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Caro colega Professor,

Trago nessas linhas a minha mais recente viagem sobre o inesgotável mar de possibilidades do mun-

do da produção oral e escrita. Nelas também, por vezes, encontrarão alguns fatos, relatos, depoimentos de

cunho pessoal, que atravessaráo a narrativa e que certamente de afastaráo um pouco do foco do Projeto, mas

que não alteraráo o destino, senão o percurso. Tornando-o mais atrativo para alguns e menos para outros.

Perdoe, por favor, esta comandante ainda em início de carreira.

Esta viagem aconteceu em uma pequena cidade litorânea, com cerca de 20 mil habitantes, mais es-

pecifrcamente com 34 alunos de diversos gêneros, de uma escola pública localizada na cidade de Barra dos

Coqueiros, Sergipe.

Havia pouco que eu estava nesta escola como professora, entretanto, por uma mera coincidência ou

destino, isso eu deixo a cargo da crença de quem estiver lendo minhas ainda tímidas palawas neste momen-

to, esse prédio continha mais sobre mim do que eu conscientemente reconhecia até começar a escreveÍ esse

Projeto. Ao voltar à esta casa como professora, não pude deixar de me lembrar dos tempos em que fui aluna

do agora ali já extinto curso pedagógico, que seria equivalente ao nível médio atual. Além disso, como se não

fossem suflcientes tais lembranças dos tempos de discente, aquelas paredes (ainda sem reformas) me trazem

à memória todas as vezes que, mesmo saindo da aula mais cedo, ficava aguardando a minha mãe terminar

o seu expediente como auxiliar administrativa daquela instituição para voltarmos iuntos, ela, meu irmáo e

eu, para a nossa casa. Por 3 (três) anos consecutivos, casa e escola se confundiam e em ambos ambientes eu

me sentia segura ao lado dela e do meu irmão. O Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo era a continuação das

vivências da nossa pequena família de 3 (três). Foram momentos signifrcativos e que não aparecem nessas

laudas à toa. fá que sua morte precoce desencadeada por um câncer e a sua insistênciâ píúa que eu estudasse

para ser professora, além do seu persistente lema que só através da educação é que meu irmão e eu podería-

mos escrever melhores histórias para as nossas vidas, acabaram apontando para que um dia eu conseguisse

adentrar àquela porta com uma nova missão a cumprir: a de ver pontes onde alguns ainda insistem em olhar

os muros. Ponte, acesso, entre à escola em que estudamos e as linhas de todas as cartas que seguiráo, aqui, lá

e em qualquer outro lugar que qualquer um dos meus alunos queiÍa escrever um dia.

Nem sempre os mares são os mais calmos. Há de se ter paciência e conhecer a maré.

Quando retornei ao Colégio Estadual Dr. Carlos Firpo, agora como professora aprovada em Concurso

público, üü diversas situaçóes conflitantes e autorreflexivas. A aluna de outrora agora erâ colega de seus

professores e diüdia com eles o improvável espaço e conversas na sala dos professores. O inimaginável de

aÍrtes passou a ser rotina e logo me percebi mais segura paÍa ser instrumento para os meus alunos, assim

como alguns colegas daquela sala tinham sido para mim.

Agora, literalmente do outro lado da ponte, estava eu, inspirada, dentre outÍos, por Paulo Freire, a

tentar impregnar de sentido cada momento da üda, cada ato cotidiano. Mas não bastava apenas que eu o

fizesse, era esse o meu principal desafio ao tentaÍ inspirar outras dezenas de alunos a impregnar de sentido

sua üda social e explorar as possibilidades das palawas, bem como os seus significados.

Entretanto, antes de seguir com este mote, é importante salientaÍ que esta experiência em Barra dos

Coqueiros não foi minha primeira experiência como docente. Contudo, foi a minha primeira experiência

como professora de Língua Portuguesa, em uma turma de nível fundamental, era uma turma do 8o ano,

composta por 42 alunos, sendo destes 28 meninas e 14 meninos, tendo idades de 14 a 17 anos. Antes traba-

lhava no colégio apenas com o ensino médio, lecionando aulas de Língua Espanhola. O que não me impedia

de realizar algumas constataçóes sobre o público que chegava ao nível médio com grandes dificuldades de

apresentaÍ textos escritos, por exemplo.

