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RESUMO 

 

O ambiente escolar é composto por uma multiplicidade de inteligências, 

entretanto, apenas algumas delas são socialmente valorizadas. Essa situação 

dificulta o processo de educação, tornando-o, muitas vezes, desinteressante 

para aqueles que não encontram estímulos para o desenvolvimento de seus 

conhecimentos. Considerando o princípio de que a educação escolar deve 

contribuir para a formação de cidadãos críticos e participativos e também 

promover a autonomia comunicativa, o ensino de língua materna deve ser 

pautado nas mais variadas situações reais de comunicação. Nesse sentido, 

levantamos os seguintes questionamentos: 1) De que forma os jogos didáticos 

podem ajudar no desenvolvimento da escrita?; 2) Qual a importância de se 

trabalhar o gênero artigo de opinião nas aulas de língua portuguesa? e 3) 

Como a teoria das inteligências múltiplas pode contribuir para o 

desenvolvimento da competência linguística dos alunos?  Nessa perspectiva, o 

objetivo principal deste trabalho foi ampliar a competência linguística dos 

alunos a partir do trabalho com os gêneros textuais e da contribuição das 

inteligências múltiplas. Para tanto, desenvolvemos, durante as nossas aulas, 

um estudo sobre o artigo de opinião e produzimos esse gênero em dois 

momentos da prática intervencionista que executamos: o primeiro, como 

diagnóstico de escrita e o segundo, como uma atividade para apresentar o 

resultado da produção escrita dos alunos, após o processo do uso dos jogos, 

para a estimulação das inteligências múltiplas. Para fundamentar este trabalho 

recorremos aos seguintes teóricos: Bakhtin (1995; 1997; 2000), Gardner (1983; 

1993; 1995), Antunes (2006; 2012; 2014), Scheneuwly & Dolz (2004), 

Bazerman (2005; 2006), entre outros. Diante da análise que realizamos, a partir 

do corpus gerado, constatamos uma significativa ampliação no vocabulário dos 

alunos na produção de textos escritos. Sendo assim, entendemos que a 

utilização dos jogos didáticos associada ao estudo e à produção dos gêneros 

textuais, além de propor desafios e estimular a participação dos alunos nas 

aulas de língua portuguesa, amplia as suas inteligências linguísticas. 

 

PALAVRAS CHAVE: Inteligências múltiplas. Competência linguística. Artigo de 

opinião. Jogos didáticos. 



RESUMEN 

 

 El entorno escolar comprende una pluralidad de inteligencia, sin 

embargo, sólo algunos de ellos son valorados socialmente. Esta situación 

dificulta el proceso de la educación, por lo que es a menudo poco interesante 

para aquellos que no encuentran estímulos para el desarrollo de sus 

conocimientos. Teniendo en cuenta el principio de que la educación debe 

contribuir a la formación de ciudadanos críticos y participativos y para promover 

la autonomía comunicativa, la enseñanza de la lengua materna debe basarse 

en diversas situaciones de la vida. En este sentido, planteamos las siguientes 

preguntas: 1) ¿Cómo los juegos educativos pueden ayudar en el desarrollo de 

la escritura; 2) ¿Cuál es la importancia de trabajar la opinión género artículo en 

las clases de inglés? y 3) cómo la teoría de las inteligencias múltiples puede 

contribuir al desarrollo de las habilidades lingüísticas de los estudiantes? En 

esta perspectiva, el objetivo principal era aumentar la competencia lingüística 

de los alumnos de trabajar con los géneros de texto y la contribución de las 

inteligencias múltiples. Por lo tanto, hemos desarrollado durante nuestras 

lecciones, un estudio sobre el artículo de opinión y elaboración de este tipo en 

dos momentos de la práctica intervencionista llevamos a cabo: en primer lugar, 

como un documento de diagnóstico y en segundo lugar, como una actividad 

para presentar el resultado de la producción escritura de los estudiantes, 

después de que el proceso de utilización del juego, para la estimulación de las 

inteligencias múltiples. Para apoyar este trabajo se utiliza la siguiente teórico: 

Bajtín (1995; 1997; 2000), Gardner (1983; 1993; 1995), Antunes (2006; 2012; 

2014), Scheneuwly y Dolz (2004), Bazerman (2005; 2006), entre otros. 

Teniendo en cuenta el análisis que hacemos, desde el corpus generado, nos 

encontramos con una expansión significativa en el vocabulario de los 

estudiantes en la producción de textos escritos. Por lo tanto, creemos que el 

uso de juegos educativos relacionados con el estudio y la producción de 

géneros, además de proponer retos y fomentar la participación de los 

estudiantes en las clases de inglés, extiende su inteligencia lingüística.  

 



PALABRAS CLAVE: Inteligencias múltiples. competencia lingüística. Artículo 

de opinión. Juegos educativos 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O cotidiano escolar é composto por uma série de inquietações: de um 

lado, o aluno desmotivado e que reclama das aulas monótonas; do outro, o 

professor que reclama do desinteresse dos alunos, que, na maioria das vezes, 

mostram-se indiferentes às metodologias didáticas, as quais o professor tem 

recorrido. Nesse sentido, é preciso que se observem os reais entraves que 

dificultam o ensino de língua portuguesa. 

Segundo o Ministério da Educação e Cultura - MEC, a área de códigos e 

linguagens, a qual está inserida a disciplina de língua portuguesa, apresentou 

um dos mais baixos resultados da prova do Exame nacional do Ensino Médio – 

ENEM em 2015. A nota média da prova de Linguagens foi 505,3 a pior nota 

dos últimos três anos. Tal desempenho denuncia as limitações acumuladas dos 

alunos em atividades que exigem habilidades e competências linguísticas 

específicas de comunicação e ainda, o processo de ensino de língua materna 

que não tem conseguido o seu objetivo. 

 São muitas as deficiências que interferem no processo de ensino-

aprendizagem que se dão desde o ensino fundamental. Sendo assim, o 

concluinte do ensino básico, cada vez menos, tem se estabelecido enquanto 

sujeito autônomo, fator que o impede de exercer seu papel social. Tal 

problemática é ampliada quando as aulas caem no lugar comum de 

memorização de termos linguísticos e expressões gramaticais.  

 Bakhtin (1995, p. 113) destaca que 

na realidade, toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém como 

pelo fato de que se dirige para alguém. (...) A palavra é uma 

espécie de ponte lançada entre mim e os outros. Se ela se 

apoia sobre mim numa extremidade, na outra apoia-se sobre o 

meu interlocutor. A palavra é o território comum do locutor e do 

interlocutor. 

  

 Nesse sentido, a competência comunicativa é elemento fundamental nas 

relações cotidianas. Entretanto, a interação social que acontece em situações 

de comunicação reais fora da escola fica comprometida nas aulas de língua 

portuguesa, a partir do momento em que a competência discursiva é limitada 
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por causa de tantas estruturas e formalidades que as aulas dessa disciplina 

têm demandado. Antunes (2003) corrobora tal afirmação e acrescenta que o 

potencial linguístico discente desaparece exatamente nessas aulas, as quais, 

paradoxalmente se chamaram de “Comunicação e Expressão”.  

 Nesse contexto, por faltarem exercícios que estimulem seu interesse em 

ler; por possuírem um vocabulário limitado, por serem insuficientes os recursos 

para auxiliar o trabalho docente, ou ainda metodologias de ensino 

ultrapassadas em sala de aula, o processo de formação de leitores proficientes 

tem sido dificultado. Tal situação se agrava quando a falta de perspectivas de 

aprendizagem implica na evasão escolar. 

 Sobre essa realidade, Antunes (2003, p. 20) assevera que, 

com grandes dificuldades de leitura, o aluno se vê frustrado no 

seu esforço de estudar outras disciplinas e, quase sempre, 

“deixa” a escola com a quase inabalável certeza de que é 

incapaz, de que é linguisticamente deficiente, inferior; não 

podendo, portanto, tomar a palavra ou ter a voz para fazer 

valer seus direitos, para participar ativa e criticamente daquilo 

que acontece à sua volta. Naturalmente, como tantos outros, 

vai ficar à margem do entendimento e das decisões de 

construção da sociedade. 

 

Considerando tal realidade, o ensino de língua materna no Brasil tem 

ampliado as possibilidades de trabalho com textos em sala de aula. Os 

Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs (1998) sugerem que o processo de 

ensino deve considerar, entre outras possibilidades, a contribuição dos estudos 

de gêneros textuais no ambiente escolar. Segundo Bakhtin (1997), 

comunicamo-nos, essencialmente, a partir dos gêneros do discurso. Todavia, 

alguns gêneros ainda são estudados metodicamente, fator que compromete o 

ensino significativo de língua materna. 

