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RESUMO

O  presente  artigo  aborda  questões  relativas  ao  ensino  de  Língua  Portuguesa,  na 

perspectiva  do  texto  como  resultado  de  uma  interação  entre  sujeitos.  Parte  de  um 

levantamento teórico pertinente a essa concepção e apresenta alternativas de trabalho 

sob a ótica sociointeracionista, com o enfoque nos gêneros textuais de circulação social.

Para  tal,  relata  uma  experiência  de  trabalho  realizada  no  curso  de  Formação  de 

Docentes, a qual, por meio do gênero “regras do jogo”, desenvolve atividades de leitura, 

escrita e análise lingüística.

Palavras-chave: Ensino de Língua Portuguesa – Interacionismo – Gêneros Textuais

ABSTRACT

This article is related to questions concerning to the education of Portuguese Language, 

where the text is seen as a result  of an interaction between subjects. It  also presents 

studies which are concerned about this conception and presents alternatives of work with 

the text from the sociointeracionist perspective, with the approach in the textual genders of 

social circulation. 

To this end,  reports an experience of work done in the course of training of  teachers, 

which, by means of gender "rules of the game," develops activities of reading, writing and 
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linguistic analysis.
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1.INTRODUÇÃO

Segundo Faraco (2005), o ensino de Língua Portuguesa tem sido alvo de intensas 

reflexões desde os fins da década de 1940, sem que isso tenha provocado mudanças 

significativas.

Percebe-se, entretanto, nos últimos anos, um crescimento na consciência de que 

esse  ensino  não  atinge  o  objetivo  maior  da  disciplina,  que  é  o  de  desenvolver  a 

capacidade comunicativo-interacional dos educandos.

Prova  disso  são  as  constantes  publicações  no  meio  midiático  sobre  o 

analfabetismo funcional[1], o qual remete-nos a reflexões sobre a metodologia adotada 

para o ensino do português, pois, apesar de o aluno aprender a decodificar os signos 

lingüísticos, o mesmo não compreende aquilo que lê.

Assim, torna-se pertinente a reflexão acerca dos métodos e concepções inerentes 

ao  ensino  de  Língua  Portuguesa,  devido  à  permanência  desse  estado  de 

descontentamento, em função do letramento que não atinge um patamar capaz de inserir 

o indivíduo ao meio social.

Tais considerações levam-nos a romper com o ensino tradicional, o qual visa ao 

repasse  de  conceitos  e  classificações  da  gramática  normativa  que  gera  um  ensino 

fragmentado, apegado a temas estanques; ou seja, um ensino de gramática e não de 

língua.

Isso  é  reforçado  por  pesquisadores,  entre  os  quais  podemos  citar  Perini,  que 

apresenta  alguns  equívocos  dos  manuais  de  gramática:  “Eu  diria  que  o  ensino  de 

gramática tem três defeitos, que o inutilizam enquanto disciplina: primeiro, seus objetivos  

estão  mal  colocados;  segundo,  a  metodologia  adotada  é  seriamente  inadequada;  e  

terceiro, a própria matéria carece de organização lógica.”(2005, p. 49). 

As  Diretrizes  Curriculares  da  Educação  Básica  do  Estado  do  Paraná  (DCEs), 

criadas  por  meio  de  intensos  debates  entre  os  professores  da  rede  e  especialistas, 

apontam para um ensino mais coerente, entendendo a língua como uma prática social 

que  advém  de  uma  interação  entre  sujeitos  históricos:  “As  Diretrizes  ora  propostas 



seguem por  outro  caminho  porque  consideram  o  processo  dinâmico  e  histórico  dos  

agentes  na  interação  verbal,  tanto  na  constituição  social  da  linguagem,  quanto  dos  

sujeitos que por meio dela interagem”(2006, p. 20)

Apesar  dessas novas concepções,  o  professor  de Língua Portuguesa ainda se 

encontra resistente à mudança, em virtude de sua formação acadêmica e, principalmente, 

pelo fato de não ter conhecimento sobre como trabalhar a língua tendo como ponto de 

partida a dimensão dialógica da linguagem. 

Para  atender  a  essa  dimensão,  faz-se  necessário  o  contato  do  aluno  com 

experiências  reais  de  uso  da  língua  materna,  partindo  do  pressuposto  de  que  esta 

constitui-se num espaço de interação entre os sujeitos.

O presente artigo pretende, portanto, apresentar estudos referentes à concepção 

de  linguagem  sociointeracionista,  considerando  a  leitura,  a  escrita  e  a  fala  como 

atividades sociais realizadas sob condições concretas. 

Para tal, aponta alternativas de trabalho, visando à interação, por meio de projetos 

didáticos, nos quais o texto é o principal instrumento de trabalho e é apresentado sob a 

forma de gêneros  que circulam no meio  social,  com determinadas peculiaridades em 

função de suas intenções comunicativas.

Compõe  uma  parte  significativa  desse  artigo,  um  projeto  didático  do  gênero 

instrucional “regras de jogo”, implementado no Curso de Formação de Docentes de uma 

escola da rede pública do estado do Paraná. Essa implementação visou à análise dos 

resultados qualitativos  oriundos da aplicação desse projeto  e a aceitação da clientela 

envolvida nesse processo.

Além disso, os estudos e alternativas de trabalho pedagógico a partir da concepção 

interacionista de linguagem foram compartilhados com os professores da rede estadual, 

por meio de ambiente virtual implementado para esse fim (GTR – Grupo de trabalho em 

rede).

2. O ENSINO DE LÍNGUA MATERNA – NOVAS CONCEPÇÕES

Para romper com os paradigmas tradicionais no ensino de língua, com base em 

nomenclaturas, conceitos e classificações próprios da gramática normativa, faz-se 

necessário o estudo de novas abordagens que, além de apresentar deficiências nesse 

ensino, aponta novos encaminhamentos, com o objetivo de desenvolver a competência 



comunicativo-interacional da linguagem.

Apresentar-se-ão, a seguir, estudos que tratam de questões relevantes para essa 

nova práxis, a qual está centrada nos gêneros textuais que circulam socialmente e que 

contemplam determinadas capacidades de linguagem.

Perini (2005) procura desmistificar o fato de que aprendendo regras prescritas em 

manuais de gramática se aprende a falar, ler e escrever adequadamente e faz-nos refletir 

sobre pessoas dotadas de  um excelente domínio do idioma, com habilidades tanto para a 

fala quanto para a escrita,  mas que desconhecem as regras da gramática normativa. 

Revela-nos,  também,  que  determinados  indivíduos,  os  quais  dominam as  normas  da 

gramática, nem sempre sabem se expressar de forma coerente. Isso, para ele, é a prova 

de  que  os  conceitos,  classificações  e  nomenclaturas  empregadas  pelos  manuais  de 

gramática normativa não desenvolvem a competência comunicativa dos alunos.

Além disso, Perini (2005), ao pesquisar os conceitos gramaticais, aponta muitas 

incoerências. Isso devido ao fato de que, no Brasil, parece haver duas línguas: a formal, 

que é prescrita pela gramática normativa, e a coloquial, intitulada por esse autor como 

“vernáculo brasileiro”, língua que todos usam, inclusive os mais cultos.

A  fim  de  convencer  a  respeito  das  inconsistências  teóricas  da  gramática 

convencional,  Perini  aponta  várias  definições  gramaticais  e  suas  respectivas 

inadequações. Para ele: “Uma língua é muito mais do que uma lista de nomes para as 

coisas – é, de certa forma, um sistema de organização do mundo, um dos instrumentos  

que nos servem para compreender a imensa complexidade da realidade que nos cerca.” 

(Perini, 2005, p. 102)

Ainda nesse campo de conhecimento, Kaufman e Rodríguez (1995) apontam-nos a 

necessidade  de  reflexão  acerca  da  metodologia  adotada  nas  aulas  de  português. 

Começam propondo o trabalho com a diversidade textual,  porém constatam que nem 

todos  os  professores  de  língua  detém  o  conhecimento  sobre  os  gêneros  e  suas 

peculiaridades. Por isso, já no 1º capítulo, procuram classificar os gêneros que circulam 

na sociedade, por meio tanto da função da linguagem neles predominante quanto de sua 

trama. Assim, no capítulo 2, apresentam uma caracterização lingüística de vários gêneros 

textuais.