APAI,AVRÁÉAPONTT
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Voltando à turma em questão, fui agraciada com a oportunidade de lecionar nela nos anos letivos

correspondentes aos anos de 2017 e 2018. Assim, podendo acompanhar o desempenho da maioria daqueles

que estavírm na turma do 8' ano até os dias de hoje, quando frequentam o 9o ano.

E foi então com esta turma, no ano de 2017, que durante uma visita ao Museu da Gente Sergipana,

para fins de obter o pré-teste para o Projeto de Qualificação deste mestrado, que o úés da minha pesquisa

mudou ao observar o encantaÍnento ocasionado com as palawas que frcavam expostas de forma aleatória

nas paredes do Museu.

Naquele dia senti que o leme da minha nau começava a fazer um movimento involuntiírio. Até ali não

sabia qual carta náutica precisaríamos seguir. Sem bússolas e tampouco rotas traçadas ainda, o mapeamento
daquele novo espaço foi um exercício quase colonizador.

No dia 29 de dezembro de 2017 chegamos ao Museu da Gente Sergipana. Neste desembarque estavam

presentes 28 alunos, sempre acompanhados por mim, Lilian Morgado, também pela professora Maria Apa-

recida e a diretora da escola, Tainú Félix.

Dos 28 (únte e oito) alunos, apenas 3 (três) conheciam o Museu. Para os demais, a üsita teve um ca-

ráter bastante exploratório.
Foi instigante acompanhar e ajudá-los a elucidar algumas questóes pertinentes às impressôes surgidas

diante deste novo mundo.
Risos, questionamentos, exclamaçóes e muitas afirmaçóes adúndas daquele espaço maravilhoso do

Museu frzeram daquela manhã uma especial Ádemais das palawas, as histórias contadas pelos guias, os

objetos datados e carregados de história, além do caráter interativo, digital e dialogal do Museu, todos esses

pontos foram reconhecidos por eles ao fim da visita, durante o caminho de volta e em todas as outras opor-
tunidades possíveis.

As palavras encontradas nas paredes do Museu ecoavarn como uma nova língua para alguns e de mui-
ta familiaridade para outros. O fascínio provocado por elas, o entusiasmo com o qual tentaram se comunica!
entre eles, através delas, fez-me perceber que ali estava um poderoso instrumento motivacional para con-
seguir que as aulas de língua portuguesa, por fim, atravessassem a ponte e ressoassem na üda social desses

alunos, através do uso social da língua.

Decerto que nem sempre se consegue planejar e realizar uma aula externa, pois há sempre uma lo-
gística que implica em autorização dos pais e/ou responsáveis, cessão de transporte extra para este fim,
outros profissionais para acompanhar e se responsabilizar por esses discentes, no entanto, posso afirmar por
experiência própria, caro colega, se tiver uma oportunidade, faça-o. A aula externa ficou tão presente em

suas memórias, que os alunos sempre que podem a utilizam como um bom exemplo de dia significativo que

tiveram durante o ano letivo.

Dia desses um aluno me perguntou: Ainda vamos navegar, Professora? Ao que eu respondi: Claro.

Apenas fique de olho nos ventos, marujo.

Espero que ainda esteja por aqui acompanhando esta viagem. Agora, chegamos ao Porto. Ainda que

não seja um Porto físico, estamos em um metafórico. Na Universidade, em mais uma aula do Mestrado,

recebendo combustível em forma de conhecimento. As aulas das disciplinas me fazem elucubrar sobre as

possibilidades de se conseguir que os alunos sejam motivados a escrever e que com o hábito da escrita se

consiga aprimórá-la, bem como tomar gosto por ela.

E em uma dessas aulas, na disciplina Literatura e Ensino, ministrada pelo Prof. Dr. Alberto Roiphé,

após üsita realizada também ao Museu da gente Sergipana, ouço do Professor vários questionamentos per-

tinentes, dentre eles: Como podemos adaptar para a sala de aula as atividades do Museu? Qual o nosso olhar

sobre elas? Qual a nossa percepção sobre os gêneros utüzados lá?