Compreender textos se configura como um dos principais entraves no 

ensino de língua portuguesa, o que reflete, muitas vezes, a falta de leitura e de 

escrita em sala de aula. O trabalho contínuo com os gêneros e o uso de jogos 

didáticos que estimulem a participação discente poderá desenvolver sua 

inteligência, se estimulada pelo professor. Nessa perspectiva, é importante 

privilegiar atividades que despertem o interesse dos alunos e que proponham 

trabalhos dinâmicos. 
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Nesse contexto, é preciso que o professor perceba que a língua não é 

mais entendida como uma estrutura da qual os alunos devem apropriar-se 

através de sua sistematização. Ela passou a significar algo que eles já 

possuem, por isso precisa ser adequada às várias situações de uso. Eis um 

dos objetivos do ensino de língua portuguesa. Sendo assim, como os falantes 

se comunicam através de textos, os gêneros discursivos são socialmente 

construídos e, portanto, de grande importância para se entender as tais 

adequações e, consequentemente, o contexto em que elas se inserem. 

 Para Bakhtin (2000), a língua se realiza exclusivamente por meio de um 

texto/discurso – oral ou escrito – acontecimento empírico de um gênero de 

texto. Esses usos que fazemos da língua são institucionalizados, validados por 

instâncias da atividade humana, socialmente organizadas. Nesse sentido, as 

esferas sociais de comunicação escolhem seus próprios gêneros, o que 

permite a fácil comunicação/interação entre os membros de uma comunidade 

discursiva. 

 Sobre os gêneros do discurso, Bakhtin (2000, p. 301-302) postula que  

 

nos são dados quase como nos é dada a língua materna, que 

dominamos com facilidade, antes mesmo que lhe estudemos a 

gramática [...] Aprender a falar é aprender a estruturar 

enunciados [...] Os gêneros do discurso organizam nossa fala 

da mesma maneira que a organizam as formas gramaticais. [...] 

Se não existissem os gêneros do discurso e se não os 

dominássemos, se tivéssemos de construir cada um de nossos 

enunciados, a comunicação verbal seria quase impossível. 

   

Corroborando com tal pensamento, Marcuschi (2005, p. 22) afirma que 

“é impossível se comunicar verbalmente a não ser por algum gênero, assim 

como é impossível se comunicar verbalmente ao não ser por algum texto”. 

Diante disso, recorrer ao trabalho com os gêneros na sala de aula é uma 

possibilidade de tornar possível o ensino de língua portuguesa numa 

perspectiva de estímulo e exercício da leitura e do incentivo a atividades que 

promovam interação social e ampliação do pensamento crítico discente. 

Considerando o princípio de que a educação escolar deve contribuir 

para a formação de cidadãos críticos e participativos de eventos sociais e 

também promover a autonomia comunicativa, o ensino de língua materna deve 
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ser pautado nas mais variadas situações reais de comunicação. Nesse sentido, 

levantamos os seguintes questionamentos:  

1) De que forma os jogos didáticos podem ajudar no desenvolvimento da 

escrita?; 2) Qual a importância de se trabalhar o gênero artigo de opinião nas 

aulas de língua portuguesa? e 3) Como a teoria das inteligências múltiplas 

pode contribuir para o desenvolvimento da competência linguística dos alunos?   

Partindo dessa premissa, elegemos o gênero artigo de opinião como 

instrumento pedagógico para o desenvolvimento metodológico deste trabalho. 

A escolha desse texto se deu pela relação que ele estabelece com o que se 

passa no ambiente social em que vivem os alunos. Conforme Rodrigues 

(2007), nesse gênero, mais interessante que a apresentação dos 

acontecimentos sociais em si, é a sua análise e a posição de quem escreve o 

texto, pois, o processo de interação se sustenta pela construção de um ponto 

de vista. 

Além disso, como pontua Antunes (2003) a produção do texto escrito – 

socialmente relevante e contextualmente adequada – torna-se um caminho 

para o desenvolvimento da competência linguística, a partir do momento em 

que tal exercício exerça uma função significativa para a vida do aluno. Nessa 

perspectiva, recorremos aos seguintes teóricos Bakhtin (1995; 1997; 2000), 

Marcuschi (2005; 2006; 2008), Antunes (2003), Scheneuwly & Dolz (2004), 

Bazerman (2005), entre outros para a fundamentação dessa pesquisa. 

Tais pontuações resumem o capítulo teórico desse trabalho, o qual trata 

de apresentar a teoria das inteligências múltiplas com foco para a Inteligência 

linguística; também discorre sobre os gêneros discursivos abordando o artigo 

de opinião e suas contribuições para as aulas de língua portuguesa, e discute a 

perspectiva dos jogos para a estimulação das inteligências múltiplas e sua 

colaboração para a prática de produção de textos. 

Dito isto, destacamos outro fator que tem preocupado o professor: a 

abstenção dos alunos diante das atividades propostas. Compreender textos se 

configura como um dos principais entraves no ensino de língua portuguesa, o 

que reflete, muitas vezes, a limitação de vocabulário. Além do trabalho 

contínuo com os gêneros, entendemos que o uso de atividades que estimulem 

a competência linguística dos alunos pode desenvolver, além do hábito da 

leitura, uma maior interação em sala de aula, se estimulada pelo professor.  
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Nessa perspectiva, justificamos a escolha do diálogo entre linguagem e 

a temática da teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1982) com foco na 

competência linguística, a qual poderá ser desenvolvida a partir dos jogos 

didáticos propostos aos alunos e apresentados no capítulo da metodologia 

deste trabalho. Tal estudo pode promover a aprendizagem significativa ou 

complexa, sobre a qual Antunes (2014, p. 24) afirma que 

pode ser alcançada pela combinação de conhecimentos (grifo 

nosso) ou ainda pela transformação que fazem do repertório de 

conhecimentos que possuem face às informações que 

recebem. Manifesta-se na criança quando consegue êxito na 

solução de problemas. Afirma-se que a aprendizagem 

significativa expressa o comportamento inteligente da criança 

e, portanto, é uma aprendizagem direcionada para algumas 

metas e é adaptativa, o que significa que é usada para resolver 

problemas. 

 

Para Gardner (1982) estimular virtudes e talentos humanos é mais 

significativo que medi-los. Nessa perspectiva, a teoria das inteligências 

múltiplas tem permitido ao docente emitir um novo olhar para os 

conhecimentos apresentados pelos alunos. Destacamos que as contribuições 

dessa teoria têm se acentuado na atualidade, visto que por não (re)conhecer 

suas validades, muitos educadores resistiam em desenvolvê-la. Ressaltamos 

que o modo mais difundido de se aplicar essa teoria é tentar estimular as 

habilidades potenciais dos discentes a partir de estratégias de resolução de 

problemas. 

Segundo Gardner (1993), é impossível compensar totalmente a 

desvantagem genética com um ambiente estimulador da habilidade 

correspondente, mas condições adequadas de aprendizado é possível suscitar 

alguma resposta positiva do aluno - desde que elas despertem o prazer do 

aprendiz. Vale salientar que assim como alimentar-se exageradamente poderá 

desencadear problemas de saúde, a estimulação da inteligência, caso 

aconteça de modo exacerbado, poderá também comprometer o desempenho 

do processo de ensino-aprendizagem. Acrescentamos ainda que a inclusão 

dos jogos didáticos em sala de aula não acarreta em substituição das outras 

práticas docentes, como por exemplo, o trabalho como o livro didático. 
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Nesse sentido, as atividades sugeridas para estimulação das 

inteligências múltiplas, chamadas pelo estudioso da educação Celso Antunes 

(2014) como “jogos para a estimulação das inteligências”, nome que intitula sua 

produção e que fundamenta este trabalho, deverão ser desenvolvidas 

progressivamente, de modo que os desafios mais complexos sejam 

apresentados aos alunos após a realização das tarefas mais simples, a fim de 

não desmotivá-los. 

Estimulados pela ideia de poder brincar durante a aula, o aluno se 

predispõe a testar o jogo didático - visto que tal exercício, para ele, pode 

parecer mais interessante do que uma já conhecida “leitura e interpretação de 

textos”. O que para o estudante pode ser apenas um divertimento - pode, para 

o professor, mediante um planejamento e com objetivos organizados, ser um 

momento de estímulo de variadas inteligências. Sendo assim, esta pesquisa 

focaliza o trabalho com os jogos, os quais estimulam o desenvolvimento da 

competência linguística.  