Ainda,  a  esse  respeito,  questionam  o  trabalho  com  os  textos  denominados 

escolares, ou seja, escolhidos apenas para cumprir um determinado programa curricular.

Segundo Kaufman e Rodríguez: 



“(...)  é  indiscutível  que  os  leitores  não  se  formam  com  leituras 

escolares  de  materiais  escritos  elaborados  expressamente  para  a 

escola com finalidade de cumprir as exigências de um programa. Os 

leitores se formam com leitura de diferentes obras que contêm uma 

diversidade de textos que servem, como ocorre nos contextos extra-

escolares, para uma multiplicidade de propósitos (informar, entreter, 

argumentar, persuadir, organizar atividades, etc). No entanto, isso não 

implica  descartar  a  priori  todos os textos escolares.  Alguns  destes 

textos – usados convenientemente – podem favorecer os trabalhos de 

produção e de compreensão.” (1995, p. 45)

Outro aspecto abordado pelas autoras é o cuidado que os professores devem ter 

para não “escolarizar” os textos de circulação social, ou seja, transformá-los em pretextos 

para um ensino fragmentado.

A proposta de Kaufman e Rodríguez (1995) é o planejamento de projetos didáticos 

que  levem  em  consideração  as  características  dos  gêneros  textuais,  visando  ao 

desenvolvimento da competência comunicativo-interacional dos educandos.

Meurer e Motta-Roth (2002),  por sua vez, apresentam, por meio de ensaios de 

diversos autores,  mais uma vez o gênero textual  como sendo o centro do ensino do 

idioma na perspectiva interacional.

Além de abordar os gêneros de circulação social e as possibilidades de trabalho 

pedagógico a partir deles, os autores evidenciam o gênero como portador de ideologias e, 

portanto, enfatizam a abordagem crítica do mesmo.

Para Meurer e Motta-Roth : 

“Descrever  e  explicar  gêneros  textuais  relativamente  às 

representações,  relações  sociais  e  identidades  neles  embutidas 

poderá  servir  para  evidenciar  que,  no discurso,  e  através dele,  os 

indivíduos produzem,  reproduzem,  ou  desafiam as  estruturas  e  as 

práticas sociais onde se inserem.

Uma abordagem crítica dessa natureza poderá ajudar a entender que 

representar  o  mundo  de  uma  determinada  maneira,  construir  e 

interpretar textos evidenciando determinadas relações e identidades 

constituem formas de ideologia.

E uma abordagem dessa natureza poderá ajudar a perceber que a 



“ideologia é mais efetiva quando sua ação é menos visível” (Faircloug, 

1989,  p.  85),  quando  representações,  relações  e  identidades  são 

vistas como senso comum, naturais, inquestionáveis.”(2002, p.28)

Muitos professores, ao refutarem a idéia do trabalho com os gêneros de circulação 

social, alegam que o ensino deve, fundamentalmente, preparar para o vestibular.

Ciente desse discurso e sabedora da importância do ensino para essa preparação, 

o ensaio de Jandira Pilar (2002), da Universidade Federal de Santa Maria, relata que a 

redação de vestibular pode ser tratada como um gênero, ou seja, um instrumento para 

alcançar um determinado fim social.

Segundo essa autora: 

“(...)  o  ensino  de  redação  de  vestibular  como  um  gênero  pode 

representar  uma  possibilidade  para  que  eles  se  preparem  mais 

efetivamente para enfrentar o processo seletivo que vai  definir  seu 

futuro  profissional.  Isso  significa  a  compreensão  de  um ensino  de 

redação de vestibular como mais um entre os gêneros textuais que 

devem ser colocados à disposição do aluno, para que ele possa ter 

acesso à universidade.

No  que  se  refere  a  nós,  professores,  o  estudo  da  linguagem  no 

contexto do vestibular pode servir para que trabalhemos a redação de 

vestibular  como prática social  que,  se for  relacionada à história de 

vida  do  aluno,  pode  demonstrar  a  sua  competência  argumentativa 

enquanto  sujeito,  capaz  de  estabelecer  a  interação  com  seus 

interlocutores e de lutar,  através da linguagem, para alcançar seus 

objetivos.”(2002, p. 172).

Ainda  nessa  obra,  Antunes  questiona  o  trabalho  gramatical  desvinculado  do 

propósito interacional, ao citar que os professores “(....)vão se restringindo ao cuidado de 

mostrar  que  o  sujeito  pode  vir  expresso,  oculto  ou  indeterminado  sem o  cuidado  de 

analisar em que gêneros textuais predomina uma ou outra forma de se preencher o lugar  

sintático de sujeito e por que umas formas, em determinados gêneros, são preferidas a 

outras. (2002, p. 223-224) 

Benites (2006), em ensaio publicado no livro organizado por Leffa, “A interação na 

Aprendizagem das Línguas”, ao propor mudanças na “práxis” do professor de Português, 



apresenta os resultados de uma pesquisa realizada de 1996 a 2000 com professores de 

Maringá - Pr.

Segundo  essa  pesquisa,  o  professor  revela,  em  seu  discurso,  uma  prática 

inovadora, de acordo com as novas tendências, porém, o trabalho efetivo de sala de aula, 

revelado pelos cadernos dos alunos, mostra que a prática ainda é tradicional, ou seja, o 

discurso não condiz com o que é desenvolvido em sala de aula.

Segundo Benites: 

“Quem é o professor de Português? Qual a sua identidade? Em seu 

discurso  didático-pedagógico  pareciam  conviver,  heterogênea  e 

paradoxalmente, a tradição e a modernidade, o velho que transmite 

segurança, e o novo, que, apesar de despertar desconfiança, confere 

prestígio.  O conflito daí decorrente gerava, com freqüência,  aflição, 

desencanto e uma baixa auto-estima.”(2006, p. 9)

Em busca de novas alternativas para o ensino da língua materna, Antunes (2003) 

estimula  o  professor  a  “inquietar-se”,  romper  com  os  paradigmas  tradicionais, 

desenvolvendo o papel  de  pesquisador,  em função de não haver soluções prontas  e 

acabadas, apenas princípios norteadores.

Um dos princípios adotados por Antunes é o de assumir a dimensão interacional da 

linguagem,  entendendo  a  língua  “(...)enquanto  atuação  social,  enquanto  atividade  e 

interação verbal de dois ou mais interlocutores e, assim, enquanto sistema-em-função,  

vinculado,  portanto,  às  circunstâncias  concretas  e  diversificadas  de  sua 

atualização.”(2003, p. 41)

Nessa visão, as línguas só existem para promover a interação entre as pessoas, 

com funções e contextos pré-determinados.

Para Antunes: “A escrita varia, na sua forma, em decorrência das diferenças de  

função  que  se  propõe  cumprir  e,  conseqüentemente,  em  decorrência  dos  diferentes  

gêneros em que se realiza.” (2003, p. 48).

Antunes(2003) aborda os princípios fundamentais que norteiam os eixos do ensino 

de Língua Portuguesa: a leitura, a escrita, a oralidade e a gramática[2], levando em conta 

a  interação,  além  de  sugerir  mudanças  na  forma  de  avaliação,  adequando-a  aos 

propósitos de um ensino voltado ao interacionismo.

Para uma ruptura  dos modelos  conservadores,  Antunes incita  os professores  a 



conquistarem  sua  autonomia,  posicionando-se  coerentemente  com  a  nova  postura, 

pesquisando, refletindo e orientando pais e alunos.

Como a proposta de Antunes(2003) está vinculada à funcionalidade, ao contexto, 

enfim, à interação, faz-se necessário o estudo dos gêneros que circulam na sociedade, 

pois é por meios dos mesmos que ocorrem as práticas concretas de linguagem.

Nesse quesito, Schneuwly e Dolz (2004) apontam-nos encaminhamentos possíveis 

para o ensino centrado em gêneros textuais, o que parece atender aos propósitos do 

ensino  de  Língua  Portuguesa:  desenvolver  a  competência  lingüístico-discursiva  dos 

alunos, além de induzi-los a uma maior participação social e conseqüente exercício da 

cidadania.

