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RESUMO 

O objetivo geral deste projeto é trabalhar o desenvolvimento do letramento 

com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, atendidos pelo 

Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes (SAICA). O 

SAICA escolhido é o MAIS - Movimento de Apoio à Integração Social, localizado no 

bairro da Vila Guilhermina, Zona Leste de São Paulo. Boa parte dessas crianças 

chega à adolescência com um subdesenvolvimento grave das habilidades de 

letramento e o objetivo do projeto é, por meio de atividades práticas, encontrar 

formas eficazes de desenvolver essas habilidades e oferecer a essas crianças maior 

desenvoltura e independência social. 

INTRODUÇÃO 

O trabalho busca relatar a experiência da pesquisadora ao trabalhar o 

desenvolvimento do letramento com crianças e adolescentes em situação de 

vulnerabilidade social, atendidos pelo Serviço de Acolhimento Institucional Para 

Crianças e Adolescentes (SAICA). O SAICA escolhido foi o MAIS - Movimento de 

Apoio à Integração Social, localizado no bairro da Vila Guilhermina, Zona Leste de 

São Paulo. Através do convívio e da observação por meio de um trabalho voluntário 

com foco recreativo, foi observado que boa parte dessas crianças chega à 

adolescência com um subdesenvolvimento grave das habilidades de letramento. A 

partir disso criou-se um projeto cujo objetivo é, por meio de atividades práticas, 

encontrar formas de desenvolver essas habilidades e oferecer a essas crianças 

maior desenvoltura e independência social.  

 Alguns dos desafios desse projeto inclui a falta de estudos direcionados ao 

letramento de adolescentes, visto que a maioria dos estudos do gênero foca no 

letramento de crianças, no ambiente da educação infantil, ou no de adultos no 

contexto do EJA. Além disso, como as atividades não serão realizadas no contexto 

escolar, seu caráter lúdico será essencial para garantir a participação dos 

educandos. Também é essencial lidar com a situação de vulnerabilidade dessas 

crianças, que trazem seu próprio histórico de dificuldades pessoais, sociais e de 

aprendizado. Nesse contexto “o ensino afetivo, então, representa a esperança de 

aperfeiçoar as atitudes, a motivação, a autoconfiança e os níveis de ansiedade” 

(Cittolin, 2003). 

Para a realização das atividades, primeiro será feita uma avaliação prévia do 

nível real de alfabetização e letramento de um grupo de educandos e, com base 



nessa avaliação, serão preparadas e propostas atividades para o desenvolvimento 

do letramento dentro do grupo de educandos. As atividades realizadas serão 

registradas através de relatórios e diários, de forma a proporcional uma reflexão e 

análise de cada etapa realizada, pensando na sua aplicação prática, aceitação pelo 

grupo e efetividade. 

OBJETIVOS 

O objetivo geral deste projeto é trabalhar o desenvolvimento do letramento 

com crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social, atendidos pelo 

Serviço de Acolhimento Institucional Para Crianças e Adolescentes (SAICA). O 

SAICA escolhido é o MAIS - Movimento de Apoio à Integração Social, localizado no 

bairro da Vila Guilhermina, Zona Leste de São Paulo. Boa parte dessas crianças 

chega à adolescência com um subdesenvolvimento grave das habilidades de 

letramento e o objetivo do projeto é, por meio de atividades práticas, encontrar 

formas eficazes de desenvolver essas habilidades e oferecer a essas crianças maior 

desenvoltura e independência social. 

METODOLOGIA 

A metologodia utilizada será a de Pesquisa-Ação, pois contempla "o 

professor-pesquisador em suas ações e práticas em sala de aula, para a 

compreensão das mesmas e a possibilidade de transformá-las por meio da reflexão 

crítica" (CAPELLA, 2015). Podemos ver em Kincheloe apud Capella (2015) que a 

Pesquisa-Ação é apresentada como método apropriado para a compreender os 

contextos educacionais criticamente e buscar a emancipação dos participantes, pois 

tem cunho prático e visa transformar a prática. 

 Uma vez testadas as sugestões, elas serão descritas novamente, em um 

processo contínuo, como deve ser a Reflexão Crítica e a formação do professor 

crítico-reflexivo. 

DESENVOLVIMENTO  

Até o momento foi feito o levantamento teórico e o planejamento das ações práticas 

a serem realizadas. 

RESULTADOSPRELIMINARES  

Levantamento teórico e criação de uma sequência didática a ser aplicada com os 

educandos. A aplicação prática e a coleta de dados terá início em agosto de 2018. 
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