Sobre o papel da escola, Gardner (1982) lhe atribui duas funções 

essenciais: modelar papéis sociais e transmitir valores. Segundo ele: “A missão 

da educação deve continuar a ser uma confrontação com a verdade, a beleza e 

a bondade, sem negar as facetas problemáticas dessas categorias ou as 

discordâncias entre diferentes culturas". Tal pensamento é validado pelos 

PCNs (1998), os quais afirmam que a escola é lugar de construção de 

conhecimento e de compartilhamento de experiências. 

Enquanto para alguns professores muitos alunos jamais conseguirão 

desenvolver suas competências, a psicologia, enquanto ciência, afirma que o 

ser humano é composto por elementos biopsicossociais, os quais possibilitam 

que sua formação possa acontecer durante toda a sua vida. O 

desenvolvimento do cérebro acontece, consideravelmente, até os 12 anos de 

idade. Entretanto, estudos recentes da neuropsicologia afirmam que o cérebro 

é elástico, ou seja, pode desenvolver-se até a fase da vida adulta. Além dos 

componentes genéticos, os fatores externos - psicológicos e/ou sociais, muito 

podem contribuir nesse sentido, caso haja estímulos que colaborem para tanto.   

Nessa perspectiva, é possível considerar que até mesmo os alunos que 

apresentam menos capacidades intelectuais para determinada área do 

conhecimento podem ser ensinados através de atividades que desenvolvam 
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tais competências. A partir de tais constatações, podemos afirmar em outras 

palavras que os alunos, os quais apresentam um vocabulário restrito, podem 

desenvolvê-lo, mesmo que discretamente, se forem estimulados e treinados 

nessa competência. 

Sendo assim, o objetivo principal desse trabalho é ampliar a 

competência linguística dos alunos do ensino fundamental a partir da 

perspectiva dos gêneros textuais e da contribuição das inteligências múltiplas.  

Nossos objetivos específicos são: 1) Identificar vestígios na escrita dos 

alunos que revelem a sua limitação vocabular; 2) Desenvolver atividades que 

contribuam para a interação em sala de aula e 3) Propor intervenções 

pedagógicas visando contribuir para a leitura e escrita de textos. 

Para desenvolvermos este trabalho empregamos o método de pesquisa 

ação a qual decorre de um processo que valoriza a construção cognitiva da 

experiência, sustentada por uma reflexão sobre o fazer docente, com vistas à 

emancipação discente. Essa pesquisa, por assumir o caráter de criticidade, se 

utiliza da conceituação de pesquisa-ação crítica a qual visa observar 

qualitativamente o desempenho discente frente às atividades propostas.  

Ressaltamos que este trabalho foi realizado com alunos do 8º ano de 

uma escola pública da rede estadual do Rio Grande do Norte. A faixa-etária 

está entre os 12 e 16 anos. Perceber nos alunos algumas dificuldades de 

interação e pouco interesse pela leitura durante as aulas, além de 

apresentarem limitações durante as atividades de interpretação e produção de 

textos foi o que nos motivou escolhê-los para o desenvolvimento desse 

trabalho. 

Após termos realizado o diagnóstico, propomos para essa turma um 

estudo e a produção de um artigo de opinião. O capítulo metodológico deste 

trabalho descreverá com mais detalhes as etapas as quais apresentamos 

resumidamente: Esse estudo se deu a partir da leitura de artigos de opinião e 

da exposição da estrutura e características desse gênero para os alunos. A 

primeira produção textual funcionou como diagnóstico que apresentou as reais 

dificuldades dos alunos diante do texto escrito (estrutura, gramática, 

compreensão temática etc). Nosso propósito foi averiguar ainda como se 

apresentou a competência vocabular dos alunos. 
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Em seguida, aplicamos os jogos de estimulação das inteligências 

múltiplas para que, a partir dos problemas de limitação de vocabulário 

detectados pela produção textual dos alunos, escolhêssemos alguns dos jogos 

propostos por Antunes (2014) em seu livro: Jogos para a estimulação das 

múltiplas inteligências. Essa atividade funcionou como desafio e treino da 

linguagem com propósitos de desenvolver a competência linguística discente. 

A última etapa da intervenção foi a produção do artigo de opinião, a qual 

nos possibilitou perceber nos textos dos alunos se o trabalho realizado com a 

aplicação dos jogos contribuiu para o desenvolvimento de suas competências 

linguísticas. Além disso, esse momento nos possibilitou perceber se o gênero 

artigo de opinião favoreceu uma interpretação com propriedade dos fatos 

sociais. 

Sobre a validade desse processo, Antunes (2003, p. 54) assinala que 

elaborar um texto é uma tarefa cujo sucesso não se completa, 

simplesmente, pela codificação das ideias ou das informações, 

através de sinais gráficos. Ou, seja, produzir um texto não é 

uma tarefa que implica apenas o ato de escrever. Não começa, 

portanto, quando tomamos nas mãos papel e lápis. Supõe, ao 

contrário, várias etapas, interdependentes e 

intercomplementares, que vão desde o planejamento, 

passando pela escrita propriamente, até o momento posterior 

da revisão e da escrita. 

 

No último capítulo desse trabalho, apresentamos os textos produzidos 

pelos alunos, os resultados dos jogos, a nova produção do artigo de opinião e a 

análise desse material. À luz dos teóricos que fundamentam essa pesquisa, 

nos detemos a descrever as partes dos textos que evidenciam a limitação 

vocabular, assim como os resultados obtidos com o desenvolvimento dos jogos 

didáticos. Além disso, analisamos as novas produções textuais e avaliamos a 

contribuição dessa atividade intervencionista para o desempenho linguístico 

discente. 

Destacamos que esse trabalho é requisito para conclusão do Mestrado 

Profissional em Letras – PROFLETRAS. Tal atividade requer a apresentação 

de uma proposta intervencionista para uma questão problema recorrente no 

segmento do ensino fundamental do ensino público brasileiro.  
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Entendemos, portanto, que a proposta de se considerar as contribuições 

das inteligências múltiplas e dos gêneros discursivos como instrumentos de 

ensino em sala de aula é justificada pela possibilidade de tornar as aulas de 

língua portuguesa mais alinhadas aos seus propósitos comunicativo-sociais. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA  

 

Este capítulo apresenta os principais conceitos e autores que 

selecionamos para fundamentar a nossa pesquisa. Preocupamo-nos em 

sermos breves em algumas definições apresentadas, visto que elas serão 

retomadas e/ou aprofundadas no capítulo 4 deste trabalho, no qual 

apresentamos e analisamos o material utilizado para realizar essa pesquisa. 

De modo geral, estruturamos este capítulo de fundamentação teórica 

abordando os seguintes pontos: a teoria das inteligências múltiplas com foco 

para a Inteligência linguística; os gêneros textuais com destaque para o artigo 

de opinião e suas contribuições para as aulas de língua portuguesa e a 

perspectiva dos jogos para estimulação das inteligências múltiplas com ênfase 

em sua colaboração para a prática de produção de textos. 

 

2.1 AS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS  

Abordaremos agora as principais questões que discorrem acerca da 

teoria das inteligências múltiplas, centralizando nossas discussões no campo 

da competência linguística. 

Gardner (1994, p. 7) diz no início de seu livro que: 

 

existem evidências persuasivas para a existência de diversas 

competências intelectuais humanas relativamente autônomas 

abreviadas daqui em diante como 'inteligências humanas'. (...) 

A exata natureza e extensão de cada 'estrutura' individual não 

é até o momento satisfatoriamente determinada, nem o número 

preciso de inteligências foi estabelecido. Parece-me, porém, 

estar cada vez mais difícil negar a convicção de que há pelo 

menos algumas inteligências, que estas são relativamente 

independentes umas das outras e que podem ser modeladas e 

combinadas numa multiplicidade de maneiras adaptativas por 

indivíduos e culturas. 

 

Formulada em 1982, a teoria das inteligências múltiplas, do cientista 

norte-americano Howard Gardner, resignificou os parâmetros utilizados para 

verificação de inteligência daquela época. Passados 34 anos, ele sustenta 
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haver, além das reconhecidas habilidades linguística e lógico-matemática, pelo 

menos outras seis formas de inteligência: espacial (mais presente em 

navegantes e engenheiros); corporal-cinestésica (desenvolvida em atletas ou 

dançarinos); interpessoal (representada pela capacidade de compreensão dos 

sentimentos do outro); intrapessoal (expressa pelo autoconhecimento); 

naturalística (referente à relação da pessoa com a natureza) e musical. 

Gardner ingressou na Universidade de Harvard em 1961 para estudar 

história e direito, mas acabou se aproximando do psicanalista Erik Erikson 

(1902-1994) e redirecionou a carreira acadêmica para os campos combinados 

de psicologia e educação. Nesse sentido, a fim de estimular e melhor 

aproveitar os diversos saberes dos aprendizes, ele propôs o pensamento de 

que o conhecimento é plural e que sua origem pode se dar de diversas 

maneiras. 