Na visão, portanto, desses autores, o gênero é apresentado como uma ferramenta 

de ensino de Língua. Aliás,  o gênero textual,  segundo Rojo e Cordeiro,  tradutores de 

Schneuwly  e  Dolz,  já  é  citado  por  volta  de  1997/  1998  nos  Parâmetros  Curriculares 

Nacionais:  “Os  textos  organizam-se  sempre  dentro  de  certas  restrições  de  natureza 

temática, composicional e estilística, que os caracterizam como pertencentes a este ou 

aquele gênero. Desse modo, a noção de gênero, constitutiva do texto, precisa ser tomada 

como objeto  de  ensino.”(Parâmetros  Curriculares  Nacionais  3º  e  4º  ciclos  do  ensino  

fundamental, p. 23).

É importante  ressaltar,  entretanto,  que os PCNs,  apesar  de apresentarem uma 

proposta  de  ensino  de  língua  pautada  em concepções  interacionistas  ou  discursivas, 

tendem, segundo as Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Paraná(2003), “(...) a 

diluir a abordagem dessa concepção com a introdução de conceitos pouco reconhecidos 

pelos professores, como por exemplo, habilidades e competências, termos que desvelam 

a vinculação do currículo ao mercado de trabalho.”

Segundo  Schneuwly  (2004),  os  gêneros  são  caracterizados  por  três  aspectos 

básicos: o tema, o modo composicional (estrutura) e o estilo (usos específicos da língua). 

Isso,  dito  por  esses autores,  demonstra  a influência  de Bakhtin,  citado nas Diretrizes 

Curriculares: “Estes três elementos (conteúdo temático, estilo e construção composicional  

)  fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado e todos eles são marcados pela 

especificidade de uma esfera de comunicação.”

Surge,  assim,  a  necessidade  de  elaboração  de  um currículo,  com o  GÊNERO 

como objeto de ensino.

Schneuwly e Dolz, citando Coll ( 1992) : 



“(...)  as  principais  funções  de  um  currículo  são  as  seguintes: 

descrever e explicitar o projeto educativo ( as intenções e o plano de 

ação) em relação às finalidades da educação e às expectativas da 

sociedade;  fornecer  um  instrumento  que  oriente  as  práticas  dos 

professores;  levar  em  conta  as  condições  nas  quais  se  realizam 

essas práticas, analisar as condições de exeqüibilidade, de modo a 

evitar  uma  descontinuidade  excessiva  entre  o  princípios  e  as 

restrições colocadas pelas situações de ensino.”( 2004, p. 43).

Como componente do currículo,  citam a  progressão como sendo a organização 

temporal  do ensino.  Na sistematização do currículo,  surgem alguns termos, tais como 

“seqüência didática”, conceituada como uma seqüência de módulos para melhorar uma 

determinada prática de linguagem.

Segundo  os  autores:  “As  práticas  de  linguagem  são  consideradas  aquisições  

acumuladas pelos grupos sociais no curso da história. Numa perspectiva interacionista,  

são, a uma só voz, o reflexo e o principal instrumento de interação social.”(2004, p. 51) 

Tendo em vista que essas práticas fundamentam-se nos gêneros, estes assumem 

relevância, tornando-se o instrumento de toda estratégia de ensino e material de trabalho 

para o ensino da textualidade.

Outro  termo  citado  na  sistematização  do  currículo  são  as  capacidades  de 

linguagem: aptidões que o aluno deve ter para a produção de um gênero numa situação 

interativa.

Assim, os autores elaboraram agrupamentos de gêneros, em que se consideram 

alguns aspectos:

“É  preciso  que  os  agrupamentos:  1.  Correspondam  às  grandes 

finalidades sociais legadas ao ensino, respondendo às necessidades 

de linguagem em expressão escrita e oral, em domínios essenciais da 

comunicação em nossa sociedade (inclusive a escola); 2. Retomem, 

de  modo  flexível,  certas  distinções  tipológicas  que  já  figuram  em 

numerosos  manuais  e  guias  curriculares;  3.  Sejam  relativamente 

homogêneos  quanto  às  capacidades  de  linguagem  dominantes 

implicadas na mestria dos gêneros agrupados.” (2004, p. 58-59).



Os  aspectos  tipológicos  nesse  agrupamento  de  gêneros  orais  e  escritos  são: 

narrar, relatar, argumentar, expor e descrever ações.

Esse  agrupamento  será  o  ponto  de  partida  para  se  pensar  uma  progressão 

curricular, em que todos os gêneros, nos diferentes grupos, serão explorados, de acordo 

com o grau de dificuldade dos alunos, a faixa etária e as capacidades que se pretende 

desenvolver.

Após essa abordagem dos gêneros, Schneuwly e Dolz (2004) apresentam alguns 

gêneros orais e escritos, com suas possíveis didatizações.

2.1 ALTERNATIVAS PARA UMA PRÁXIS NA CONCEPÇÃO INTERACIONISTA

Tendo em vista o tema desse artigo, o qual visa ao trabalho com o texto sob a 

perspectiva da interação social, o professor de Língua Portuguesa se vê diante de um 

desafio  a  transpor:  como  pensar  o  texto,  no  âmbito  escolar,  sob  o  ponto  de  vista 

interacional, o qual exige a presença do locutor, do interlocutor, da situação concreta de 

comunicação que determinará a estrutura, do tema, da linguagem do texto, entre outros 

elementos.

Uma das alternativas é a construção de projetos didáticos, a partir dos gêneros 

textuais que circulam no meio social e Bakhtin, citado por Schneuwly e Dolz (2004), foi o 

primeiro a empregar gênero para designar os textos empregados em situações cotidianas 

de comunicação.

Segundo Bakhtin, na citação de Schneuwly e Dolz (2004), todos os textos, sejam 

orais ou escritos, apresentam um conjunto de características relativamente estáveis e isso 

é percebido naturalmente pelo locutor, pois ao se deparar com a leitura ou a escrita de um 

texto  qualquer,  reconhece  determinadas  especificidades,  sem que  estas  tenham  sido 

informadas de maneira sistemática, ou seja, o reconhecimento é natural, espontâneo.

Faraco, a respeito do termo relativamente estáveis, utilizado por Bakhtin, induz-nos 

a  uma  reflexão  crítica  acerca  dos  gêneros  discursivos:  “Ao  dizer  que  os  tipos  são 

relativamente  estáveis,  Bakhtin  está  dando  relevo,  de  um  lado,  à  historicidade  dos 

gêneros; e, de outro, à necessária imprecisão de suas características e fronteiras.”(2003, 

p. 112)

Com isso, leva-se em consideração as contínuas transformações que um gênero 

poderá sofrer em função das mudanças decorrentes de cada esfera da atividade humana.



Com base nesses pressupostos  teóricos,  pode-se pensar  uma práxis  voltada à 

diversidade  de  gêneros  que  circulam  socialmente,  com  suas  respectivas  finalidades, 

determinantes das escolhas lingüísticas adequadas a elas.

2.1.1 CONSTRUÇÃO DE PROJETOS DIDÁTICOS

Propor uma práxis que leve em consideração a criação de projetos didáticos pode 

propiciar os momentos de interação desejados, mesmo que isso ocorra no restrito espaço 

da sala de aula.

As  propostas  de  projetos  induzem  a  situações  concretas  de  produção  e  de 

recepção de textos, propiciando a escolha do gênero que irá adequar-se a essa situação 

concreta. Com isso, os projetos envolvem ações pedagógicas relevantes, tais como:

●  O aluno produzirá um texto para atender a um determinado fim. Isso implica a 

presença de um leitor/interlocutor real;

●  Com vistas ao interlocutor, o aluno deverá fazer uso de um gênero capaz de 

atender à finalidade da produção textual;

●  Após  escolher  o  gênero  adequado  à  situação  de  comunicação,  faz-se 

necessário  o  conhecimento  do  gênero,  o  que pode ocorrer  por  meio  da 

recepção de textos.

●  Ao  recepcionar  o  texto  de  determinado  gênero  é  necessário  que  se 

reconheçam  nele  alguns  aspectos,  como  as  características  inerentes  ao 

mesmo, o tema, a organização, a linguagem, a disposição na página, entre 

outros.

