à idéia de abertura para ouvir o outro (como disse a formadora 
Margarida) e de leitura do outro. Uma leitura realizada conforme descreve a 
imagem do bordado formulada por João Wanderley Geraldi (1997) 

O produto do trabalho de produção se oferece ao leitor, e nele se realiza a cada 
leitura, num processo dialógico cuja trama toma as pontas dos fios do bordado 
tecido para tecer sempre o mesmo e outro bordado, pois as mãos que agora tecem 
trazem e traçam outra história. Não são mãos amarradas - se o fossem, a leitura 
seria reconhecimento de sentidos e não produção de sentidos; não são mãos livres 
que produzem o seu bordado apenas com os fios que trazem nas veias de sua 
história - se o fossem, a leitura seria outro bordado que se sobrepõe ao bordado 
que se lê, ocultando-o, apagando-o, substituindo-o. São mãos carregadas de fios, 
que retomam e tomam os fios que no que se disse pelas estratégias de dizer se 
oferece para a tecedura do mesmo e outro bordado. (Geraldi, 1997, p. 166). 

            O leitor, portanto, não é um consumidor passivo das palavras, dos sentidos 
e das idéias do autor, pois dialoga com elas e cria novos e diferentes sentidos para 
o que foi dito pelo autor de forma dinâmica, no movimento de sua vida e com suas 
experiências. No caso do diálogo formativo no programa GerAção Cidadã, todos os 
sujeitos com suas histórias de formação eram leitores e autores dialogando, 
produzindo sentidos numa relação interlocutora. O saber que do diálogo resulta 
passa a ter histórias que não são a reprodução de sentidos sempre idênticos a si 
mesmos, mas um movimento de co-autoria. 

            A co-autoria apontada por Geraldi (1997) e a troca de saberes nos 
possibilitaram um aprendizado não apenas acadêmico no entendimento dos 
espaços sociais que nos cercam e com os quais interagimos. As vivências relatadas 
nos saberes experienciais também estão fundamentadas em uma lógica a qual, 
embora não linear como a científica, obedece a regularidades de conhecimentos 
que, geralmente, não encontram espaço nos moldes tradicionais de organização da 
instituição escolar, como na vivência relatada pela formadora Hortência, quanto às 
relações intraculturais estabelecidas no decorrer das nossas ações de alfabetização 
e formação de alfabetizadores. 

Essas viagens que eu fiz [...] eu sou filha de sertanejo, mas nasci no litoral e 
conhecer o sertão, o interior; conviver com as pessoas, as dificuldades que elas 



tinham, isso foi muito fascinante [...] e é até hoje. Ir aos bairros, eu vou sem 
nenhum problema [...] e eu fui aprendendo a fazer isso como parte do meu 
trabalho, porque estamos falando de algo que a gente conhece de fato [...] que a 
gente vivencia. (formadora Hortência) 

            Esses saberes referendam a maneira pela qual os indivíduos retomam 
situações do passado, em sua alimentação, oralidade, costumes e tradições 
incorporadas por gerações. No Programa GerAção Cidadã, tivemos um grande 
número de migrantes entre as formadoras, os alfabetizadores e os alunos e, devido 
a isso, as experiências relatadas de fatos e personagens puderam estabelecer uma 
relação entre a atualidade e tempos e espaços diferenciados.  

              Para tentar realizar o diálogo, porém, é preciso saber que ele não é linear 
nem simples, não quer dizer consenso nem harmonia perene. O diálogo pressupõe 
conflito, embate de idéias e interesses antagônicos entre partes. A posição que 
cada um ocupa no espaço formativo do Programa dá sentido ao que fala e ao que lê 
da fala do outro. As relações de poder atravessam o diálogo e a interação entre os 
sujeitos e interferem no processo colaborativo e na leitura que fazem das práticas 
de cada um, a leitura fica de certo modo "obliterada" por uma relação de forças. 

Relações de poder que atravessam o diálogo  

              Acreditamos que os modos de vivenciarmos e encararmos nosso percurso 
pessoal, em face de situações concretas, representam categorias fundamentais 
para nosso desenvolvimento profissional. O poder do diálogo, da interação com o 
outro, na constituição de um saber é também referência para Flecha (2003), que 
assume posição de antagonismo a um diagnóstico consensual em torno da 
interpretação correta de uma única verdade. Sua essência está no respeito às 
posturas políticas que cada participante assume e no sentido da busca da 
superação em uma situação de conflito.    

            As situações de conflito se estabeleciam também na organização da 
formação pela dificuldade de entrosamento das áreas específicas dos saberes, que 
deveriam se estabelecer de forma interligada. O alfabetizador, para fazer essa 
interligação deveria dominar, além da compreensão pedagógica e política, 
conhecimentos próprios delimitados aos campos disciplinares.  