Até então se entendia que o melhor instrumento para se avaliar a 

inteligência era o método do QI (quociente de inteligência) criado pelo também 

psicólogo Alfred Binet, em 1900. No entanto, percebeu-se que esse teste era 

insuficiente para validar outras capacidades as quais o sujeito possuía 

(KRUSZIELSKI, 1999). 

Corroborando com os estudos de Gardner (1994), a psicologia, 

enquanto ciência, acredita que o ser humano é composto por elementos 

biopsicossociais. Biologicamente, o desenvolvimento das formações cerebrais 

acontece, consideravelmente, até os 12 anos de idade. Entretanto, estudos 

recentes da neuropsicologia afirmam que o cérebro é elástico, ou seja, ele 

pode desenvolver-se até a fase adulta. Além dos componentes genéticos, os 

fatores externos - psicológicos e/ou sociais, muito podem contribuir nesse 

sentido, caso haja atividades que estimulem a inteligência, por exemplo.   

Gardner (1994) ressalta que é impossível existir uma lista única e 

universalmente aceita de inteligências humanas, mas, inevitavelmente, uma 

teoria de múltiplas inteligências precisa captar uma gama razoavelmente 

completa dos tipos de competências valorizados pelas culturas humanas. 

Independentemente de qual inteligência se trate, é importante considerá-las 

autônomas e reais. 

Strehl (2000) reflete sobre esse pensamento ao assinalar que as 

inteligências são:  
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- Capazes de realização (pelo menos em parte) através de 

mais de um sistema sensorial; 

- Entidades num determinado nível de generalidade. Sendo 

que, a comparação entre diferentes inteligências em todos os 

seus detalhes constitui um erro, pois cada uma deve ser 

pensada como um sistema próprio com suas próprias regras.  

- Um potencial, pois um indivíduo em posse de uma inteligência 

não tem qualquer circunstância que o impeça de colocá-la em 

ação. Contudo, as inteligências não devem ser pensadas em 

termos valorativos, pois não necessariamente serão colocadas 

a serviço de bons fins. 

 

Nessa perspectiva, é importante ressaltar que mesmo os alunos que 

apresentem menos capacidades intelectuais relacionadas a um tipo de 

inteligência de maior prestígio social, devem ser valorizados. Vale salientar que 

o desenvolvimento de algumas competências pode ser consideravelmente 

ampliado, caso exista estimulação. Portanto, não se deve priorizar apenas um 

campo do conhecimento, como por exemplo, a inteligência lógico-matemática, 

a qual por muito tempo foi o único atestado do saber. 

 Acredita-se que uma das tendências de se valorizar, exclusivamente, 

uma inteligência é definir os alunos mais pelo que eles não são (considerando 

a impossibilidade de todos se destacarem em uma única área do 

conhecimento) do que pelo que eles são. Nesse sentido, prevalece ainda hoje 

a ideia de valorizar as habilidades relacionadas à arte e aos esportes como 

atividades extracurriculares. Tal conduta deixa não somente de estimular o 

potencial do aprendiz, como também, muitas vezes, pode excluí-lo do meio 

social por taxá-lo de incompetente para desempenhar alguns ofícios instituídos 

socialmente como os melhores, como por exemplo, a medicina.  

Para Gardner (1982) estimular virtudes e talentos humanos é mais 

significativo que medi-los. Nessa perspectiva, a teoria das inteligências 

múltiplas tem permitido ao docente emitir um novo olhar para os 

conhecimentos apresentados pelos alunos. Destacamos que as contribuições 

dessa teoria têm se acentuado na atualidade, visto que por não (re)conhecer 

suas validades, muitos educadores resistiam em desenvolvê-la. Ressaltamos 

que o modo mais difundido de se aplicar essa teoria é tentar estimular as 

habilidades potenciais dos discentes a partir de estratégias de resolução de 

problemas. 
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Nesse sentido, Gardner (1993) afirma que é impossível compensar 

totalmente a desvantagem genética com um ambiente estimulador da 

habilidade correspondente, mas ressalta que condições adequadas de 

aprendizado sempre suscitam alguma resposta positiva do aluno - desde que 

elas despertem o prazer do aprendizado. A fim de ilustração, vale salientar que 

assim como alimentar-se exageradamente poderá desencadear problemas de 

saúde, a estimulação da inteligência, caso aconteça de modo exacerbado e 

desorientado, poderá também comprometer o desempenho do processo de 

ensino-aprendizagem. 

As atividades sugeridas neste trabalho para estimulação das 

inteligências múltiplas, chamadas pelo estudioso da educação Celso Antunes 

(2014) como “jogos para a estimulação das inteligências” (nome que intitula 

sua produção a qual fundamenta este trabalho e que será abordado em um 

tópico mais adiante), deverão ser desenvolvidas progressivamente, de modo 

que, os desafios mais complexos sejam apresentados aos alunos após a 

realização das tarefas mais simples, a fim de não desmotivá-los. 

Nessa perspectiva, o psicólogo norte-americano atribui duas funções 

essenciais sobre o papel da escola: modelar papéis sociais e transmitir valores. 

Segundo ele: “A missão da educação deve continuar a ser uma confrontação 

com a verdade, a beleza e a bondade, sem negar as facetas problemáticas 

dessas categorias ou as discordâncias entre diferentes culturas". 

Acrescentamos que à escola cabe a função de oportunizar aos alunos, sem 

distinção, o saber em suas mais variadas facetas. 

Pela própria natureza de suas descobertas, o trabalho de Gardner 

favorece uma visão integral de cada indivíduo e a valorização da multiplicidade 

e da diversidade na sala de aula. Entendemos que, enquanto professores, ao 

considerarmos a teoria das inteligências múltiplas e as contribuições dos jogos 

como instrumento didático nas nossas aulas, estaremos valorizando o potencial 

individual discente, além de estar lhe oferecendo outras possibilidades para 

acessar as várias formas de conhecimento, de modo dinâmico, a fim de fazer o 

aluno ascender socialmente. 
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2.1.1 Inteligência linguística ou verbal 

 

De acordo com Antunes (2014), a palavra inteligência pode ser 

compreendida como uma capacidade de resolver problemas ou de apresentar 

produtos que sejam valorizados socialmente ou ainda como a faculdade de 

conhecer, discernir, apreender e adaptar-se a alguma situação de aprendizado. 

Nesse sentido, ao propor atividades que estimulem a competência linguística 

dos alunos, o professor estará contribuindo para o desenvolvimento da 

inteligência daqueles.  

A inteligência linguística ou verbal se manifesta pela facilidade em 

organizar palavras em uma sentença e pelo sentido de verdadeira “arquitetura” 

com que poetas e escritores constroem imagens verbais. Apesar de essa 

inteligência ser inerente a todos os seres humanos, é possível perceber na sala 

de aula que essa competência não é bem desenvolvida em alguns alunos, o 

que compromete, muitas vezes, seu desempenho nas atividades de leitura e de 

produção textual. 

Segundo Strehl (2000, p. 4-5), a inteligência linguística inclui a 

capacidade de manipular vários domínios da linguagem, entre os quais ela 

destaca: 

 

a) A semântica, envolvendo a discussão dos significados ou 

conotações das palavras;  

b) A sintaxe, requerendo o domínio das regras que governam a 

ordenação das palavras e suas inflexões; 

c) A fonética, na qual a sensibilidade aguçada aos sons das 

palavras e suas interações musicais são fundamentais 

principalmente para os poetas;  

d) As dimensões pragmáticas ou os usos práticos da 

linguagem.  

  

Sobre estes domínios da linguagem pode-se dizer que a sintaxe e a 

fonologia encontram-se próximas ao centro da inteligência linguística, enquanto 

que a semântica e a pragmática incluem inputs de outras inteligências (tais 

como lógico-matemática e pessoal). 
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Além desses usos da linguagem, Strehl (2000, p. 5) destaca ainda 

quatro aspectos do conhecimento que provam ser notáveis na sociedade 

humana: 

 

a) Retórica: a capacidade de usar a linguagem para convencer 

outros indivíduos a respeito do curso em ação.  

b)Mnemônica: a capacidade do indivíduo de usar esta 

ferramenta para lembrar-se de informações.  

c) Explicação: a capacidade de uso da linguagem como 

facilitadora do processo de ensino e de aprendizagem.  

d) Metalinguagem: a capacidade de usar a linguagem para 

refletir sobre ela própria.  