●  Mesmo reconhecendo o gênero recepcionado pelo aluno, este deve adequá-lo, 

no  caso  da  situação  concreta,  ao  interlocutor,  à  sua  faixa  etária,  por 

exemplo.

●  A interação entre os sujeitos ocorre pelo fato de que os textos serão escritos 

para interlocutores reais. Nesse caso particular, os alunos de 1ª a 4ª séries, 

os quais lerão as regras do jogo, com o propósito de jogá-lo e os colegas de 

outras séries do curso de Formação de Docentes, a fim de conhecerem um 

recurso que poderá ser utilizado posteriormente na sua prática pedagógica.

●  Além das ações que visam ao interacionismo, os projetos também favorecem o 

trabalho em grupo, a troca de conhecimentos, a interdisciplinaridade.



Para esclarecer como ocorre efetivamente a elaboração de um projeto didático, 

apresentar-se-á um exemplo desse tipo de trabalho, o qual foi realizado com alunos da 1ª 

série do Curso de Formação de Docentes Integrado.

2.2 PROJETO DE INTERVENÇÃO

O projeto realizado no 1º semestre de 2008, com alunos do Curso de Formação de 

Docentes Integrado, visou à elaboração de jogos educativos/recreativos para o ensino 

fundamental I (1ª a 4ª séries).

O tema desse projeto de intervenção foi  escolhido em função do interesse dos 

discentes  –  futuros  professores  –  os  quais  sentem-se  motivados  a  realizar  ações 

pedagógicas que enriqueçam a prática a ser desenvolvida no estágio supervisionado.

Desse modo, a elaboração dos jogos educativos/recreativos, além de propiciar um 

trabalho com o gênero textual “regras de jogo”, com vistas à interação, desenvolveu a 

aprendizagem de elementos lingüísticos e atendeu às expectativas dos alunos com a 

produção de materiais concretos que seriam utilizados posteriormente pelos mesmos, em 

suas experiências de estágio.

Podem-se elencar os seguintes objetivos para essa intervenção:

●  Criar um situação concreta de comunicação;

●  Produzir  textos  que  atendam  à  finalidade  dessa  situação  concreta,  com 

definição do gênero adequado, bem como o perfil dos interlocutores;

●  Desenvolver a leitura e conseqüente compreensão e interpretação do gênero 

“regras de jogo”;

●  Promover a socialização, por meio dos trabalhos em grupo;

●  Elaborar jogos que visem à aprendizagem de conteúdos de 1ª a 4ª séries;

●  Proporcionar momentos de reflexão sobre a língua;

●  Estimular a escrita e a reescrita de textos;

●  Ampliar o vocabulário do aluno;

●  Explorar as características do gênero “regras de jogo”: tema, estrutura, usos 

específicos da língua;

●  Refletir sobre as variantes lingüísticas;



●  Definir o suporte do texto;

●  Analisar lingüisticamente os textos recepcionados e produzidos pelos alunos, 

com vistas ao gênero;

●  Apresentar  os  jogos  produzidos  aos  alunos  de  Formação  de  Docentes  de 

outras séries;

●  Utilizar os jogos educativos no estágio supervisionado, momento em que os 

leitores/interlocutores reais terão acesso aos textos.

3. RELATO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

A implementação desse projeto de intervenção ocorreu no 1º semestre de 2008, 

com alunos do Curso de Formação de Docentes do Colégio Costa Viana, em São José 

dos Pinhais - Pr, como resposta a uma proposta de trabalho solicitado ao professor da 

rede pública do Estado do Paraná, o qual se encontra inserido no PDE (Programa de 

Desenvolvimento Educacional), idealizado pela Secretaria de Estado da Educação, como 

forma de atendimento a um processo de formação continuada do professor da rede.

A prática desenvolvida teve por base a implementação de uma seqüência didática 

sobre o gênero textual “regras do jogo” cuja capacidade dominante de linguagem é 

“descrever ações”, que consiste em prescrever, instruir para uma determinada ação.

Segundo Schneuwly e Dolz (2004) 

“A noção de capacidades de linguagem evoca as aptidões 

requeridas do aprendiz para a produção de um gênero numa 

situação de interação determinada: adaptar-se às 

características do contexto e do referente (capacidade de 

ação); mobilizar modelos discursivos (capacidades 

discursivas); dominar as operações psicolingüísticas e as 

unidades lingüísticas (capacidades lingüístico-

discursivas).(2004, p.52)

As atividades foram realizadas conforme os momentos a seguir:

A. Dinâmica “quebra-gelo” para o início do trabalho com o gênero instrucional.

Trata-se  de  uma  dinâmica  que  trabalha  com  instruções,cujo  não  cumprimento 



geraria  situações  engraçadas.  Aquele  que  cumpre  rigorosamente  o  que  foi  instruído 

termina rapidamente a tarefa e ganha a competição.

DINÂMICA DA INSTRUÇÃO

O tempo está  passando...  Seja  rápido,  porém,  leia tudo antes  de  executar  qualquer 
tarefa. 
01Disciplina e perseverança são a chave para o sucesso. 
02)Escreva seu nome, sublinhado, no alto desta folha , à direita. 
03)Levante-se da sua cadeira e dê DEZ PASSOS bem espaçados aqui dentro da sala. 
04)Volte para a sua cadeira e desenhe, no verso desta folha, uma casa e uma árvore. 
05)Fique de pé, em cima da sua cadeira, e pronuncie, bem alto, o seu nome. 
06)Troque de lugar com outra pessoa, de preferência que não esteja perto de você. 
07)Dê um abraço em você próprio (a) e diga: Eu ME amo! 
08) Agora, fique, durante, aproximadamente 20 segundos, de olhos fechados, em atitude 

de reflexão. 
09)Abra os olhos, fique de pé, jogue suas mãos para o céu e grite: Sou uma pessoa feliz!
10) Faça dupla com outra pessoa e cante “Atirei o pau no gato... “. 
11) Faça a oração do “Pai Nosso”, com as mãos postas (palma com palma), até o trecho 

“... assim na terra como no céu”. 
12)Suba na sua cadeira, finalmente e grite “Eu sou demais!”. 
13)Agora  que você acabou de ler  todas  as  questões,  execute  apenas a número  2  e 

mostre imediatamente ao seu professor. 

B.  Preparação  para  o  trabalho  com  gênero  instrucional,  a  partir  de  um  texto 
literário.

Leitura do texto “O espelho dos nomes”, de Marcos Bagno (fragmento do livro baseado no 

clássico “Alice no país das Maravilhas”).

O ESPELHO DOS NOMES

Parte 1
Brincar de esperança

- Vamos brincar de esperança! – propõe Ciela.
- Como é esse jogo? – pergunta Isabel.
- Muito simples, muito simples – responde Laíce.
- A gente diz uma frase – explica Ciléia.



- E você diz outra que combina – termina Cléia.
- Podemos começar? – pergunta Licéia, animada.
- Podemos – responde Isabel, já um pouco mais curiosa.
As oito meninas, então, dizem numa só voz:
- A esperança espera!
Isabel ouve aquilo, sem entender muito bem.
“A esperança espera? E eu tenho de dizer  uma frase que combine? Vamos ver... 
Vamos ver... Não parece tão difícil assim...”
Ela pensa um pouquinho e diz:
- A alegria alegra...
E fica esperando o resultado.
As outras se entreolham e em seguida, olhando para Isabel, vaiam:
- Buuuu!
Isabel fica confusa.
“Que jogo mais maluco é esse?”
- A esperança espera? – pergunta ela, para confirmar.
- A esperança espera! – repetem as oito.
Isabel pensa mais um pouco. Arrisca de novo:
- A saudade ... saúda?
- Buuuu! – nova vaia em oito vozes.
Tomenota, então, comenta, baixinho:
- Eu já expliquei que nem tudo o que parece deixa de ser o que não é...
- Lá vem você de novo...
- Estou tentando te ajudar – diz o livro.
- Não ajuda nada falando desse jeito todo enrolado... – reclama a menina.
- Experimente me abrir na página oito – sugere o livro.
Isabel faz isso. E encontra naquela página o desenho de um inseto, mais ou menos 
assim:

(figura de um grilo verde)