Outrossim, ainda nas aulas do Professor Alberto, é factual a presença sempre da expressão "subverter"

e advém dela a minha singela, porém ousada ideia para o produto deste Projeto de Pesqúsa. A escolha foi
feita após prática idealizada sob encomenda como atiüdade parcial da disciplina. O |ogo, na ocasião

t-t\
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da prática com os colegas do mestrado, se mostrou promissor e entusiasmou os partícipes. O que aca-

bou por fortalecer e endossar a ideia inicial do produto.

E se você, meu leitor querido, ainda se lembra da carta na qual falei sobre atribuir algo ao acaso ou

ao destino, certamente neste momento posso estar soando repetitiva, mas prefiro creditar ao destino a de-

signaçáo do Prof. Dr. Alberto Roiphé para ministrar àquelas inesquecíveis aulas de Literatura e apresentar

e presentear a cada um dos alunos, logo na primeira aula, o seu livro Literatura em jogo, material que foi
basilar para o produto aqui apresentado.

lnsisto no substantivo destino, já que o aponte para tudo o que aconteceu e foi relatado nessas laudas,

veio por meio do atxílio inestimável do comandante que, [esperando verdadeiramente que ele tenha a gran-

deza de me perdoar pelo trocadilho infame], conseguiu deixar o nosso caminho mais'ãlberto'l
Agora, de maneira mais séria, sem o traço de humor táo marcante nas aulas do meu homenageado,

com as devidas considerações e o reconhecimento, posso ratificar que sem a ida ao Museu, agora com os

colegas de profissão e da etapa acadêmica, além dos questionamentos e da prática do Professor Alberto, este

trabalho não teria acontecido. Ao menos náo desta forma. Não neste ritmo. Pois, como quem ouve a uma

comunicação via rádio, após meses perdido em alto-mar, pós eventos de falhas mecânicas, bem como de

ordem natural, como grandes nevoeiros, tempestades, neblinas, ou mesmo falta de ventos e combustível, a

embarcaçáo pôde enfim seguir o seu curso.

O meu agradecimento mais sincero!

t-l\
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Quase um ano após a visita ao Museu, com um intuito de relembrar aquele dia e de dar início as aulas

quais utilizaria o produto anterioÍmente explicado, houve uma aula expositiva, através das fotos tiradas

elos alunos e que tinham sido publicadas à época em suas redes sociais, além da apresentação das palavras

padas nas paredes do Museu, agora elencadas, com seus respectivos significados. É importante salien-

ar que os significados apresentados para eles eram os expostos no Museu. Com os quais nem sempre eles

ncordavam, já que faziam outro uso social para aquelas palawas.

A aula nesse dia rendeu bastante e houve uma participaçáo maciça dos alunos. Foram exploradas a

ralidade e o conhecimento prévio do aluno.

Seguem as palavras encontradas no Museu da gente Sergipana:

MbI:,ZADA
PRíqUíTINHA
ARI,PEÀ{bA
ROLETE
TORAR
GAbÍR['
6AUPAR
FAçó
bA6AÇÊIRA

EA{PANZÍNAEO çAbÊLI:,DO

AVIAR/AVÍE
FSLó
AFSLOZADO
ASA PA
TEíÚ
quÊN60
vrSAcE^4
xExÉr,
bÍ6t,
b06ADo(A,
bREFAÍA
Dí\2ERÁ!
CRETA
,}I:,NÍR
ZI:,NÍR
RI:,A{AR
A PL,SSS
PAPOçAR
bROçA
bt,çHA
A{ATI:,Rí
üAbíRÁçA
PL'bA
TARíMbA
PINDObA

XMAR
ALEI\2Ê
bRíDA
Loq^{bED8R
NIçA
SARt,Ê
FI:,\2íAR
bÍÇE
çANç0

PISAEINHA
PRAíO
çONçHO
CASTI:,RA
ROTO
tÁ^,ibEDoR
çHADI:,
ç0Leío
ENçOLOíAEO
REDILHA
üANTE
MANJA
SESTS
APsIS
ATI:,FAÍAR

çARRAPíçHE
GOTA SERENA
SERENO
çAbRA
PAPEIRA
su^{rríç0
TESAR
TORROIO
,MANüTIÃO
PERçATA
ADíçI:,RI
ARIçI:,RI
A{ANAI:,Ê
,(ÊxÊrRA

PALAVRAS DA CÊNTE
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Para fazer o jogo Palavras da Gente você vai precisar dos seguintes materiais:

. 04 envelopes coloridos; (A quantidade pode variar de acordo com o tamanho da turma)

. Palavras impressas em recortes de cartolina ou papel

cartáo;

O PRIMEIRO PASSO:

C,.õ§rrt/rtr e/ tqvrctl

EQrllé I

SEGUNDO PASSO:
serão apresentadas as regras dojogo e cada grupo ficará com uma cópia
das regras impressa em papel Â4 para eventuais dúüdas;

TERCEIRO PASSO:
É apresentado um conflito que será de conhecimento das equípes no
início da tarefa;

Í
t
o\
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QUARTO PASSO:

já em seus lugares, e ciente do conflito que será

desenvolvido, a equipe desafiadora deverá mos-
trar a equipe desafiada as palawas que estavam

em seus envelopes, de uma a uma, para que seja

realizada uma produção oral.

Cada grupo passará por essa etapa, partindo do
conflito proposto pelo outro time, conseguirá
trabalhará com a oralidade, fazendo uso dos ele-

mentos textuais concernentes ao gênero solicita-
do, tais como enredo, personagens e desfecho

da produção oral.

QUINTO PASSO:

O tempo mínimo para a prática da oralidade será de 1(um) minuto, com tempo máximo de l0 minutos,
para cada grupo.

A atividade termina assim que os grupos alcançarem o objetivo proposto.

TI:,TSRíAL

\ I

Consiste em separar as equipes e organizá-las, uma em
frente a outra. Â fim de promover um desafio.

Ee brfl 2
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EC S üG
01. Cada grupo escolherá 01(um) envelope, por meio de sorteio;

02. No envelope devem conter 20 (vinte) cartões preenchidos com palawas aleatórias

pertencentes ao vocabulário sergipano extraídas das paredes do Museu da Gente, bem como

algumas palawas de uso dos próprios alunos;

03. Será apresentada "um conflito" para cada grupo. Conflito este, que será revelado

pela equipe oponente no momento do início da tarefa.

04. As palavras contidas em um envelope deveráo ser mostradas ao grupo desafiado,

uma palavrapor vez, com intervalo a ser decidido pelo grupo desafiante.

05. O grupo desafiado poderá pular um máximo de 02 palavras. Será solicitado aos

dois grupos que evitem a utilizaçáo de palavras chulas ou inadequadas para aquele ambiente

escolar. Ademais, a utilizaçáo das palavras para toda e qualquer forma de violência verbal, será

penalizada com a diminuição de pontos para todos os componentes da equipe.

06. Será observado se o grupo, partindo do conflito proposto pelo outro time, conse-

guirá produzir a contento uma narrativa oral com o uso dos elementos textuais concernentes ao

gênero, tais como enredo, personagens e desfecho da narrativa.

07. Será estipulado o tempo mínimo de l(um) minuto para a execução, com tempo

miíximo de 10 minutos. Devem ser utilizadas todas as palavras contidas nos envelopes, com ex-

ceção das que o grupo optar por descartar, conforme item 05.

08. A atividade termina assim que os 02 (dois) grupos alcançarem o objetivo.

09.

sentações.

Será aberta uma discussáo entre professor e alunos para que comentarem as apre-

10. Preparados? Vamos começar?

1
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Parafraseando a famosa cantiga de roda infantil como pode um peixe úvo viver fora da água fria, per-

gunto-me como pode um aluno nosso úver dentro da escola, especialmente durante as aulas e leituras do

liwo didático, uma vida social táo distânte da que ele vive lá fora?

Foi com esse pensamento que a nossa âncora foi içada para a primeira úagem, agora para a prática do
jogo elaborado. O resultado estava por vir.

A duração da aula nesse dia seria de th40 min, uma vez que as aulas sáo duplas e geminadas. Mas

por que a escolha da conjugação 'teria", pois, as aulas se deram nos 1' (primeiro) e 2' (segundo) horários. E

quem é professor de escola de rede Estadual sabe bem as implicaçóes de uma aula em seu primeiro hor:írio.

