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RESUMO  

A presente proposição objetiva contemplar a leitura e a escrita como prática 
de subjetividade – na acepção foucaultiana – de que o sujeito ‘se subjetiva’ por 
meio de exercícios de leitura e escrita. Aliada a esta noção de subjetivação, 
ambiciona-se desenvolver, nesta comunicação, a descrição dos resultados 
parciais de um projeto de pesquisa (ainda em andamento) que intenciona cotejar 
um exercício de ‘escrita de si’ por meio da elaboração de um caderno de 
lembranças – na acepção grega – como registro de um sujeito por meio de 
exercícios do pensamento, entre eles: a leitura e a escrita. E estes exercícios 
estariam e estão diretamente aliados à  necessidade de ‘escrever para não 
morrer’, ‘preservar-se para não passar incólume’ ao reiterar os dizeres de 
Blanchot. Não se trata de um trabalho apenas eminentemente teórico, mas antes 
evidencia também uma espécie de relato de experiência que tangencia os anos 
que se esteve e ainda se está à frente de um projeto de pesquisa que anseia 
desenvolver o  h áb i to  da leitura e da escrita a partir de oficinas semanais (de 
leitura e produção textual) em uma abordagem interdisciplinar e 
transdisciplinar a partir de teóricos da pós-modernidade que versam 
sobre o tema entre eles PENNYCOOK, KUMARAVADIVELU; MOITA LOPES 
com alguns eixos transversais elencados nos PCNs: ética, pluralidade cultural e 
educação ambiental, desenvolvido durante os anos letivos de 2014 e 2015, com 
alunos do ensino superior (oriundos de diversos cursos, entre eles psicologia, 
pedagogia, ciências sociais, educação do campo) como egressos de dois 
núcleos livres ministrados por esta proponente e que objetivavam promover a 
subjetivação de um sujeito por exercícios do pensamento (leitura e escrita). 
Reitera-se ainda que esta comunicação intenta apresentar a diversidade, como 
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tema recorrente na/da constituição dos sujeitos de sua escrita e evidencia o 
percurso  percorrido com textos literários e ‘não literários’ e com temáticas 
diversas como um espaço plausível para o sujeito constituir-se sujeito atento 
para as singularidades não como desagregação, mas como como intervalo para 
adicionar, agregar-se, somar-se. Como resultados parciais, tem-se a completa 
adesão do público ambicionado e a motivação e efetivação dos cadernos de 
lembranças construídos e autoavaliados como uma experiência muito salutar para 
a formação (integral) de cada um dos alunos envolvidos. Assim, poder-se-ia 
repensar ininterruptamente na demanda: quem não é diverso? E esta 
diversidade se apresenta singularizada nos cadernos de lembranças e/ou de 
anotação – como o espaço de constituição da ‘objetivação de uma subjetividade’. 
Cumpre mencionar que o referido projeto de pesquisa (por tratar e lidar com 
‘narrativas de si’), já passou pelo comitê de ética e encontra-se devidamente 
autorizado para além de cotejar o assunto, apresentá-lo em congressos com os 
seus possíveis desdobramentos. 
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