- O que esse grilo tem a ver com o jogo? – pergunta ela, sem entender.
- Quem te disse que é um grilo? – devolve Tomenota.
- Então... é um... gafanhoto? – arrisca Isabel.
- Nem tudo o que aparece é o que parece – diz o livro. – Acho bom você olhar com 
mais cuidado, antes que o tempo se esgote – responde o livro. – Tente ver de um 



modo diferente...
Isabel olha para o desenho. De repente, repete para si mesma:
- A esperança espera!
( Você também já descobriu, não é? O bicho do desenho é uma esperança!)
Ela fecha o livro, muito satisfeita. Pensa por um instante e diz;
- O rinoceronte ri!
As oito meninas aplaudem e gritam:
- Viva!
E o jogo vai bem depressa, assim:
Célia:
- A girafa gira!
Ciléia:
- O leopardo lê!
Ciela:
- O papagaio papa!
Cléia:
- O cavalo cava!
Isabel:
- O veado vê!
Laeci:
- A arara ara!
Licéia:
- O passarinho passa!
Laíce:
- O cágado caga!
Lécia:
- A cantárida canta!
(Você não sabe o que é cantárida? É mais um inseto, da família do besouro.)
Isabel:
- O pintassilgo pinta!
Cléia:
- O dourado doura!
Ciela:
- O orangotango ora!
Ciléa:
-A baleia bale!
Célia:



- A piranha pira!
Isabel  ficou  tão  animada  com o  jogo,  que  quando  chega  de  novo a  sua  vez  ela 
dispara:
- A cobra cobra! A rola rola! O sofrê sofre!O beija-flor beija! O vaga-lume vaga! O pica-
pau pica! O louva-a-deus louva e a saracura sara e cura!!!
As outras meninas ficam muito surpresas com aquela explosão,  mas acham muito 
divertido e aplaudem Isabel. Que ainda não está satisfeita e continua:
- Sem contar que a tanajura jura, a gaivota vota, a raposa posa, a mariposa também, a 
sanguessuga suga e o bem-te-vi te viu!!!
Ela pára um instante, fica apreciando o espanto na cara das meninas, e nem sabe 
muito bem de onde vieram aquelas coisas todas que acabou de dizer.
Pára um instante, fica apreciando o espanto na cara das meninas, e nem sabe muito 
bem de onde vieram aquelas coisas todas que acabou de dizer.
“Será que agora que sou menina fiquei mais inteligente?”
- Não fique imaginando que você ficou mais inteligente... – diz Tomenota (então ele 
pode ler o pensamento dos outros?). – Você está usando a mesma inteligência que 
sempre teve, só que de um jeito diferente...

BAGNO, Marcos. O espelho dos nomes. São Paulo: Ática. 2002. p. 41

 Título do jogo: Esperança 
 Regras: 
1. Reunir os jogadores ( no mínimo, dois). 
2. Um jogador deverá dizer a frase inicial: A esperança espera! 
3. Cada jogador, sucessivamente, dirá uma frase respeitando o seguinte: 
a. a frase deve se referir a animais; 
b. o verbo da frase deve ser parte da palavra que dá nome ao animal. 
4. Será vencedor quem fizer o maior número de frases. 

C. Leitura das regras do jogo IMAGEM & AÇÃO 2, discussão sobre as dificuldades de 

compreensão,  divisão  da  turma  em  dois  grandes  grupos,  adaptação  do  jogo  às 

possibilidades  de  sala  de  aula  e  execução  do  jogo  pelos  alunos,  juntamente  com o 

professor.

IMAGEM & AÇÃO 2
REGRA

Idade: a partir de 10 anos
Participantes: 4 ou mais jogadores, divididos em 2, 3 ou 4 equipes.

COMPONENTES



1 tabuleiro
1 ampulheta
198 cartas
4 peões
1 dado

OBJETIVO
Levar o peão até a última casa (TODOS JOGAM) e ser a primeira equipe a adivinhar a 
palavra.

CARTAS
As cartas vêm marcadas com letras que representam diferentes categorias de palavras. 
São seis as categorias possíveis:

P – pessoa, lugar ou animal – incluindo suas partes e características.
O – objeto – coisas que podem ser vistas ou tocadas.
A - ação – verbos ou expressões que designam uma ação.
D – difícil – palavras difíceis de qualquer categoria.
L – lazer – títulos de filmes, livros, jogos, esportes, artistas, etc.
M – mix – palavras de qualquer uma das categorias.

PREPARAÇÃO
 Os jogadores devem ser divididos em equipes – no mínimo duas e no máximo 

quatro. Não há limite de jogadores para cada equipe. 
Obs.:  O  jogo  fica  mais  rápido  e  emocionante  se  houver  menos  equipes  e  mais 
jogadores por equipe. Uma das equipes pode ficar com um jogador a mais, se houver 
número ímpar de jogadores.

 As cartas devem ser embaralhadas, recolocadas no berço plástico e dispostas no 
centro da mesa. Deve-se providenciar lápis e papel para todas as equipes. 

 Cada equipe  escolhe  um peão e  o  coloca  no  início  do  tabuleiro.  Em seguida, 
segundo um critério qualquer, as equipes devem estabelecer quais jogadores serão 
os primeiros a desenhar e qual será a ordem de rodízio, para que, a cada vez de 
jogar, a equipe alterne seus jogadores na posição de desenhista. 

O JOGO
PRIMEIRA RODADA
A casa inicial é uma casa TODOS JOGAM. O desenhista de uma das equipes pega a 
primeira carta e, sem que ninguém de sua equipe veja seu conteúdo, olha a palavra ou 



expressão que está na categoria MIX. Depois mostra apenas para os desenhistas das 
outras equipes. Todos a postos, a ampulheta é virada e os desenhistas começam a 
desenhar para os jogadores de suas equipes, tentando fazer com que eles acertem a 
palavra em questão.
Os jogadores vão propondo palavras até que alguém diga a palavra certa, ou até que 
se esgote o tempo da ampulheta.
A equipe que disser a palavra correta avança seu peão e o número de casas indicado 
na  carta  categoria  MIX.  Esta  equipe  terá  direito  a  continuar  desenhando  (veja 
RODADAS SEGUINTES).
Se ninguém acertar a palavra, outra carta é retirada do monte pelos desenhistas das 
equipes para iniciar uma nova rodada.

RODADAS SEGUINTES
Na vez da equipe, o desenhista joga o dado para saber qual categoria de palavra será 
desenhada.  Depois  pega uma nova carta  e  desenha a palavra da  nova categoria 
sorteada.
Esta  equipe  continuará  jogando  até  que  os  seus  integrantes  deixem de  acertar  a 
palavra. Quando errar, a vez passará para a equipe da esquerda.

REGRAS GERAIS
●  A  cada  vez  que  uma  equipe  for  desenhar,  ela  deverá  ter  um  novo 

participante como desenhista (haverá um rodízio).
●  O desenhista não poderá usar a comunicação física ou verbal, por menor 

que seja.
●  Não é permitido usar letras ou números.
●  Dois ou mais peões podem ocupar, ao mesmo tempo, uma mesma casa no 

tabuleiro.

TODOS JOGAM
Quando o peão de alguma equipe estiver em uma casa TODOS JOGAM, todas as 
equipes participam da rodada.
O  desenhista  deve  jogar  o  dado  para  saber  qual  categoria  da  palavra  que  irá 
desenhar. Depois pegará uma carta e a mostrará aos desenhistas das outras equipes.
Então, como na primeira rodada, todas as equipes jogarão ao mesmo tempo.
Possíveis resultados de uma rodada TODOS JOGAM: 

●  Uma das equipes acerta a palavra primeiro: essa equipe recebe os pontos 
indicados na carta e ganha o direito de continuar jogando.

●  Duas ou mais equipes acertam a palavra ao mesmo tempo: compra-se uma 
nova  carta  e  repete-se  a  jogada  TODOS  JOGAM,  com  a  mesma 
categoria, apenas com as equipes que empataram.

●  Ninguém acerta a palavra: ninguém recebe pontos, e a vez é passada para 
a equipe seguinte.



ESCOLHA A CATEGORIA
Em algumas casas do tabuleiro,  além de TODOS JOGAM, a equipe da vez tem o 
direito de escolher a categoria da palavra que será desenhada (neste caso, não será 
preciso jogar o dado).
Assim ela poderá escolher a palavra que considera mais fácil,  ou a que dará mais 
pontos.