Logo, surgem os primeiros contratempos, chegada com atraso de alguns alunos (já que alguns üvem nos po-

voados e o ônibus so chega na escola entre 7h30min e 7h40min. Além disso, por ter o auditório à disposição

naquela manhã e por exibir aulas explicativas em power point com as regras do jogo, houve a necessidade

de se aplicar o produto nesta sala. Atençáo, é preciso salientar aqui que seria üável a prática na própria sala

de aula, mas por uma questâo de se possuir o espaço com uma infraestrutura frxa para o uso do Datashow,

houve a opção por se fazer a prática no auditório da escola. Por esse motivo, teve também o remanejamento

dos alunos, bem como a arrumaçáo das carteiras para que o objetivo fosse logrado.

Por tudo isso, com os alunos já dispostos conforme esboço neste caderno, as regras do jogo foram

apresentadas por volta das 7h50min.

A princípio a sala foi arrumada com grupos de 8 (oito) alunos, com duas ausências apenas nesta data.

Foi feita a escolha de quatro líderes, que por meio de sorteio, escolheram os seus envelopes de palawas. De-

pois, por casualidade, de terem sentado naquelas cadeiras, ou por afinidades, acabaram ficando nas posições

escolhidas aleatoriamente.

Neste primeiro dia, o desafio foi realizado por duas equipes que se posicionaram, tal qual alusâo aos

antigos duelos de bangue-bangue. Um em frente ao outro. Os outros dois grupos, sentados nas laterais da

grande sala, tentavam tomar nota das falas dos ümes, sendo cada jogador responsável pela fala de apenas um

outro. Este fato tanto precisa mencionado quanto valorizado, uma vez que foi significativo para a execução

do jogo. lJma vez que ao copiarem as falas dos colegas, eles eÍam partícipes da atiüdade, de fato, sem ter

espaço para a distraçáo de olhar para o celular no momento da atividade, por exemplo.

Os alunos do Grupo 01, por serem pioneiros, demonstraram certa hesitação, por vergonha ou receio,

em participar de maneira mais ativa da dinâmica, que teve duraçáo de aproximadamente 8 minutos e meio.

No grupo 02, já tendo assistido a experiência, a prática do grupo 01, a narrativa acabou ter um desfecho

engraçado, um efeito de humor para eles com a uülizaçáo da palawa cabeludo, que tem em seu significado

denotativo, alguém com muito cabelo, mas que apresentava também como significado, agora o apresentado

pelas palavras expostas nas paredes do Museu, o signifrcado de páo de coco, ou páo doce com camadas de

coco em cima. Então, por causa da ambiguidade no significado desta palawa, a equipe conseguiu arrancar

risos dos colegas e apresentou a sua narrativa em 5 minutos e 42 segundos.

Âpós o recolhimento dos envelopes e das anotações realizadas pelos colegas, os alunos foram dispen-

sados para que os outÍos dois gruPos se aPresentassem no dia 13 do corrente.
13 de novembro de zor8

Desembarco mais uma vez terras férteis. Desta yez, para a continuação das práticas. Pelos mesmos

motivos narrados anteriormente, conseguimos ficar com o auditório, agora já deüdamente organizado e

sem o atraso comum inerente à primeira aula, uma vez que essas aulas de th4Omin sáo os 2'(segundo) e 3'
(terceiro) horários.

VíAüANEO EA PALAVRÁ AOS TEXTOS
Uma experiência por meio do lúdico e das possibilidades de práticas de linguagens no

r__l

Cotégio Estadual Dr. Callos Firpo

o8 de novembro de 2or8 l
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Como na aula anterior, os grupos que seguiram mostraram mais entusiasmo e melhor desenvoltura

que o primeiro, da primeira aula da práüca do produto. Tanto que este grupo acabou me pedindo para ser

desafiado mais uma vez e ter a oportunidade do que eles chamaram de revalche, uma vez que ficaram táo

entusiasmados e queriam mostrar mais participaçáo. E assim foi feito. Resultados saüsfatórios. Todos bas-

tante empolgados. Conversamos depois, rimos lembrando das apresentaçôes, com a participação ativa de

muitos, pois todos tinham algo a acrescentar sobre o resultado. A aula sobre a importância da oralidade foi
muito proveitosa.

Âinda ouvi de muitos que queriam mais aulas assim. Que gostaram da ideia de criar essas histórias

com improüsação e liberdade, mas que estavam nervosos ainda.

Entáo, para não assustáJos, após uma manhã tão proveitosa, pedi que ninguém faltasse no dia seguin-

te, pois haveria uma atMdade que seria relacionada ao joguinho e que seria realizada no dia seguinte.