             Para que a leitura da formação representasse um redimensionamento da 
prática, a preocupação que perpassou o trabalho do grupo de formação foi 
fortalecer o diálogo, a troca de sentidos, por meio das sessões reflexivas, 

Sessões reflexivas: metodologia para o diálogo e a leitura da própria 
formação 

locus

             Em nosso trabalho nos baseamos na pesquisa colaborativa, em que as 
sessões reflexivas do grupo colaborador ocorreram em reuniões semanais, 
considerando as relações no grupo, a disponibilidade de participação de cada 
colaboradora e o estabelecimento de princípios comuns de ação.   

 
para a reflexão individual e coletiva das ações sobre as quais elaboramos 
conceituações com vistas à formação de um educador reflexivo e atuante em sua 
comunidade.  

O que eu percebo é que há uma linha de formação muito parecida dentro do grupo 
[...] há uma prática colaborativa, o grupo é maduro nesse sentido [...] o tempo de 
trabalho junto tem a ver, porque o grupo não nasce colaborativo, ele vai se 
constituindo [...] é muito lento, envolve mudanças de atitude e da própria pessoa 



em alguns sentidos [...] o tempo trabalhar para nos tornarmos esse grupo 
colaborativo. (formadora Begônia) 

            Entendemos que o entrosamento construído a partir da reflexão de nossas 
ações, se apresentou como o elemento de maior potencial para a constituição desse 
grupo colaborativo. A elaboração de uma linha de formação comum, com a 
discussão de princípios e procedimentos necessários a uma ação formativa 
corroborou para o aprimoramento das relações entre as participantes desse grupo. 
Em decorrência das falas das formadoras discutimos as particularidades que 
cercavam a constituição do grupo colaborador,  

Tem essa hierarquia extremamente democrática, e é difícil suplantar porque eu 
também vivo isso com as articuladoras [...] acho que são papéis, acho que não é 
nem hierarquia, todos nós desenvolvemos um papel diferente [...] tem que estar 
alerta, porque senão você se coloca em um nível de superioridade, que sabe tudo e 
não tem a coerência, que é o mais difícil. (formadora Margarida) 

              Entendemos que esse aspecto é um fator digno de consideração quando 
se opta pelo trabalho colaborativo, pois este pressupõe que todos os integrantes 
estejam em um mesmo patamar de participação, a fim de exporem em condição de 
igualdade e tranqüilidade suas concepções e proposições na consideração do 
conflito e da contradição como fatores de entrosamento no grupo.  

             Evidencia-se a necessidade da criação de estratégias para quem quer se 
situar no grupo, superar a dificuldade de expressar suas posições e criar seu 
próprio espaço, mesmo para aquelas pessoas que já têm experiência nesse tipo de 
atividade. Uma atitude positiva seria tentar homogeneizar a linguagem utilizada 
pelo grupo, criando códigos que facilitassem a compreensão entre as 
colaboradoras, pois "[...] é somente pela capacidade de se comunicar que os 
homens podem pensar em comum" (GADAMER, 2002, p. 174), ou seja, a utilização 
de conceitos comuns torna possível a convivência social e humana.     

             O diálogo é entendido nessa concepção como sendo o que deixa marcas, 
como algo que não havíamos encontrado em nossa experiência de mundo. A 
transformação acontece pelo diálogo quando deixa em nós alguma coisa que 
modifica nossos valores e ações, considerando-se o conflito inerente em todas as 
relações pessoais. Nesse sentido, as sessões reflexivas são fundamentais para a 
pesquisa no campo educativo, como espaço de reelaboração de conhecimentos no 
estudo das teorias abordados nos cursos de graduação, e outras experiências 
escolares, bem como nas experiências vivenciadas nos programas em que atuamos 
como formadoras. O espaço dessas sessões reflexivas é um locus

[...] cada vez que a gente discute põe em xeque aquilo que faz, no mínimo a gente 
se compromete com a nossa fala [...] você está provocando a auto-reflexão no 
momento da sua fala e se comprometendo com o outro que está te ouvindo [...] 
então isso aí também vai te mobilizar a refletir a sua ação e fazer acontecer de 
forma diferenciada, e ao dizer eu também estou organizando o meu pensamento, 
estou reelaborando [...] e depois de dizer existe um movimento intenso de reflexão 
sobre. (formadora Margarida) 

 para a reflexão 
individual e coletiva das ações sobre as quais elaboramos conceituações com vistas 
à formação de um educador reflexivo e atuante em sua comunidade.  

               Ressalta-se o sentido da reflexão na ação quanto ao nosso 
comprometimento, entre as componentes do grupo e a relação com os educadores 
com quem trabalhamos. Denota-se a importância da fala como canal do 



comprometimento social e na sistematização de nosso pensamento, juntamente 
com a exploração de textos teóricos como instigadores de nossas discussões.  