VENCEDOR
Para ganhar o jogo, uma equipe precisa levar seu peão até a última casa TODOS 
JOGAM e ser a primeira a acertar a palavra.

IMPORTANTE
Antes de iniciar a partida, os jogadores devem combinar qual o grau de precisão que 
deve levar em conta para considerar uma palavra como correta. Por exemplo:
“Setor” vale como “departamento”?
“Autódromo” vale como “pista de corrida”?
“Einsten” vale como “Albert Einsten”? 
Uma vez combinados os critérios, todos deverão manter-se fiéis a eles pelo restante 
da partida, usando-os para qualquer situação duvidosa.

USANDO A IMAGINAÇÃO, VAMOS JOGAR COM MÍMICAS?
Antes do início do jogo, os participantes podem optar por jogar fazendo mímicas em 
vez de desenhos.
Esta decisão deve ser aceita por todos os jogadores. Neste caso, não será permitido 
fazer desenhos durante o jogo, apenas mímicas!
As regras para mímicas são iguais às de desenhar.

D. Leitura e análise de outros textos instrucionais.

ZUM E ZINA: O GRANDE LIVRO DE JOGOS ELETRÔNICOS
Pressione o nariz da joaninha... e comece a jogar!

“Caminho do Piquenique” 
Mmm! Zum e Zina acabaram de descobrir um piquenique. Quem irá comer o primeiro 
bolinho?

OBJETIVO: Ser o primeiro a pegar o BOLINHO no FIM.
COMO JOGAR:

1. Coloque Zum e Zina no espaço marcado INÍCIO. Pressione a Joaninha e 



conte as luzes. O jogador com o maior número será o primeiro a jogar. 
2. Pressione  a  Joaninha,  conte  o  número  de  luzes  e  avance  os  espaços 

correspondentes. 
3. Se cair no rabo da lagarta, avance para a sua cabeça. 
4. Se cair no espaço da última formiga da trilha, volte para baixo na trilha. 
5. Se cair em Joaninha, pressione e jogue de novo. 
6. O primeiro jogador que chegar no BOLINHO, no espaço marcado FIM, será 

o vencedor. Não é necessário ter um número exato de pontos para ganhar o 
jogo. 

JOGO DA FORCA

CONTEÚDO: 2 bases de E.V.A. compondo 2 árvores forcas e 2 bonecos com 6 partes 
cada um. 2 bases de E.V.A. com letras do alfabeto e 4 suportes de montagem em E.V.A. 
para compor as palavras.
NÚMERO DE PARTICIPANTES: 2 jogadores
IDADE: a partir de 6 anos.
COMO JOGAR:

1.Destacar todas  as  letras  das  bases,  colocando-as  em lugar  acessível  aos  dois 
jogadores. Cada um separa para si 2 suportes de montagem.
2.Escolher uma base com a árvore forca, desmontando o boneco e mantendo-o ao 
seu lado.
3.Escolher, então, um tema: animais, objetos, cidades...
4.Montar em segredo sua palavra.
5.Decidir, por qualquer critério (podendo ser par ou ímpar), quem começará o jogo. O 
primeiro a jogar deverá dizer uma letra, caso a letra não conste na palavra escolhida 
pelo  adversário,  este  deverá  iniciar  o  “enforcamento”.  A  próxima  jogada  é  do 
adversário e assim sucessivamente.
6. Se na sua vez de jogar, o jogador quiser arriscar e falar a palavra completa ele 
poderá fazê-lo,  se acertar  ganha o jogo por antecipação,  porém se errar  vai  duas 
partes do boneco para a forca.
VENCEDOR:  será  aquele  que  conseguir  acertar  todas  as  letras  da  palavra  do 
adversário antes de ser totalmente enforcado. Ou ser o primeiro a enforcar o boneco 
oponente.
POSIÇÃO DE MONTAGEM DO ENFORCADO:
1º erro: cabeça
2º erro: tronco
3º erro: um braço
4º erro: outro braço
5º erro: uma perna
6º erro: outra perna



E. Análise lingüística dos textos lidos (verbo no imperativo, no infinitivo, período 
simples, conjunções condicionais, entre outros elementos). 

Essa análise foi realizada, num primeiro momento, de forma oral e, posteriormente, com 

anotações dos aspectos mais relevantes e com exercícios de fixação.

Relato parcial dos fatos lingüísticos explorados:

Como  você  já  sabe,  esse  texto  é  classificado  como  instrucional,  pois 
apresenta orientações para a realização de uma atividade: como jogar.

Dentro  dessa  categoria  de  texto,  encontramos  desde  as  mais  simples 
receitas culinárias até os mais complexos manuais de instrução.

Os  textos  instrucionais,  independente  de  sua  complexidade,  apresentam 
características em comum.

Uma delas  é,  muitas  vezes,  o  uso da função apelativa da  linguagem,  à 
medida que prescrevem ações a serem realizadas a fim de atingir o objetivo proposto.

Assim,  os  textos  instrucionais  ajustam-se  a  modelos  mais  ou  menos 
convencionais.

A função apelativa da linguagem, por exemplo, ocorre, muitas vezes, pelo 
uso do verbo no modo imperativo, como se percebe nas regras do jogo “Caminho do 
Piquenique”: coloque, pressione, conte, avance, volte...

Você sabe o que é um verbo no modo imperativo?
Para  saber,  você  poderá  consultar  um  manual  de  gramática,  porém  é 

importante reconhecer que há diferentes tipos de gramática.
Mas o que é gramática?
Há, basicamente, três tipos de gramática:
1.Gramática normativa: é ela quem dita (oficialmente) a maneira como os 

usuários da língua devem utilizá-la, tanto na forma oral quanto na forma escrita, para que 
sejam considerados cidadãos e cidadãs cultos. Devemos, entretanto, estar atentos ao fato 
de que a forma culta da língua representa apenas uma de suas variantes.

2. Gramática descritiva: A língua possui variações. A gramática descritiva é 
utilizada  em qualquer  uma de  suas  variações.  Sua  função  é  descrever  e  registrar  a 
dinâmica de uma determinada variedade da língua, num determinado momento de sua 
existência, enfatizado sua forma oral. Ela é, portanto, o resultado do trabalho da lingüista 
que, partindo de suas observações, descreve e registra a forma pela qual são construídas 
as estruturas lingüísticas no contexto por ele escolhido, podendo, eventualmente, formular 
hipóteses que expliquem essas construções.

3.Gramática  internalizada:  Ao  começarmos  a  atuar  como  falantes,  na 
infância,  as  primeiras  frases  que dizemos são  conseqüência  daquilo  que  ouvimos de 
nossos  pais,  irmãos,  tios,  etc.  Adquirimos  um  vocabulário  e  uma  certa  lógica  de 
construção dos enunciados. Essas primeiras construções são motivo de graça para os 
adultos. Ao ouvir, por exemplo, uma criança dizer – Minha irmãozinho caiu do cadeira, nós 
rimos do “aparente erro”. Há, entretanto, uma lógica nessa construção. Embora notemos 



um  problema  de  concordância,  não  percebemos  uma  construção  do  tipo  -  cadeira 
irmãozinho caiu minha. A criança, portanto, construiu frases baseando-se em regras que 
ela internalizou ao ouvir os falantes. Essa é a gramática internalizada.

Mas, segundo a gramática normativa, o que é um verbo no imperativo?
As formas verbais que indicam pedido,  ordem, conselho,  súplica,  desejo, 

convite estão expressas no modo imperativo.
O modo imperativo é usado de duas maneiras: modo imperativo afirmativo e 

modo imperativo negativo.
Exemplos: 
“Se  cair  no  rabo  da  lagarta,  avance para  a  sua  cabeça.”  (imperativo 

afirmativo)
“Se cair  no rabo da lagarta,  não avance para a sua cabeça.”(imperativo 

negativo)
As duas frases expressam, dependendo da situação de uso, uma ordem ou 

uma recomendação.
Veja como fica o verbo avançar conjugado no modo imperativo, na forma 

afirmativa e na forma negativa:
Imperativo afirmativo
Avança (tu)
Avance (você)
Avancemos (nós)
Avançai (vós)
Avancem (vocês)

Imperativo negativo
Não avances (tu)
Não avance (você)
Não avancemos (nós)
Não avanceis (vós)
Não avancem (vocês)

Normalmente, com verbos na forma imperativa, não se usa o pronome. Por 
isso, eles foram colocados entre parênteses.

