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RESUMO

	O trabalho “A importância da prática de leitura e escrita para a inclusão social: um trabalho com as jovens do Instituto São José de Carangola”, inserido no projeto “Decifrando a

Língua Portuguesa: competências e habilidades de leitura e escrita” desenvolvido pelo Curso de Letras da UEMG- Unidade Carangola, tem por objetivo inserir o aluno de

licenciatura na realidade de ensino- aprendizagem encontrada entre as jovens do Instituto São José de Carangola, um local que abriga crianças e jovens em situação de risco e

que, mesmo frequentando o ensino regular, apresentam dificuldades complexas no que se refere à prática de interpretação de texto, redação e tópicos gramaticais, além de

praticamente não exercerem a leitura de nenhum gênero textual e de apresentarem bloqueios no uso de gêneros orais. Levando em conta esse diagnóstico feito previamente, são

elaboradas atividades semanais para que essas deficiências sejam supridas, as quais são desenvolvidas no Instituto todas as quartas e sábados, das 14h às 16h, com cerca de

12 (doze) jovens de até 18 anos. Desse modo, enquanto estudantes de licenciatura, há uma aproximação com as práticas pedagógicas e a experiência de sala de aula, com o

agravante de se lidar somente com jovens com deficiências no processo de aprendizado. Como professores de Língua Portuguesa, umas das formas de se contribuir

efetivamente para a inserção das crianças e jovens no mundo do papel seria estarmos preparados para a diferença. É preciso que estejamos abertos para as contribuições das

ciências que hoje imprimem aos fenômenos linguísticos um olhar plural, buscando desvendar-lhes as faces social, cultural, interacional, cognitiva e formal. Vemos, dessa modo, a

linguagem e os sujeitos que a praticam em suas diferentes origens, em seus distintos momentos de interação cotidiana, com os distintos papéis que assumem e com as

diferenciadas escolhas que fazem ante o léxico e a gramática de sua língua (MIRANDA, 2006; TRAVAGLIA, 2011).

Projeto 1


