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Objetivos:
 Reunir alunos do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
do Rio Grande do Norte (IFRN), Câmpus Natal - Zona Norte que
tivessem interesse em leitura de literatura ;
 descrever a relação com a leitura literária de um grupo de alunos do
ensino médio tecnológico;
 criar condições favoráveis à constituição de sujeitos leitores a partir do
(re) encantamento artístico e literário;
 contribuir com a formação de público para saraus poéticos e
apreciadores de literatura.

Público-alvo:
 Alunos do Ensino Médio do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (IFRN), Câmpus Natal - Zona
Norte.

Encontro com jovens leitores

Iniciado no ano de 2010, o grupo LITERALMA nasceu com o
propósito de reunir os alunos do Câmpus que tivessem interesse em
literatura e arte. Desde então, seus partícipes reúnem-se em encontros
semanais onde são discutidos assuntos relacionados a temas literários
diversos.

Ações do Literalma







Realização de sarais poéticos, partindo dos textos discutidos
nas reuniões.
ações que estimulam o interesse pela leitura, tais como o
corredor literário, com textos da literatura nacional e de
autores potiguares;
comemoração de datas relacionadas com a leitura, a
exemplo do dia do escritor, dia nacional da leitura, semana
do livro e da biblioteca, dia mundial da alfabetização, entre
outras.

Pontos resultantes:
A partir dos depoimentos que foram coletados, com
os atuais integrantes e com os alunos que já
participaram do grupo, optamos por uma análise
qualitativa, cuja adoção nos permitiu verificar como o
grupo LITERALMA se apresenta na sua construção
identitária.
“Para mim, o LITERALMA é assim, emoções acima de tudo. O nome já diz: literatura
e alma, e minha alma foi conquistada nesses encontros. E antes eu nem acreditava
nisso!, vou tentar resumir minha história com o grupo... Enfim, o LITERALMA para
mim é algo inesquecível. Mudou-me como pessoa, me fez ver que cada livro é um
mundo diferente... “(João Pedro Lobo Antunes – Curso: Informática).
“Literalma é mais que um grupo é um lugar, Não um canto, mas lugar...Literalmente é
um grupo, mas grupo não liberta nada. Algumas vezes até prende... e não é um grupo
de literatura, é um grupo de sentimento escrito. Sim, você pode até chamar isso de
literatura, mas uma palavra não abarca um sentimento, mesmo que ela seja usada para
descrever o sentimento mais próximo do que se sente...”(Tiago Wolsen – Curso:
Informática)

Por fim, entendemos que a leitura é a base da educação. E
a literatura, a base da leitura. A luz desta percepção, o
grupo LITERALMA surge com a intenção de reconstruir o
prazer pela prática da literatura .

SOMOS LITERALMA, porque:
“Cada homem tem em si, uma parte da
alma de todas as coisas”
Litnus Azarael