Não avancem (vocês) o sinal vermelho!



Há uma outra forma de expressar recomendação ou ordem:

Não avançar o sinal vermelho.

O  verbo  está  empregado  no  infinitivo  e  mantém  a  mesma  idéia  de 
recomendação ou ordem que se expressa no modo imperativo.

Destacar,  escolher,  montar  e  decidir são  verbos  empregados  no 
infinitivo.

O infinitivo é uma das formas nominais do verbo, além do gerúndio e do 
particípio e pode apresentar-se flexionado e não flexionado.

Será denominado flexionado quando possui desinências (terminações) 
verbais, que são as seguintes:

Es – para a 2ª pessoa do singular (tu)
Mos – para a 1ª pessoa do plural (nós)
Des – para a 2ª pessoa do plural(vós)
Em – para a 3ª pessoa do plural (eles, elas, vocês)

A 1ª e a 3ª pessoa do singular não sofrem flexão. Veja:

Era para eu cantar
Era para tu cantares
Era para ele(a) cantar
Era para nós cantarmos
Era para vós cantardes
Era para eles(as) cantarem.

O infinitivo não flexionado é usado, principalmente, como:
 Verbo principal da locução verbal: “Os alunos querem sair mais cedo hoje.” 
 Como  substituto  do  verbo  no  imperativo,  com  intuito  de  apresentar  uma 

recomendação a ser seguida: “Soldados, recuar!” 

Essa recomendação pode ser vista nas regras do jogo da forca:  destacar, 
escolher, montar e decidir.

Outro elemento importante a ser analisado nas regras de jogo é o uso de 
numerais, que se justifica pelo fato de que as regras devem seguir uma seqüência lógica, 
partindo-se das recomendações mais simples para as mais complexas.

As instruções devem ser, preferencialmente, curtas, objetivas, o que faz com 
que o texto escrito para esse fim apresente–se organizado, geralmente, em itens.

Além disso, é importantíssimo que, ao escrever um manual de instruções, 
tenha-se  em  mente  o  interlocutor  real,  a  fim  de  que  se  possa  definir  o  nível  de 



complexidade do texto para atingir  o objetivo do mesmo: instruir  claramente sobre os 
passos para executar uma determinada tarefa.

F. Elaboração de jogos educativos/recreativos para o ensino de 1ª a 4ª séries.

G. Escrita das regras do jogo elaborado, visando ao interlocutor real.

H. Reestruturação textual.

I. Exposição dos jogos elaborados e suas respectivas regras.

J.  Finalização  do  trabalho  com  um  desafio:  descoberta  das  regras  de  uma 
brincadeira, por meio de um texto literário:

Você sabe o que quer dizer camos, xacai e trasle?

Leia mais um fragmento do livro “O Espelho dos nomes” – Marcos Bagno e 

desvende o código.

GUALIN

- Pronto? Já posso ser menino de novo?
- Ainda não – responde Licéa.
- Não ainda – responde Ciela.
- Vamos te ensinar gualin! – propõe Laíce.
- Isso! Isso! Vamos te ensinar gualin!- exclamam as outras sete.
- Gualin? – pergunta Isabel. – E como é esse jogo?
Nenhuma dela responde. Mas todas, em silêncio, põem a mão no bolso do vestido 

e de lá retiram umas fichas de papelão de tamanho de cartas de baralho.
-Pegue as suas! – manda Tomenota.
- As minhas o quê? – pergunta Isabel.
- As suas fichas... – responde o livro.
- E eu por acaso tenho fichas?
- Claro que tem.
- E onde é que estão?
- No bolso do vestido, evidentemente.
Isabel leva a mão ao bolso do vestido e de fato lá encontra um maço de fichas, que 

ela começa a examinar.
- São figuras! – diz ela.



- Evidentemente – confirma o livro.
- E para que servem?
- Para você aprender gualin – responde Licéa..
- E como é esse jogo agora? – quer saber Isabel.
- Não é jogo... Me dá suas fichas aqui – pede Ciela.
Isabel entrega suas figuras à menina. Ciela então distribui as fichas pelo chão, num 

dos quadrados brancos do piso, formando colunas com elas. Depois, faz o mesmo com 
fichas que ela e as outras tiraram de seus bolsos. Isabel vê que os cartões delas têm 
palavras escritas.  Algumas são  conhecidas:  TOGA,  FRESCO,  LAMA,  BOLO,  MALES, 
GOLA, CABO, TORA...Outras, porém, são muito esquisitas: NHAFRO, NAPER, XACAI, 
PAMA, TRAOS, FOGAR, COTRON, TOPRA...

Para piorar tudo, as meninas começam agora a falar numa língua maluca:
- Mosva larfa gualin! – diz Célia.
- Como é que é? – pergunta Isabel.
- Mosva larfa! Gualin é um tojei de larfa! – responde Laíce.
É claro que a explicação não serviu de nada.
- Jave moco é... – diz Ciléa pegando uma ficha com uma palavra. – Tomui cilfá...
A ficha que ela tem na mão traz a palavra MALES. Ciléa examina agora as fichas 

com figuras. Quando encontra a que deseja, coloca as duas juntas num dos quadrados 
pretos que forma o piso, assim:

 MALES(figura de uma lesma)

- Viu só? – pergunta o livro. – Não é difícil!
- Não é difícil para quem já conhece essa língua – replica Isabel.
- Mas você conhece... – diz Tomenota.
- Conheço nada - insiste a menina.
- Conhece sim – rebate o livro. – Eu já te disse: as aparecências esganam...
- As aparências enganam – corrige Isabel.
- Ou isso... – diz o livro.
É a vez de Laeci. Depois, é Ciela. Em seguida, Laíce... Quando as oito terminam 

de jogar (mas quem disse que é um jogo?), Isabel examina o que elas fizeram:
Isabel olha que olha e reolha. Sem se dar conta, começa a repetir:
- Males... males... males... males... males... males... males...
De repente, tudo fica claro:
- É mesmo muito fácil! – exclama, feliz.
- Males é lesma!
- Lesma é que é males! – gracejam as meninas



Isabel reúne as palavras e as figuras que sobram, terminando o trabalho das outras 
meninas.

As oito então se levantam, dão as mãos umas às outras e começam a brincar de 
roda em volta de Isabel, que também está de pé:

-Lhavirama,lhavirama,                          PÉUCHA (figura de um chapéu)
com asvraslapacarbrin! 
Zerfa um morisbalama
Com sanos labe gualin! 

Lhavirama,lhaviram,                             LAMA (figura de uma mala)
É tarcan, tarcon, garxin
Lhavirama, lhavirama,
Maximádavidalin!                                 CAMOS (figura de uma mosca)
 
Cantam  e  rodam  oito  vezes  para  um  lado,  oito  vezes  para  o  outro.  Quando 

terminam a ciranda, Isabel pergunta, ansiosa:
- E agora? Já posso voltar a ser menino?

3.1 BREVE ANÁLISE DA INTERVENÇÃO PEDAGÓGICA

O trabalho realizado iniciou-se com uma dinâmica (atividade A), a qual foi bastante 

apreciada pelos alunos.

Nessa dinâmica, o não cumprimento das instruções gerou situações engraçadas, 

pois os alunos desenvolveram atividades que movimentaram a sala e cujo erro só 

perceberam quando viram que alguns de seus colegas simplesmente não executavam as 

mesmas instruções.

Após a dinâmica “quebra-gelo”, realizou-se a leitura do texto “O espelho dos 

nomes”, de Marcos Bagno (atividade B).

A compreensão do texto se deu de forma satisfatória e o professor induziu à 

reflexão acerca do gênero textual que havia sido lido e suas características.

O texto em questão era literário, porém o mesmo abordava uma situação em que 

as personagens participavam de um jogo, o qual não era compreendido por uma delas, 

pois a explicação dada para as regras não era suficiente para o entendimento.

