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RESUMO

O projeto “Decifrando a Língua Portuguesa: competências e habilidades de leitura e escrita”, desenvolvido no Curso de Letras da UEMG-Unidade Carangola, tem como objetivo

inserir os alunos em formação superior em realidades distintas das usualmente encontradas nos estágios obrigatórios do Curso: o trabalho com crianças e jovens em situação de

risco e com dificuldades no desenvolvimento das práticas de leitura, escrita e oralidade. É certo que a entrada no “mundo do papel” (OLSON, 1997) é um direito cidadão, mas as

portas desse mundo letrado só se abrem para “aqueles que conquistam a proficiência nas práticas sociais de leitura, escrita e oralidade” (Boletim Pedagógico de Língua

Portuguesa, 2001, p. 9). Em termos da formação do professor de Língua Portuguesa, é necessário que esteja em pauta a necessidade de inserção de nossas crianças e jovens

nessas práticas e para isso precisam estar preparados para a diferença. Os professores precisam estar 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 que os instituem no jogo real da linguagem (MIRANDA,

2006). Faz-se necessário também discutir uma questão relevante nos processos de formação de professores: a excessiva reflexão teórica em detrimento de propostas voltadas

para a prática de sala de aula. Partindo dessas perspectivas, o Projeto em questão selecionou dez alunos do Curso de Letras para trabalharem com vinte e cinco crianças e

jovens em situação de risco, i.e., moradoras de um abrigo na Cidade de Carangola, a maioria delas com déficits sérios no processo de aprendizagem, além de problemas

cognitivos e mentais relatados. Essas crianças e jovens foram assim divididos: grupo [1] crianças em idade anterior à alfabetização, grupo [2] crianças em processo de

alfabetização, grupo [3] jovens já alfabetizadas e com algum domínio das práticas de leitura e escrita, grupo [4] crianças com déficits consideráveis de aprendizagem, e com

desenvolvimento inferior ao considerado ideal para sua faixa etária. Desse modo, os alunos do Curso de Letras podem vivenciar uma realidade crítica e elaborar mecanismos de

trabalho para que essas crianças e jovens desenvolvam algum domínio sobre as estratégias discursivas, estruturas linguísticas e aspectos notacionais da escrita, de modo a

assegurar o desenvolvimento de competências e habilidades a respeito dos gêneros textuais diversos e de práticas de oralidade. O intuito do projeto é mostrar ao professor em

formação sua responsabilidade na inclusão social de seus alunos através do domínio de práticas de leitura, escrita e oralidade; e verificar, especificamente, o avanço dessas

crianças e jovens no que se refere a essas práticas, as quais facilitarão sua inclusão social, uma vez que o ensino de Língua Portuguesa e tudo que o envolve só faz sentido se

permitir aos alunos “se prepararem para a vida que têm e terão dentro de uma sociedade, com uma determinada forma de cultura, incluindo-se nesta tudo o que representa o

modo de ser da sociedade, o modo de ver o mundo e de constituir as relações entre os membros dessa sociedade” (TRAVAGLIA, 2011). O Projeto, iniciado em março de 2016 e

com término previsto para dezembro de 2016, já alcançou resultados muito satisfatórios no que se refere à capacidade interpretativa dos alunos, além de melhorias concernentes

ao domínio de estratégias discursivas, linguísticas e notacionais da escrita para o grupo [3]. No grupo [4] já conseguimos observar o aprendizado do próprio nome, sílabas,

alfabeto, e alguns palavras curtas da Língua. As crianças pertencentes ao grupo [3] avançaram do nível básico de domínio das estruturas linguísticas para a leitura de frases

curtas, a escrita de palavras maiores e uma capacidade interpretativa de leituras realizadas pelas professoras muito mais complexa. No grupo [1] as atividades foram,

essencialmente, em torno de leitura de histórias e estímulo à interpretação das mesmas, discutindo características de personagens, os acontecimentos das histórias, a descrição

das ilustrações dos livros e o que foi percebido é um aumento da atenção e uma maior capacidade de reprodução oral das histórias ouvidas, ou seja, um avanço cognitivo claro.

Chegamos a essas conclusões a partir de sistemas de acompanhamento da evolução de cada criança e jovem participante do projeto através de encontros semanais para a

organização das atividades a serem ministradas e para discussão do desenvolvimento das atividades e entrega de relatórios mensais elaborados pela equipe do projeto a

respeito dos avanços dos alunos no que se refere às práticas de leitura e escrita. Levando em conta, portanto, as perspectivas apresentadas, o intuito dos alunos envolvidos no

projeto, futuros professores, junto à sua coordenação, é a tentativa de suprir dificuldades das crianças e jovens selecionados pela coordenação do projeto, garantindo, desse

modo, a sua proficiência nas práticas sociais de leitura, escrita e oralidade dentro dos contextos em que o público-alvo específico se insere; facilitar o domínio sobre as estratégias

discursivas (domínio de gêneros textuais orais e escritos), sobre estruturas linguísticas (diversidade de usos linguísticos; organização frasal; organização vocabular) e sobre

aspectos notacionais da escrita (ortografia, pontuação, diagramação de texto e de suporte textual), de modo a assegurar a reflexão sobre a diversidade de fenômenos que institui

o texto e o discurso real (KOCH; ELIAS, 2011a, 2011b). 
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