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O QUE É?

Encontro de pessoas para dialogar a partir de uma obra

clássica, que promove a construção coletiva de

significado, além da aproximação com a cultura clássica

universal e o conhecimento científico acumulado pela

humanidade ao longo do tempo. Favorece a troca direta

entre todos os participantes sem distinção deidade,

gênero, cultura ou capacidade. Essas relações igualitárias

envolvem a solidariedade, o respeito, a confiança,o apoio,

em vez da imposição.

PROCESSO DE LEITURA
DIALÓGICA

Primeiro a pessoa tem uma experiência subjetiva com o

texto, ao fazer a leitura individual. Durante a tertúlia,

acontece um processo de reflexão e interpretação

coletiva. E, por fim, quando saímos da tertúlia, novas

vozes se somam às nossas interpretações iniciais, o que

permite uma nova reflexão e reinterpretação para além

da tertúlia.
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As Tertúlias Dialógicas podem ser realizadas em diversos

ambientes(em clubes, centros comunitários, nas casas

das pessoas, escolas etc.).

Basicamente, os passos são:

1. Dar acesso à obra que será motivo da Tertúlia a todos os

participantes, orientando-os sobre escolher ao menos uma parte

para comentar com o grupo. Isso deve ser feito com alguma

antecedência do dia da Tertúlia: semanas, dias ou

horas. Entretanto, para o nosso primeiro encontro, utilizaremos

um conto curto, que será lido no momento do encontro.

2. Organizar o espaço de modo a favorecer o diálogo igualitário,

de preferência com todos sentados em círculo.

3. Abrir as inscrições e anotar em ordem os nomes de quem irá

fazer algum destaque.

4. Dar início às falas seguindo a ordem das inscrições. A cada

destaque feito, abrir inscrições para quem quiser comentar o

destaque feito.

5. Encerrados os comentários sobre aquele destaque, passar a

palavra à próxima pessoa inscrita e assim por diante, até que

todos que queiram tenham se colocado.6. Ao final, combinar a

próxima Tertúlia (quando será, onde, qual será a obra e se for

literatura, qual trecho será lido). 

Para saber mais, este texto foi retirado

de: https://drive.google.com/file/d/1hOfrqBdmFVbfXm27cIw2kLPp

feGT1a66/view?usp=sharing
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