14 de novembro de 2or8

Nesse dia, com uma aula apenas de 50 minutos no 2' (segundo) horário, foi solicitado que todos os

pârticipantes do grupo se reunissem e com as anotaçóes dos colegas em mãos e com qualquer outra fonte
que tivesse que os recordassem das histórias narradas nas classes anteriores, que eles fizessem um texto es-

crito. Foi solicitado que eles organizassem o texto, agora em sua forma escrita, e que me entregassem ainda

naquela manhã.

Uma aula de 50 minutos foi pequena para tanto, mas eles acabaram tendo um horário vago nesse dia

e eu fiquei com eles em uma aula extra para que pudessem terminar a atiúdade.

Confesso ter me surpreeÍrdido com o espirito colaborativo e com os resultados apresentados. Com o
prazo pequeno para uma atividade escrita, e com a ainda forte lembrança da atiüdade de oralidade, a qua-

lidade dos textos ainda mereceria mais umas aulas para serem exploradas. Assim, como o feedback para a

didatização da escrita, Entretanto, poÍ uma série de fatores como feriados municipais, iminência de semana

avaliativa, dentre outros, apesar de não ter conseguido trabalhar todos esses aspectos com eles, considero

a atividade exitosa, como motivadora para a produção oral e textual, uma vez que há tempos não abordava

um tema que os motivasse tanto.

Mas não acaba por aí"' 
22 de novembro de 2org

Ainda sobre a produção escrita, no dia 22 de novembro de 2018 aconteceu a última aula ainda sobre

este mote. Como sempre que podemos fazemos usos dos recursos relacionados aos multiletramentos, neste

dia, solicitei que, ainda em grupos, fizessem agora uma produção artística. Em grupos, ficaram responsáveis

por desenhar, escrever em diversas folhas, pintar, criar quadrinhos, que pudessem repÍesentas as narrativas.

Nessa atiúdade também houve o empenho de todos. Os údeos obtidos não estão aqui elencados neste tra-

balho, pois esse seria mais um tÍabalho de continuidade sobre as possibilidades de se motivar os trabalhos de

produções textuais. Para fins desta pesquisa do mestrado, foram considerados apenas a oralidade e a forma

escrita deste texto proveniente da dinârnica do jogo.

Contudo, como foi bastante interessante esta manhã ao lado dos alunos, resolú partilháJa aqui com

vocês para o caso de quererem se inspirâr nesta atividade também.

Foram exibidos dois vídeos que serviram como exemplos para o que seria um vídeo-minuto, um

com a letra de uma cançáo, com uma página seg;uida da outra, com tomadas quando a câmera ia llmando
as páginas que continham a parte da letra da cançáo que estava sendo executada. Também, foi exibido um

üdeo sobre os Direitos Humanos, em que as crianças e o que era dito no üdeo estava desenhado em folhas

de papel e ia sendo exibido, à medida em que a história ia sendo contada.
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Tüdo ocorreu da melhor forma, todos participaram ativamente, tanto que os meus dois horrírios do

dia também não foram suficientes e, mesmo o professor do ultimo horário tendo faltado, os alunos me pe-

diram que ficasse com eles no rdtimo horário para que eles pudessem terminar os üdeos. Eles tiveram total

autonomia. Os celulares usados, as locações escolhidas, todas dentro dos muros da escola, óbüo, a criatiü-
dade e o empenho foram deles. Eu só os auxüei com caixas de lápis de cor, giz de cera, canetinhas e afins.

Ao que parece, aqui na Barra dos Coqueiros, como diria meu avô, a maré está mesmo para peixes.
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Paulinho da Viola me diz há anos em uma das suas faixas que fazem parte da minha memória afetiva e

estão por aqui guardada em alguma gaveta: Que não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar...

Para você, meu car@ colega de profissâo, que me acompanhou até aqui, eu preciso confessar que 2018

náo foi um ano dos mais fáceis para mim. Aliás, acredito que para ninguém que precise fazer um mestrado

ao tempo em que também leciona. No meu caso, este ano com 20 turmas. Nem sempre a cabeça e o corPo

correspondem aos nossos anseios de conquistar algo.

