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Objetivos
Contribuir com um coletivo de ações que prioriza o acesso à literatura como direito.
Objetivos Específicos:
- Oferecer mais um espaço de vivência com a leitura literária
na comunidade do entorno da UFPE;
- Desenvolver oficinas pedagógicas para
aprofundar o conhecimento sobre a cultura falada e escrita, com vistas ao exercício da
cidadania e a melhoria da qualidade de vida das pessoas nas comunidades atendidas; Articular os saberes dos alunos do Ensino Fundamental e Médio na prática de leitura
literária e produção textual dos gêneros escritos;
- Analisar as produções dos
moradores;
- Compartilhar com a comunidade as experiências de leitura e escrita
desenvolvidas durante
o projeto;
- Publicar um livro, reunindo os resultados do
projeto.
Resumo
O projeto ‘Laboratório de pesquisas e práticas de leitura’ articula-se à política
extensionista da UFPE, associando-se às duas grandes áreas temáticas, UFPE & Educação
Inclusiva e UFPE & Políticas Culturais, principalmente no que diz respeito à formação
continuada de leitores da comunidade de Roda de Fogo e Engenho do meio, qualificando
crianças e jovens e reafirmando seu direito à cultura. O Projeto de pesquisa e extensão
está voltado para a motivação da leitura entre os alunos da Rede Pública de Ensino,
suprindo lacunas da educação gratuita. Trata-se de uma ação que envolve o trabalho
com a leitura literária de cunho crítico e a produção de textos. Para tal, serão
oferecidas aos frequentadores do espaço oficinas pedagógicas de leitura e produção de
textos literários. O exercício da produção de texto resultará na publicação de um livro
com as produções. Dentre as ações, também está previsto um evento de socialização
'Semana da Leitura e Literatura do Laboratório de Roda de Fogo' destinado à comunidade
de Roda de Fogo e seu entorno com apresentação de comunicações orais dos envolvidos,
com o intuito de socializar a experiência. Ainda vislumbra-se trabalhar em parceria com
o projeto Mais Resenha do Colégio de Aplicação, participando da organização do evento
acadêmico 'II Encontro da Leitura e da Literatura do CAp UFPE'.

