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Resumo: O projeto visa à parceria com o Lar Pequeno 

Leão, onde vivem crianças e adolescentes entre 01 e 18 

anos e que foram privadas da convivência familiar. Tendo 

em vista a preocupação dos responsáveis da instituição 

referida com a formação destes jovens, os quais se 

aproximam da idade de sair do Lar, o objetivo deste projeto 

é oferecer-lhes oportunidades para ingressarem no mercado 

de trabalho, partindo de oficinas interdisciplinares, 

ministradas por professores e alunos do Centro 

Universitário da FEI. 

 

1. Introdução 
Segundo Guedes e Souza [1], os atos de ensinar a ler e 

a escrever são compromissos de todas as áreas da escola, 

não exclusivos do professor de português. Ainda de acordo 

com os autores, ao estimular à escrita e a leitura, o 

professor proporciona oportunidades para que os alunos se 

pronunciem, contem suas histórias, falem de suas 

necessidades e anseios, tornando-lhes capazes de 

ambicionar uma vida melhor. Partindo desta ideia, percebe-

se a necessidade de trabalhos em torno da esfera 

interdisciplinar que, para Thiesen [2], significa a quebra dos 

limites disciplinares, dos estudos e dos saberes. Assim 

sendo, o enfoque se dá em investir nas diversas capacidades 

leitora e interpretativa desses jovens, diante das disciplinas 

de Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos 

Gerais, fazendo com que o Centro Universitário da FEI, 

juntamente com a aluna pesquisadora, monitora de Língua 

Portuguesa, e sua orientadora, possa contribuir para o 

futuro dos participantes do projeto, tornando-os donos de 

suas próprias histórias pós Lar. 

 

2. Metodologia Utilizada 
As oficinas referidas tiveram frequência semanal, aos 

sábados, com duração de 3 horas, e ocorreram no campus 

SBC do Centro Universitário da FEI. Para a realização de 

tais atividades foram necessários encontros entre a 

pesquisadora e sua orientadora para leitura, pesquisa e 

discussão de textos teóricos da área - Língua Portuguesa - 

conhecimento do público-alvo, aplicação de prova 

diagnóstica e preparação das aulas e do material didático. 

As aulas tiveram enfoque na escrita e interpretação de 

textos, baseados nas discussões das obras de Machado de 

Assis, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, 

entre outros. Além disso, viu-se a necessidade de atingir 

maior interesse dos jovens através de análise e produção de 

textos em torno de músicas atuais e, ainda, sobre os erros 

mais frequentes nas produções propostas pela monitora, 

além das saídas de campo. 

 

3. Resultados 
Há duas possibilidades de avaliação dos resultados 

obtidos, uma, voltada para a relação estabelecida entre o 

Centro Universitário da FEI, monitores e professores e os 

jovens do Lar Pequeno Leão; outra, voltada para o 

desenvolvimento da pesquisadora. Quanto ao contato 

estabelecido entre os envolvidos no projeto, em um 

primeiro momento, percebeu-se uma resistência dos jovens 

com os professores e monitores, de forma a dificultar as 

primeiras aulas dadas. Posteriormente, principalmente, após 

a leitura da crônica “Felicidade Clandestina” de Clarisse 

Lispector, autora popular entre os jovens, e aplicação de 

dinâmicas para “quebra de gelo”, ficou evidente tal 

aproximação e, desta forma, se fez possível aprofundar o 

conhecimento sobre os adolescentes que, por sua vez, 

puderam desenvolver habilidades leitoras críticas e 

criativas. Paralelamente a isso, é indiscutível o 

desenvolvimento da pesquisadora que, além dos 

conhecimentos técnicos adquiridos, ao preparar o material 

didático, analisando e discutindo-os, e saídas de campo a 

museus e cinema, aumentou sua percepção analítica do ser 

humano, percebendo suas reais necessidades pessoais e 

sociais.  

 

4. Conclusões 
Ainda que monitora de Língua Portuguesa, a 

contribuição do projeto se deu, principalmente, através de 

seu enfoque interdisciplinar, uma vez indispensável à ajuda 

mútua entre monitores e professores das demais áreas para 

atingir o objetivo proposto: oferecer oficinas 

interdisciplinares que contribuíssem para melhores 

oportunidades de ingresso no mercado de trabalho aos 

jovens. Logo, o projeto, conforme colocado em prática, 

obteve êxito. Por outro lado, diversas dificuldades foram 

encontradas e, em alguns momentos, viu-se a possibilidade 

de reestruturação de material didático, inclusão de saídas de 

campo e maior aproximação com os jovens do Lar Pequeno 

Leão. Tais obstáculos deram à orientanda chances de 

crescimento, mais que nada, pessoal.    

Trata-se, ao fim, da possibilidade de contribuir para a 

construção de uma sociedade educadora e mais justa, seja 

para os menos afortunados, privados da convivência 

familiar, seja para uma aluna universitária que deseja 

cooperar continuamente para o futuro desses jovens.   
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