Mas, seguindo com essa família vocabular correspondente à navegação, viagem, destino, por que nào

utilizar a conquista? Entretanto, apesar de pertinente aqui o substantivo conquista como alusivo à temática,

gostaria mesmo era de expandi-lo. Uma vez que a Conquista, a conclusáo desse relatório de mestrado náo

foi e não será nunca somente minha. E, além de contar com esse corpo discente maravilhoso para o qual eu

tive a sorte e o priülégio de estar a frente da disciplina de língua portuguesa durante dois anos seguidos, há

também, e principalmente, uma tripulação e um superior diÍeto sem os quais essas üagens não teriam sido

possíveis. Por isso, reservo essas linhas para agradecer a quem estava me guiando mesmo lá do céu, certa-

mente minha mãe e meu pai esta m apontando o melhor caminho para eu seguir sempre, tenho para mim
que eles estão em alguma constelaçáo üsível a olho nu, onde eu pudesse ver de qualquer lugar do meu barco.

Meu irmão e meus sobrinhos aqui que sempre vieram me dar o alento e me dizer mesmo que nas entrelinhas

que se existe pelo quê lutar sempre.

Náo vou poder nomear todos os meus amigos que estiveram presentes, pois foram muitos, mas preci-

so agradecer demais sempre aos anjos aqui na Terra que Deus e que, comigo, de alguma forma, me fizeram

conseguir concluir esta etapa. Mesmo sabendo que são muitos náo posso deixar de citar Cida, Élida, Mara,

Ivana, Lúcio, minha psicóloga e para a entrega desse caderno pedagógico deixei Rodrigo sem dormir umas

tantas noites. Além, claro, dos profissionais de excelência que conheci no Profletras e a TODOS os profes-

sores que contribuíram para que eu despertasse esse novo olhar para a minha classe e para os meus alunos.

As minhas aulas jamais seÍáo as mesmâs. Obrigada a todos, em especial, a Profa Dra. Renata, ao professor

Dr. Alberto (já citado no corpo do texto) e a minha orientadora, a prof. Dra. Taysa. Aliás, apesar de saber

da importância de cada uma dessas pessoas citadas anteriormente nesse processo, preciso a partir de agora

atribuir o substantivo conquista a quem fez jus a ele em tÍocentas ocasiões, a minha orientadora, a Profa.

Dra. Taysa Damaceno, Sem ela, verdadeiramente, eu não conseguiria. Acredito que, mais uma vez, Deus es-

tava olhando por mim. Se hoje, nesta data, você está lendo este texto até aqui, agradeça a ela, pois ela nunca

desistiu de mim. Sinto-me orgulhosa demais de ter sido orientada por ela, e náo digo isso porque precise

fazer um agradecimento por algum sentimento de obrigação para com ela. O sentimento, na verdade, é da

mais genuína gratidáo e, além da profissional cuja inteligência deixou a meus colegas de mestrado e a mim

boquiabertos, a Professora Taysa foi um dos maiores exemplos no campo de humanidade que a UFS me

apresentou. Então Professora Taysa, esse relato é para você. Como as cartas me dáo liberdade poética para

poder conversar desta maneira, mais próxima, com vocês, quero que todos saibam, quão privilegiada me

sinto por ter tido a senhora sempre a frente desta minha rota Por esses mares.
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Adendo: Para além da produção oral, foi solicitado ainda que os grupos dessem continuidade as ativi-

dades transformando sua oralidade em textos escritos.

Com a colaboração de todos os participantes, no desenvolvimento de estÍatégias metacognitivas de

leituras, para a percepçáo das diferenças linguísücas, eüdenciadas por marcaçóes discursivas observadas

na oralidade e escrita, foi solicitado que ademais do texto escrito por um dos alunos escolhido pela equipe,

os outros fizessem desenhos para a confecçáo de um üdeo- minuto que contasse toda a história criada na

oportunidade da realização do jogo.

Seguem as sequências produzidas na etapa da intervenção pré-üdeo.
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SEQUÊNCIA 02
ETÂPA PRE-VIDEO
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SEQUÊNCIA 03
ETAPA PRE-VIDEO
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IMAGEM COM RELAÇÃO DOS SIGNIFICADOS DAS PALAVRAS
QUE ESTÃO NAS PAREDES DO MUSEU DA GENTE SERGIPANA
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