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RESUMO: O projeto “Tecendo elos pela Leitura: Linguagens na Pastoral” situa-se no campo do
ensino-aprendizagem da língua portuguesa, especiﬁcamente no eixo da leitura com atenção especial à
formação de professores. Visa a oportunizar experiência docente solidária para seis alunos do curso de
Letras Português - Licenciatura desenvolvendo atividades de leitura com 60 crianças e jovens da
comunidade Mangueira da Torre, na zona norte do Recife. O trabalho desenvolve-se no Colégio
Equipe, entidade parceira da comunidade, que há cerca de três décadas realiza, dentre outras ações, a
atividade de apoio escolar denominada “Pastoral”, a qual atualmente beneﬁcia cerca de 120 crianças e
jovens da comunidade. A Pastoral ocorre toda as quintas-feiras à noite com a participação de alunos do
Colégio Equipe que voluntariamente são responsáveis por conduzir as atividades. Considerando esta
realidade, este projeto objetiva desenvolver e ampliar as possibilidades de interação com o texto por
meio da prática da leitura na Pastoral. Em outras palavras, pretende-se, por meio desta ação
extensionista, colaborar com o trabalho da pastoral, particularmente quanto ao ensino de língua
portuguesa por meio de conhecimentos especíﬁcos sobre a língua, o texto, a leitura e os
multiletramentos de modo a agregar as três instâncias envolvidas: licenciandos/as da UFPE, alunos/as
do Colégio Equipe e público-alvo da comunidade. Por meio destes elos, espera-se renovar e
sistematizar as formas de trabalho com a leitura de diversas linguagens na Pastoral, conferindo espaço
importante ao texto literário por meio da valorização e do trabalho com o acervo disponível na própria
biblioteca da comunidade.