 

Sendo assim, podemos observar as inúmeras ocorrências linguísticas 

das quais os alunos podem apropriar-se, tanto no campo da oralidade quanto 

no da escrita. Entretanto, não são poucas as práticas de exercícios que se 

limitam ao mero reconhecimento de nomenclaturas gramaticais nas aulas de 

língua portuguesa. Tais atividades impossibilitam o desenvolvimento linguístico 

discente, além de comprometer o princípio da interação comunicativo-social.  

A valorização da linguagem escrita se sobressai frente à oralidade. Em 

detrimento a isso, deixa-se de valorizar as muitas possibilidades que 

constituem a linguagem não verbal, por exemplo. A situação fica ainda pior 

quando o que é ensinado no âmbito da escrita, muitas vezes, são meras 

normas e regras gramaticais, as quais pouco contribuem para o 

desenvolvimento cognitivo dos alunos. Os exercícios de formar frases soltas, 

por exemplo, afastam os alunos daquilo que eles fazem naturalmente, quando 

interagem com os outros, que é “construir peças inteiras”, ou seja, textos com 

unidade, com começo, meio e fim, para expressar sentidos e intenções 

(ANTUNES, 2003, p. 26). 

Percebemos que, além disso, a falta de situações comunicativas que 

possibilitem os alunos discutirem suas ideias acerca de questões sociais, ao 

mesmo tempo em que os inibe de interagir em sala de aula (visto que muitos 

têm receio do julgamento do outro) impede-os de ampliarem/reverem algumas 

ideias limitadas sobre variados assuntos de seus cotidianos, como por 

exemplo, a importância da tecnologia. Ressaltamos que, a partir do momento 
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em que proporcionamos o contato dos alunos com mais informações, 

estaremos de algum modo, contribuindo para ampliar seus níveis linguísticos.  

Sobre essa questão Antunes (2003, p. 45-46) acrescenta que 

 

a atividade da escrita é, então, uma atividade interativa de 

expressão, (ex-, “para fora”), de manifestação verbal das 

ideias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos 

que queremos partilhar com alguém, para, de algum modo, 

interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição 

prévia para o êxito da atividade de escrever. Não há 

conhecimento linguístico (lexical ou gramatical) que supra a 

deficiência do “não ter o que dizer”. As palavras são apenas a 

mediação, ou o material com que se faz a ponte entre quem 

fala e quem escuta, entre quem escreve e quem lê. Como 

mediação, elas se limitam a possibilitar a expressão do que é 

sabido, do que é pensado, do que é sentido. Se faltam as 

ideias, se falta a informação, vão faltar as palavras.  

 

Nesse sentido, a contribuição dos estudos de Gardner (1982) é coerente 

com a proposta dos PCNs (1998), já que se sabe que o processo de 

aprendizagem requer muito mais do que o trabalho com conteúdos específicos. 

Segundo Antunes (2014), se as experiências dos alunos forem consideradas e 

adaptadas às situações de aprendizagem, e ainda, se suas inteligências forem 

estimuladas, o processo de construção do conhecimento poderá se efetivar 

mais facilmente e por muito tempo.  

 

 

2.2 GÊNEROS TEXTUAIS 

 

Eclodiu no Brasil, no início dos anos 1960, uma significativa discussão 

acerca dos estudos da linguagem. O estudo sistemático, que antes 

predominava, cedeu espaço para novas linhas do pensamento linguístico. A 

partir dos anos 1980, uma mudança significativa passou a ser considerada: 

além dos fatores associados ao texto, também os relacionados ao leitor foram 

tomados como elementos contributivos para o ensino de linguagem, mesmo 

que de modo pontual. 

 A partir de então, os estudos sobre os gêneros textuais ou gêneros do 

discurso têm ganhado, cada vez mais, visibilidade e relevância entre os 
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estudiosos da linguagem. Tais contribuições figuram nos PCNs (1998), 

documento que instrumentaliza a educação brasileira, como mecanismo 

legítimo para o ensino de linguagens.  

 Nesse sentido, o papel dos gêneros discursivos tem sido reconhecido 

como fundamental na interação sociocomunicativa e, em vista disso, eles 

passaram a nortear as aulas de língua portuguesa, especialmente o trabalho 

com leitura, interpretação e produção de textos. Essa abordagem favorece o 

desenvolvimento da competência linguística e discursiva e, consequentemente, 

amplia a participação social do indivíduo. Por isso, os PCNs (1998) preconizam 

o ensino de língua portuguesa a partir dos gêneros. 

 Muitos são os conceitos de gêneros. Muitos foram os estudiosos que 

contribuíram para o desenvolvimento dessa perspectiva enquanto instrumento 

para resignificar o ensino de linguagens. Para a maioria deles, os gêneros são 

a base para estabelecer a interação entre o sujeito e a sociedade da qual ele 

participa. Dito isso, apresentaremos algumas definições/abordagens sobre 

gêneros. 

 Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso resultam em formas-padrão 

“relativamente estáveis” de um enunciado, determinadas sócio historicamente . 

O autor afirma que as pessoas se comunicam, essencialmente, através dos 

gêneros, os quais estão atrelados às mais variadas situações cotidianas: de 

uma conversa informal à elaboração de gêneros acadêmicos. Sobre esse 

pensamento, o autor acrescenta que 

 

a vontade discursiva do falante se realiza antes de tudo na 

escolha de um certo gênero de discurso. Essa escolha é 

determinada pela especificidade de um dado campo da 

comunicação discursiva, por considerações semântico-objetais 

(temáticas), pela situação concreta da comunicação discursiva, 

pela composição pessoal dos seus participantes etc. 

(BAKHTIN, 2003, p. 282). 

 

O gênero, na perspectiva bakhtiniana, pode ser assim caracterizado da 

seguinte forma: 1. Composição – a qual considera o modo de organização, a 

distribuição de informações e os elementos não verbais do gênero etc; 2. 

Conteúdo – que poderá abordar o sentimentalismo em uma poesia, por 

exemplo, explorando seus recursos estético-literários, ou a apresentação de 
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juízos de valor dos quais necessita um artigo de opinião; 3. Estilo – o qual se 

refere à maneira como o escritor conduzirá sua produção: a exploração 

máxima de recursos linguísticos no fazer poético, enquanto no artigo, a 

necessidade de adequação da linguagem ao público-alvo etc. 

Os gêneros, portanto, podem ser caracterizados conforme a atividade 

sócio-discursiva a que servem. Quando conhecemos um gênero, conhecemos 

uma forma de realizar, linguisticamente, objetivos específicos em situações 

particulares (MARCUSCHI, 2005). Consequentemente, o conhecimento sobre 

os diferentes gêneros textuais é uma ferramenta imprescindível de socialização 

para a inclusão funcional dos indivíduos nas atividades sociais em que se 

inserem. 

Marcuschi (2005) acrescenta que os gêneros são formações interativas, 

multimodalizadas e flexíveis de organização social e de produção de sentidos. 

Segundo o autor, quando ensinamos a operar com um gênero, ensinamos um 

modo de atuação sócio-discursivo numa cultura, e não um simples modo de 

produção textual (2005, p.19). Nesse sentido, o trabalho com gênero em sala 

de aula se justifica por ele poder ser utilizado como instrumento de interação 

social e não como perspectiva (teórico-metodológica) para tal.  

No entanto, por serem limitadas as situações de aprendizagem na 

escola, o próprio aluno, muitas vezes, desconhece que possui um infindável 

repertório discursivo. Além disso, a escassez de um trabalho orientado em 

torno dos gêneros discursivos dificulta a possibilidade de uma aprendizagem 

significativa. Sendo assim, é imprescindível que o professor tenha clareza dos 

propósitos comunicativos dos gêneros a serem trabalhados, da vontade 

discursiva de seus alunos e dos objetivos didático-pedagógicos para a 

aquisição do conhecimento. 

Scheneuwly e Dolz (2004, p.74), associam gênero ao ensino de línguas. 

Partem da hipótese de que “é através dos gêneros que as práticas de 

linguagem materializam-se nas atividades dos aprendizes”. É assim, também, 

que acreditamos que deva ser desenvolvido o trabalho com os gêneros textuais 

no ambiente escolar. Concordamos também com esses autores quando eles 

dizem que a escola é um lugar propício para tornar autênticas as situações de 

produção e recepção de textos.  
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De certo modo, tornar as produções textuais, orais e escritas, dos alunos 

em situações autênticas é um desafio, visto que, muitas vezes, a comunicação 

real não se concretiza durante as aulas: uma carta ao editor que não será 

enviada, um artigo para um site que não será publicado etc. 

Para Bazerman (2005, p.106), “cada pessoa, através da comunicação 

por gêneros textuais, aprende mais sobre suas possibilidades pessoais, 

desenvolve habilidades comunicativas e compreende melhor o mundo com que 

está se comunicando”. Desse modo, quando o aluno ultrapassa a ideia de 

simular uma situação comunicativa em sala de aula, e passa a fazer uso real 

dos gêneros em seu cotidiano, se torna apto a participar ativamente dos 

espaços sociais que se inserem, comunicando e compreendendo melhor as 

situações comunicativas. 