             A auto-reflexão e a troca realizada no coletivo são pilares do grupo 
colaborador e o caminho para o crescimento profissional de cada componente, e do 
grupo de formadoras, como um todo. A abordagem teórico-metodológica utilizada 
nos abriu espaços de reflexões e descobertas em uma práxis na qual a elaboração 
de uma proposta de ação formativa foi formulada por um sujeito coletivo, isto é, o 
grupo colaborativo constituído pelas formadoras. Essa ação formativa permitiu ao 
grupo elaborar um processo reflexivo sobre os saberes constitutivos de um curso 
de formação.  

              Como resultado de nossa atividade formativa, entendemos a formação 
como um processo advindo do cotidiano das práticas culturais e amadurecido na 
reflexão, a partir de uma proposição de interação de saberes e em um espaço de 
criação e reelaboração. As propostas, que têm um sentido de formação estão 
embasadas em uma totalidade política, na concepção freiriana da valorização crítica 
dos saberes experienciais e da compreensão de conhecimentos que possibilitem 
mudanças no âmbito educativo.  

              A transformação pode ocorrer através de ações individuais que reflitam 
uma ação social mais ampla, mas cuja expressão dependa das ações de cada 
educador envolvido no processo. Concluímos que a proposição formativa deve ter 
como parâmetro a apropriação de saberes que possam contribuir para o 
redimensionamento de nossa práxis.   

Se o alfabetizador percebe na capacitação um momento de formação dele? Tem um 
depoimento interessante desta última capacitação, que uma moça falou: "eu sou 
cria desses projetos" [...] eu não consegui entender o que ela estava querendo 
dizer e perguntei: como a senhora é cria desse projeto, faz muito tempo que a 
senhora dá aula? Ela disse: "Não, eu fui alfabetizada em projeto, eu fui alfabetizada 
no finalzinho do MOBRAL, não consegui aprender tudo... aí eu fui para a escola 
normal, (a escola normal que ela chama não é a escola de formação de 
professores, é uma escola regular), depois eu fui para o Supletivo, fiz o curso de 
Magistério, e agora sou professora". Então ela estava querendo dizer que era cria 
desses projetos e que entendia também o funcionamento desses projetos, tanto 
como aluna, como professora. É uma pessoa que faz cordel, que escreve muito e 
tem uma escrita boa [...] ela vai indicando na fala dela que, consciente ou 
inconscientemente, ela reconhece que galgou um processo formativo até chegar a 
ser professora. (formadora Hortência) 

            O processo formativo narrado pela colaboradora Hortência teve sua maior 
parte realizada fora do sistema regular de ensino e se inicia já quando essa 
professora é adulta. Indica a condição de ser uma alfabetizadora que se forma 
enquanto educa outros adultos e transpõe para a escrita a produção do cordel, 
prática advinda da oralidade. A concepção de formação, que a educadora tem como 
cria de projetos

            Ao respeitar essas experiências, os preceitos da abordagem dialógica foram 
trabalhados em nosso grupo na compreensão de que, enquanto formadoras, não 
podíamos impor nossos conhecimentos e maneiras de lidar com o saber, mas 
também não poderíamos assumir todo o saber apresentado pelo alfabetizador como 
único e verdadeiro.  

, demonstra sua inserção em programas de alfabetização enquanto 
aluna e professora que busca repensar suas vivências e as práticas de sua 
comunidade. 



            A possibilidade de revitalização ou modificação do relacionamento de 
saberes apontou a necessidade do diálogo como tomada de consciência no 
imbricamento de nossa formação e da busca do alfabetizador por uma ação 
educativa emancipatória. Esse diálogo se concretizou no respeito aos saberes 
experienciados nas comunidades, expressos nas formas variadas de discursos 
inerentes aos grupos constituídos em sua apropriação específica. O respeito se 
refere também a pensarmos como relacionamos essas expressões com o acadêmico 
de nossa formatação, sem menosprezarmos a capacidade de compreensão dos 
educadores comunitários.  

            O trabalho com alfabetizadores e nossa vivência com as comunidades nos 
possibilitou redimensionar nossa formação acadêmica na necessidade de articulação 
com as práticas culturais comunitárias em seus saberes experienciais. O sentido 
desse trabalho se encontra no oferecimento de subsídios que podem ser referências 
para cursos de formação continuada e para o sistema formal de ensino, na 
modalidade EJA, ao apontarmos a importância da relação de saberes em seus 
pontos de convergência. 

            Como educadoras/pesquisadoras, nosso compromisso é buscar caminhos, 
com base em nossa formação teórica, que extrapolem a visão consensual de 
mundo. Como responsáveis por uma análise que ofereça novas leituras na reflexão 
sobre a ação educativa, priorizamos a criação de espaços e posturas que 
transcendam a indiferença e o descomprometimento social.  

CERTEAU, Michel de. 
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