Após várias tentativas de explicação, a personagem entende a regra do jogo e 

passa a jogá-lo.



A partir dessa situação, o professor questiona sobre a melhor maneira de explicar 

as regras e comenta que o texto literário em questão não foi capaz de ensinar de forma 

clara e objetiva a forma de jogar. Na seqüência, apresenta um gênero próprio para esse 

fim, o qual possui características “mais ou menos” estáveis.

A partir dessa explicação, os alunos elaboraram a regra do jogo relatado no texto 

literário.

Assim, percebeu-se uma outra forma de relatar a regra, respeitando as 

especificidades do gênero em questão.

Após o reconhecimento do gênero, efetuou-se a leitura das regras do jogo “Imagem 

& Ação” (atividade C), o qual foi jogado pela turma, dividida em dois grandes grupos, após 

o entendimento das regras e a verificação das características textuais desse gênero.

Esse momento foi bastante agradável, uma vez que, para o aluno, propiciou-se um 

momento de lazer, aliado à interpretação do texto, o que não se caracterizou como algo 

impositivo e desgastante.

O mesmo procedimento foi adotado com outros textos instrucionais, tais como “O 

jogo da forca” e o “Caminho do Piquenique” (atividade D).

Nesses momentos, o aluno sempre esteve de posse dos textos e foi, a partir da 

compreensão dos mesmos, que o jogo foi realizado e, algumas vezes, alterado em suas 

regras, para a adaptação a uma turma que, em média, tinha 40 alunos.

Após a compreensão e desenvolvimento do jogo, realizou-se o trabalho de análise 

dos elementos lingüísticos, em que o professor desempenhou o papel de condutor, 

induzindo à percepção das especificidades dos textos instrucionais e explicando 

minuciosamente os fatos lingüísticos verificados, entre os quais, os que foram 

apresentados no relato da 5ª atividade.

No que diz respeito à analise da forma verbal presente nos textos instrucionais, 

num primeiro momento, pensou-se em trabalhar apenas o verbo no imperativo e no 

infinitivo, porém, no início das explicações, percebeu-se que muitos alunos sequer 

conseguiam identificar os verbos e não possuíam os requisitos necessários para esse 

estudo.

Assim, iniciou-se pelo trabalho de reconhecimento dos verbos, tempos, modos e 

flexões verbais, desde o indicativo, até chegar ao imperativo, uma vez que, para o 

entendimento desse último, faz-se necessário o conhecimento tanto do indicativo, quanto 



do subjuntivo, modos que formarão o imperativo.

Apesar de procurar explicar esse conteúdo de forma simples e significativa, por 

meio de exemplos claros, baseados no cotidiano, os alunos sentiram dificuldade e até 

uma certa resistência a esse estudo, em virtude de que, de fato, é extenso e exige 

conhecimentos prévios.

Embora esse trabalho seja, aparentemente, apenas gramatical, apresenta uma 

outra função, uma vez que, para o gênero “regras do jogo” faz-se necessário o 

conhecimento das flexões verbais que formarão o modo imperativo, modo verbal utilizado 

no gênero instrucional em questão. Além disso, nesse caso, atendia a uma especificidade 

do Curso de Formação de Docentes, cujos discentes – futuros professores – necessitam 

desse conhecimento gramatical, mesmo que não venham a realizar um trabalho 

fragmentado com a gramática, pois as análises lingüísticas que farão com seus alunos 

posteriormente pressupõem esse conhecimento.

Quanto ao momento de elaboração dos jogos educativos (atividade F), os alunos e 

também o professor trouxeram vários exemplos para o espaço da sala de aula.

Diante dos jogos apresentados aos alunos, pensou-se, em grupos, como 

transformá-los, a fim de que se tornassem educativos [3] e pudessem ser utilizados no 

ensino fundamental I (1ª a 4ª séries) e educação infantil.

Após chegarem às conclusões, verificaram o tipo de material que deveriam utilizar 

e combinaram o que cada integrante do grupo traria na aula seguinte, para o início da 

confecção.

O professor anotou todos os jogos e verificou a pertinência de cada um para a série 

pretendida, além de evitar a repetição dos mesmos nos grupos.

Assim, surgiram idéias como o pife [4]com operações matemáticas, o dominó de 

gêneros, dominó para alfabetização, bingo ortográfico, jogo da memória com números 

e/ou operações matemáticas, trilha numérica, trilha com conhecimentos de História, trilha 

com exploração de significados, caça-palavras, jogo de tabuleiro com perguntas e 

respostas, trilha da alimentação saudável, trilha para exploração do alfabeto móvel, entre 

outros.

A elaboração dos jogos foi iniciada em aula, porém o término do trabalho ocorreu 

em casa, em função de que não dispúnhamos de muito tempo.

Com o trabalho realizado, os grupos reuniram-se para a escrita das regras 



(atividade G), levando em conta o interlocutor real, ou seja, com base na dificuldade do 

jogo, verificou-se a que faixa etária seria adequado e, conseqüentemente, a que série. 

Nesse momento, discutiram-se novamente as características do gênero “regras do jogo”.

Após a escrita, os jogos e suas respectivas regras foram trocados entre os grupos, 

os quais deveriam verificar se a regra escrita era clara o suficiente para que se pudesse 

jogar. Caso houvesse falhas, as mesmas deveriam ser relatadas ao grupo que as 

confeccionou. De posse do relato, foi realizada a reescrita do texto (atividade H) e 

entregue ao professor, o qual fez a sua análise, para posterior entrega ao grupo, para 

nova reescrita.

A última etapa, que visava à exposição de todos os jogos e regras, não foi 

realizada, em virtude de que a escola se encontrava em reforma e não havia um espaço 

adequado para esse fim. Assim, essa etapa foi eliminada do projeto.

No fim da seqüência, a qual durou, aproximadamente, 10 aulas, realizou-se a 

leitura de mais um fragmento do livro “O espelho dos nomes”, em que, mais uma vez, 

procurou-se desvendar as regras de uma determinada brincadeira (etapa J).

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente artigo, como se pôde perceber, pretendeu, num primeiro momento, 

refletir sobre o ensino de Língua Portuguesa, momento em que foram abordados os 

posicionamentos de vários autores, com vistas a uma mudança metodológica no ensino 

dessa disciplina, de forma a desenvolver nos educandos capacidades lingüísticas que 

levam ao letramento[5], com conseqüente inserção dos mesmos à vida social 

contemporânea, de forma crítica e participativa.

Além desse estudo, pretendeu-se subsidiar o professor para a práxis na concepção 

interacionista, com exemplo de projeto didático do gênero instrucional regras de jogo, não 

como uma receita de trabalho com gêneros, mas como parâmetro para que o professor, 

assumindo sua postura de pesquisador, crie seus próprios projetos, visando à interação, 

sobre quaisquer gêneros, oriundos das práticas sociais.
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[1] Termo que se refere ao tipo de instrução em que a pessoa sabe ler e escrever, mas é 

incapaz de interpretar o que lê e de usar a leitura e a escrita em atividades cotidianas. Ou 

seja, o analfabeto funcional não consegue extrair sentido das palavras nem colocar idéias 

no  papel  por  meio  do  sistema  de  escrita,  como  acontece  com  quem  realmente  foi 

alfabetizado.

[2] Antunes utiliza o termo gramática não como sinônimo de normas prescritas em 
manuais, mas o trabalho de análise lingüística dos textos, em atendimento aos gêneros 
textuais, e a reflexão lingüística acerca dos textos produzidos pelos alunos.
[3] Jogos que, além de divertir os alunos, potencializam a aprendizagem de conceitos, 
permitindo o desenvolvimento de uma série de habilidades.
[4] Jogo de baralho em que são distribuídas 9 cartas, com as quais os participantes 
deverão formar 3 trincas válidas. São válidas trincas:
a)Formadas por três valores iguais e naipes diferentes. 
b)Naipes iquais e valores diferentes e seqüenciais. Ex.: (6,7,8), (10,J,Q), (A,2,3).

[5] Letramento é o nome dado à capacidade adquirida pelo indivíduo de, além de 
decodificar os símbolos gráficos, ler e escrever diferentes tipos de textos e de 
compreender o que é lido e escrito, para envolver-se com práticas sociais de escrita.
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