Mesmo diante de tantas questões que justificam o trabalho-didático 

pedagógico com os gêneros textuais, ainda existem professores que 

desconsideram as suas contribuições para o ensino de língua portuguesa. No 

intuito de justificar a importância do trabalho com os gêneros em sala de aula, 

Bakhtin (2003, p. 282-283) assevera que 

 

a língua materna – sua composição vocabular e sua estrutura 

gramatical – não chega ao nosso conhecimento a partir de 

dicionários e gramáticas, mas de enunciações concretas que 

nós mesmos ouvimos e nós mesmos reproduzimos na 

comunicação discursiva viva com as pessoas que nos rodeiam. 

Nós assimilamos as formas da língua somente nas formas das 

enunciações e justamente com essas formas. As formas da 

língua e as formas típicas dos enunciados, isto é, os gêneros 

do discurso, chegam à nossa experiência e à nossa 

consciência em conjunto e estreitamente vinculadas. Aprender 

a falar significa aprender a construir enunciados (porque 

falamos por enunciados e não por orações isoladas e, 

evidentemente, não por palavras isoladas). 

 

Concordamos com tal assertiva, visto que entendemos que a 

comunicação se estabelece de modo espontâneo, através da oralidade, por 

exemplo, mesmo antes da aquisição do conhecimento formal. Portanto, não há 

de se condicionar a perspectiva comunicativa dos alunos a meras construções 

linguísticas impostas por professores que ainda hoje, adotam em sala de aula o 

ensino tradicional de língua portuguesa. 
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 Ainda sobre a importância de se considerar a contribuição dos gêneros 

para o ensino de linguagens, Antunes (2003) acrescenta que ao ensinar 

adotando uma abordagem com base nos gêneros textuais, o professor 

favorece: 

 

a) a apreensão dos “fatos linguísticos-comunicativos” e não o 

estudo de “fatos gramaticais”, difusos, virtuais, 

descontextualizados, objetivados por determinações de um 

“programa” previamente fixado e ordenado desde as 

propriedades imanentes do sistema linguístico; 

 b) a apreensão de estratégias e procedimentos para 

promover-se a adequação e eficácia dos textos, ou o ensino da 

língua com o objetivo explícito e determinado de ampliar-se a 

competência dos sujeitos para produzirem e compreenderem 

textos (orais e escritos) adequados e relevantes;  

c) a consideração de como esses procedimentos e essas 

estratégias refletem-se na superfície do texto, pelo que não se 

pode, inconsequentemente, empregar quaisquer palavras ou 

se adotar qualquer sequência textual;  

d) a correlação entre as operações de textualização e os 

aspectos pragmáticos da situação em que se realiza a 

atividade verbal;  

e) a ampliação de perspectivas na compreensão do fenômeno 

linguístico, superando-se, assim, os parâmetros demasiados 

estreitos e simplistas do “certo” e do “errado”, como indicativos 

da boa realização linguística (ANTUNES, 2003, p. 71). 

 

 

 Desse modo, Antunes (2003) ressalta os aspectos que devem ser 

considerados pelo professor no ensino de linguagens frente ao trabalho 

realizado com o gênero textual em sala de aula, objetivando ampliar a 

competência textual do aluno para além da escola. Nessa perspectiva, é 

possível conceber um ensino dinâmico e mais próximo de sua realização, visto 

que um estudo linguístico que desconsidere tal perspectiva continuará 

distanciando o aluno daquilo que é um dos principais objetivos do ensino de 

língua portuguesa: a autonomia comunicativa e o acesso à interação social. 

Dito isto, é pertinente retomar o pensamento de Bakhtin o qual afirma 

que os gêneros textuais estão presentes em todas as nossas práticas sociais, 

já que não podemos nos comunicar verbalmente a não ser através deles. 

Corroborando com tal assertiva, Marcuschi (2006, p. 25) acrescenta que os 

gêneros  
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devem ser vistos na relação com as práticas sociais, os 

aspectos cognitivos, os interesses, as relações de poder, as 

tecnologias, as atividades discursivas e no interior da cultura. 

Eles mudam, fundem-se, misturam-se para manter sua 

identidade funcional com inovação organizacional. 

 

 

Desse modo, é importante que o aluno conheça tanto as características 

básicas que compõem os gêneros do cotidiano, como também daqueles que 

ele utilizará em situações comunicativas pontuais. Isso lhe permitirá aperfeiçoar 

a linguagem com a qual já tem afinidade e lhe possibilitará (re)conhecer outras 

estratégias que permitam uma interação social mais eficiente.  

Sob essa ótica, Bronckart (2003, p. 103) afirma que “a apropriação dos 

gêneros é um mecanismo fundamental de socialização e de inserção prática 

nas atividades comunicativas humanas” (2003, p. 103). Cabe, portanto, à 

escola, um trabalho voltado à leitura e produção de textos na perspectiva dos 

gêneros textuais. 

De modo geral, os conceitos apresentados se complementam. É 

unânime entre os autores a necessidade de se considerar as contribuições dos 

gêneros discursivos como instrumento pedagógico nas aulas de língua 

portuguesa. Cabe agora ao professor, que ainda ignora/desconhece essa 

abordagem, refletir acerca de suas práticas teórico-metodológicas e se permitir, 

ao menos, testar tais concepções e/ou contribuições acerca dos gêneros. 

Sobretudo, atento ao como fazê-lo. 

Sendo assim, é preciso que o professor perceba que a língua não é mais 

entendida como uma estrutura da qual os alunos devem apropriar-se através 

de sua sistematização. Ela passou a significar algo que eles já possuem, por 

isso precisa ser adequada às várias situações de uso. Eis um dos objetivos do 

ensino de língua portuguesa.  

Sendo assim, é pertinente reconhecer os gêneros, orais e escritos, como 

fenômeno essencial para a comunicação social. Destacamos que não é 

objetivo desse trabalho discorrer sobre os gêneros orais. Sendo assim, 

abordaremos, de modo sucinto, um dos gêneros escritos, o artigo de opinião, 

apresentando a sua importância para o desenvolvimento da competência 

linguística dos alunos.  
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2.2.1 Artigo de opinião 

 

 O artigo de opinião é um gênero textual pertencente à ordem do 

argumentar. Conforme Rodrigues (2007, p. 174), nesse gênero, interessa 

menos a apresentação dos acontecimentos sociais em si, mas a sua análise e 

a posição do autor. O articulista deve possuir criticidade e conhecimento dos 

fatos abordados no momento da emissão do juízo de valor. Tal produção 

pressupõe a necessidade do escritor atualizar-se acerca de fatos sociais que o 

cercam.  

Bräkling (2000) define o artigo de opinião como um gênero discursivo no 

qual se busca convencer o outro sobre determinada ideia, influenciando-o e 

transformando seus valores por meio da argumentação a favor de uma 

posição, e de refutação de possíveis opiniões divergentes. Para a autora, é um 

processo que prevê uma operação constante de sustentação das afirmações, 

realizada por meio da apresentação de dados consistentes (BRÄKLING 2000, 

p. 226-227). 

A tipologia textual desse gênero é de base dissertativo-argumentativa, 

pois o autor constrói uma opinião. Cada parágrafo, geralmente, contém um 

argumento que dá suporte à conclusão geral. Segundo Cunha (2002, p. 179), 

“o artigo de opinião é constituído de outros discursos sobre os fatos 

comentados e de antecipação das objeções do leitor, para fazer aderir ao seu 

ponto de vista e para criticar os outros com os quais mantém uma relação de 

conflito”. Desse modo, em uma perspectiva crítica, o autor do texto se coloca 

no lugar do leitor a fim de prever sua posição e refutá-la. Ele justifica sua 

opinião tendo em vista possíveis posicionamentos contrários aos seus. 

 A produção do artigo geralmente discute temas atuais envolvendo 

questões políticas, econômicas, sociais e é motivada, principalmente, por 

acontecimentos que despertam certa indignação na população. A interlocução, 

a qual é permitida nesse gênero, faz com que o aluno se aproxime do leitor 

fazendo-o refletir acerca de estereótipos sociais, muitas vezes, pré-

estabelecidos como verdades únicas. 

Sua publicação acontece geralmente em jornais e revistas, os quais, 

muitas vezes, possuem públicos específicos, o que se faz necessário atentar 

às questões de formalidades linguísticas, por exemplo. Sobre o contexto de 
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produção de um gênero, Bakhtin (2003) apresentou a ideia do enunciado 

concreto. Tal perspectiva contribui para o desenvolvimento crítico-discursivo 

discente ao chamar sua atenção para as questões ideológicas que interessam 

a algumas revistas, por exemplo. 

 Como já vimos, o trabalho com os gêneros textuais pode tornar a aula 

de língua portuguesa mais significativa. Já que, a partir da dinamicidade 

textual, poderemos estar construindo situações reais de comunicação. Sobre 

isso Antunes (2006, p.46) assinala: “quem escreve, na verdade, escreve para 

alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa. Essa pessoa é a 

medida, é o parâmetro das decisões que devemos tomar acerca do que dizer, 

do quanto dizer e de como fazê-lo”.        

 Entendemos, portanto, que o trabalho do professor com o artigo de 

opinião pode contribuir para o desenvolvimento da competência linguística do 

aluno, visto que, ao produzir esse gênero, este precisa considerar uma gama 

de situações textuais e extratextuais, as quais poderão ampliar suas 

possibilidades de desempenho crítico-social. 

 

 

2.3 JOGOS PARA ESTIMULAÇÃO DAS INTELIGÊNCIAS MÚLTIPLAS 

 

A era da tecnologia tem alterado o modo de vida das pessoas pelo 

mundo afora. O comportamento social tem sido influenciado significativamente 

pela interação proposta pela rede. Nesse contexto, muitos dos procedimentos 

tradicionais e métodos de ensino das escolas públicas brasileiras foram 

modificados, visto que a demanda de hoje é diferente da de décadas atrás. No 

entanto, as atividades apresentadas aos alunos e o modo como são 

desenvolvidas parecem pouco estimulantes. Talvez seja por esse motivo que 

muitos deles permaneçam apáticos frente a tantas situações do cotidiano 

escolar.  

Embora já existam variados materiais e métodos que contribuam para 

alterar essa difícil realidade da educação brasileira, muitos educadores 

preferem reproduzir alguns mecanismos de ensino, os quais exigem pouco 

esforço. Propor um ensino que fuja da rotina do livro didático exige tempo, 

dedicação e planejamento. Desse modo, permanecemos, muitas vezes, 
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repetindo um modelo de educação que pouco contribuirá para a construção da 

autonomia discente.  

Sendo assim, é comum se presenciar aulas repetitivas e monótonas, 

independentemente do componente curricular. A interatividade presente nas 

redes, na maioria das vezes, não é a mesma percebida na sala de aula. Faltam 

exercícios que despertem o interesse discente pelo aprendizado. Faltam 

atividades que revelem o potencial dos alunos e que estimulem suas 

habilidades. 

A falta de interatividade na sala de aula compromete o desenvolvimento 

das competências linguísticas. A ausência de situações reais de comunicação 

interfere também na formação do pensamento crítico. Tais ausências se 

acumulam, durante a vida escolar de vários alunos das escolas brasileiras, 

impedindo-os de serem sujeitos autônomos.  

Essa discussão está direcionada à 

  

concepção interacionista, funcional e discursiva da língua, da 

qual deriva o princípio geral de que a língua só se atualiza a 

serviço da comunicação intersubjetiva, em situações de 

atuação social e através de práticas discursivas materializadas 

em textos orais e escritos (ANTUNES, 2002, p. 42). 

 

 Sendo assim, no intuito de colaborar com o ensino de língua portuguesa, 

procuramos maneiras de tornar esse estudo mais significativo. Decidimos 

incluir em nossas aulas, atividades dinâmicas que estimulem e que considerem 

o desenvolvimento da inteligência linguística, atividades essas que Antunes 

(2014) nomeou de jogos. Nesse sentido, passaremos a chamar essas 

atividades de jogos.  

Segundo ANTUNES (2005, p. 11), 

 

a palavra jogo provém de jocu, substantivo masculino de 

origem latina que significa gracejo. Em seu sentido etimológico, 

portanto, expressa um divertimento, uma brincadeira, um 

passatempo, sujeito a regras que devem ser observadas 

quando se joga. Significa também balanço, oscilação, astúcia, 

ardil, manobra. Não parece ser difícil concluir que todo jogo 

verdadeiro é uma metáfora da vida. 
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Nesse sentido, ao utilizar o jogo em sala de aula, os alunos se veem 

estimulados pela ideia de poder brincar durante a aula e se predispõem a testar 

esse material didático - visto que “qualquer coisa” parece ser mais instigante 

que uma já conhecida aula de leitura e interpretação de textos do livro didático. 

O que para o estudante pode ser apenas um divertimento, para o professor, 

mediante um planejamento com objetivos organizados, poderá ser um 

momento de estímulo ao conhecimento. 

Segundo Huizinga (apud MORATORI, 2003, p. 6), as características 

fundamentais do jogo são:  

 

Ser uma atividade livre;  

(...) 

Ser "jogado até o fim" dentro de certos limites de tempo e 

espaço, possuindo um caminho e um sentido próprios;  

Criar ordem e ser a ordem, uma vez que quando há a menor 

desobediência a esta, o jogo acaba. Todo jogador deve 

respeitar e observar as regras, caso contrário ele é excluído do 

jogo (apreensão das noções de limites);  

Permitir repetir tantas vezes quantas forem necessárias, dando 

assim oportunidade, em qualquer instante, de análise de 

resultados;  

Ser permanentemente dinâmico.  

 

Podemos observar que mesmo sendo uma atividade livre, para realizar 

os desafios apresentados pelos jogos didáticos, o aluno se submete a 

situações pedagógicas que contribuem para o desenvolvimento da ordem, 

organização e respeito. Todas essas características podem – e devem – fazer 

parte do cotidiano de sala de aula. Geralmente, quando impostas de modo 

arbitrário, essas regras apresentam maior rejeição por parte dos alunos. 

Além de tais benefícios, a partir de uma abordagem psico-cognitiva, 

Passerino (apud MORATORI, 2003, p. 6) descreve:  

 

Capacidade de absorver o participante de maneira intensa e 

total (clima de entusiasmo, sentimento de exaltação e tensão 

seguidos por um estado de alegria e distensão). Envolvimento 

emocional;  

Atmosfera de espontaneidade e criatividade;  

Limitação de tempo: o jogo tem um estado inicial, um meio e 

um fim; isto é, tem um caráter dinâmico;  
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Possibilidade de repetição;  

Limitação do espaço: o espaço reservado seja qual for a forma 

que assuma é como um mundo temporário e fantástico;  

Existência de regras: cada jogo se processa de acordo com 

certas regras que determinam o que "vale" ou não dentro do 

mundo imaginário do jogo. O que auxilia no processo de 

integração social das crianças;  

Estimulação da imaginação e autoafirmação e autonomia.  

 

Essas perspectivas se complementam e justificam a inserção de tais 

atividades em sala de aula, principalmente em um momento histórico-social em 

que as aulas – tradicionais – têm concorrido com variadas possibilidades 

interativas das redes.  

Ainda assim, para alguns professores, essa ideia parece uma perda de 

tempo já que se tem uma série de conteúdos para serem ministrados. Alguns 

diriam ainda que é preciso “bater a capa do livro”, expressão utilizada para 

dizer que todo o conteúdo do livro didático deve ser visto, mesmo não 

importando muito a qualidade do ensino. 

Reforçamos a importância de se propor exercícios dinâmicos para que 

se contribua para o processo de educação. Parafraseando Andrade (1997), 

acreditamos que brincar com o aluno não se perde tempo. Pelo contrário, se 

ganha. Se é difícil ver crianças sem escola, mais difícil ainda é vê-las sentadas 

enfileiradas, em salas pouco atrativas, com exercícios estéreis, sem valor para 

a formação do homem. 

Ainda sobre a importância da contribuição dos jogos no processo de 

ensino-aprendizagem, o psicólogo Bruner (1986 p. 85) diz que  

 

o jogo para a criança e para o adulto é uma forma de usar a 
inteligência ou, melhor dizendo, uma atitude com respeito ao 
uso da inteligência. É um banco de prova, um viveiro no qual 
se experimentam formas de combinar o pensamento, a 
linguagem e a fantasia. 

 

Nessa perspectiva, o jogo utilizado com fins pedagógicos em sala de 

aula tem se tornado um instrumento importante no processo de ensino-

aprendizagem, visto que, a partir de comandos pré-estabelecidos, é possível 

instituir na rotina escolar a ideia de regras, as quais, nesse contexto, são mais 

facilmente aceitas e cumpridas. Além disso, o jogo consegue promover a 
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interação entre os alunos e, consequentemente, contribuir para a construção 

da autonomia discente a partir dos desafios propostos. 

Por meio de variadas situações de interação – com os colegas de 

classe, com o professor, com a família – o aluno passa a ser o produtor e 

construtor da aprendizagem. O aluno produz conhecimentos tanto quando 

aprende os comandos dos jogos dados pelo professor, assim como quando 

ensina e/ou interage com os outros.  

Sobre a perspectiva dos jogos didáticos, Teixeira (1995, p. 23) afirma 

que 

o lúdico apresenta dois elementos que o caracterizam: o prazer 

e o esforço espontâneo. Ele é considerado prazeroso, devido a 

sua capacidade de absorver o indivíduo de forma intensa e 

total, criando um clima de entusiasmo. É este aspecto de 

envolvimento emocional que o torna uma atividade com forte 

teor motivacional, capaz de gerar um estado de vibração e 

euforia. Em virtude desta atmosfera de prazer dentro da qual 

se desenrola, a ludicidade é portadora de um interesse 

intrínseco, canalizando as energias no sentido de um esforço 

total para consecução de seu objetivo. Portanto, as atividades 

lúdicas são excitantes, mas também requerem um esforço 

voluntário.  

 

 Nesse sentido, enfatizamos a importância dos jogos didáticos em sala 

de aula, visto que seu efeito lúdico pode atribuir valores mais significativos às 

atividades de língua portuguesa. Ainda com relação a essa discussão Teixeira 

(1995, p. 23) acrescenta que 

 

as situações lúdicas mobilizam esquemas mentais. Sendo uma 

atividade física e mental, a ludicidade aciona e ativa as funções 

psico-neurológicas e as operações mentais, estimulando o 

pensamento. (...) As atividades lúdicas integram as várias 

dimensões da personalidade: afetiva, motora e cognitiva. Como 

atividade física e mental que mobiliza as funções e operações, 

a ludicidade aciona as esferas motora e cognitiva, e à medida 

que gera envolvimento emocional, apela para a esfera afetiva. 

Assim sendo, vê-se que a atividade lúdica se assemelha à 

atividade artística, como um elemento integrador dos vários 

aspectos da personalidade. O ser que brinca e joga é, também, 

o ser que age, sente, pensa, aprende e se desenvolve. 
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Contudo, é válido salientar que os jogos devem ser aplicados de forma 

progressiva, partindo sempre dos mais fáceis aos mais difíceis, para que não 

haja o desestímulo diante, talvez, de um jogo que exija habilidades que 

poderiam ter sido desenvolvidas com outro, menos complexo.  

É importante assinalar ainda que os jogos não podem, nem devem 

substituir os objetivos de ensino e os conteúdos programáticos predefinidos 

pelo professor. A proposta com os jogos apresentada neste trabalho visa 

intermediar/ampliar o fazer pedagógico durante as aulas de língua portuguesa. 

Diante de tudo o que foi dito, é válido destacar, nesse momento, a importância 

da participação docente nessa atividade, visto que será o professor, que 

conduzirá o processo de ensino-aprendizagem. 

Nesse sentido, é importante destacarmos que a inserção do jogo em 

sala de aula no contexto de ensino-aprendizagem implica aspectos positivos e 

negativos. Sobre as vantagens e desvantagens dos jogos, Grando (2001, p. 6) 

organizou uma tabela a qual apresentamos a seguir:  

 

Quadro 01: Vantagens e desvantagens dos jogos didáticos 

Vantagens  Desvantagens  

 

� fixação de conceitos já 

aprendidos de uma forma motivadora para 

o aluno;  

� introdução e desenvolvimento 

de conceitos de difícil compreensão;  

� desenvolvimento de estratégias 

de resolução de problemas (desafio dos 

jogos);  

� aprender a tomar decisões e 

saber avaliá-las;  

� significação para conceitos 

aparentemente incompreensíveis;  

� propicia o relacionamento de 

diferentes disciplinas 

(interdisciplinaridade);  

� o jogo requer a participação 

 

� quando os jogos são mal 

utilizados, existe o perigo de dar ao jogo 

um caráter puramente aleatório, 

tornando-se um “apêndice” em sala de 

aula. Os alunos jogam e se sentem 

motivados apenas pelo jogo, sem saber 

porque jogam;  

� o tempo gasto com as 

atividades de jogo em sala de aula é 

maior e, se o professor não estiver 

preparado, pode existir um sacrifício de 

outros conteúdos pela falta de tempo;  

� as falsas concepções de que 

devem ensinar todos os conceitos 

através dos jogos. Então, as aulas, em 

geral, transformam-se em verdadeiros 
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ativa do aluno na construção do seu 

próprio conhecimento;  

� o jogo favorece a socialização 

entre alunos e a conscientização do 

trabalho em equipe;  

� a utilização dos jogos é um fator 

de motivação para os alunos;  

� dentre outras coisas, o jogo 

favorece o desenvolvimento da 

criatividade, de senso crítico, da 

participação, da competição “sadia”, da 

observação, das várias formas de uso da 

linguagem e do resgate do prazer em 

aprender;  

� as atividades com jogos podem 

ser utilizadas para reforçar ou recuperar 

habilidades de que os alunos necessitem. 

Útil no trabalho com alunos de diferentes 

níveis;  

� as atividades com jogos 

permitem ao professor identificar, 

diagnosticar alguns erros de 

aprendizagem, as atitudes e as 

dificuldades dos alunos;  

 

cassinos, também sem sentido algum para 

ao aluno;  

� a perda de “ludicidade” do 

jogo pela interferência constante do 

professor, destruindo a essência do jogo;  

� a coerção do professor, 

exigindo que o aluno jogue, mesmo que 

ele não queira, destruindo a 

voluntariedade pertencente a natureza 

do jogo;  

� a dificuldade de acesso e 

disponibilidade de materiais e recursos 

sobre o uso de jogos no ensino, que 

possam vir a subsidiar o trabalho docente.  

 

Disponível em: 

2001<www.cempem.fae.unicamp.br/lapemmec/cursos/el654/2001/jessica_e_paula/JOGO.doc> 
Acesso em 28/setembro/2016. 

 

Desse modo, a fim de se evitar as desvantagens de tão importante 

recurso pedagógico é imprescindível que o professor estabeleça previamente 

as regras dos jogos, assim como qual o objetivo pretendido com cada atividade 

proposta. Além disso, o planejamento das aulas em que serão utilizados os 

jogos é essencial para que se organize o ambiente, o material e as 

perspectivas de aprendizagem que se deseja alcançar.  

É também de fundamental importância aperfeiçoar o tempo durante a 

realização dos jogos, caso contrário, a prática de tal exercício pode se tornar 
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desinteressante e desestimuladora. Reforçamos a ideia de que se o jogo é 

continuamente aplicado pode perder a sua característica motivadora e/ou 

essência lúdica, visto que passará a ser uma atividade rotineira para os alunos. 

 De modo geral, os jogos para a estimulação das múltiplas inteligências 

propostos por Antunes (2014), com base na teoria de Gardner (1982) se 

configuram como um possível instrumento didático-pedagógico para que o 

professor, orientado pelas instruções que acompanham cada atividade (para 

cada jogo proposto no livro que utilizamos, o autor descreve a sua metodologia 

e destaca a área das linguagens que podem ser estimuladas), possibilite o 

desenvolvimento dos alunos, no que diz respeito à competência linguística, 

seja por meio da oralidade, da escrita e/ou da interação entre os colegas em 

geral. 
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3 METODOLOGIA 

 

 A partir da apresentação dos métodos utilizados para o desenvolvimento 

desta pesquisa, descreveremos, neste capítulo, as etapas que instrumentaram 

esse trabalho. Ressaltaremos aqui, como os jogos didáticos apresentados por 

Antunes (2014), em seu livro “Jogos para a estimulação das múltiplas 

inteligências”, foram utilizados na sala de aula e como a teoria das inteligências 

múltiplas do psicólogo Gardner (1982) contribuíram durante o processo de 

reconhecimento vocabular discente e para o desenvolvimento da competência 

linguística. Além disso, discutiremos a importância do gênero artigo de opinião 

como elemento fundamental para a ampliação do pensamento crítico dos 

alunos. 

 Inicialmente, propomos a produção de um artigo de opinião a fim de 

diagnosticar o domínio da produção escrita discente. A partir daí, foi possível 

perceber, entre os jogos propostos no livro citado acima, qual(is) jogo(s) melhor 

se configuraria(m) como medida interventiva frente à limitação vocabular 

revelada pela atividade diagnóstica. Decidimos aplicar os jogos Cliber e Cara-

metade como exercícios estimuladores da competência linguística, os quais, 

não são propostos nos livros didáticos da rede pública de ensino. 

 Como desfecho desse processo, voltamos a propor a produção de um 

novo artigo de opinião a fim de perceber se os jogos utilizados conseguiram se 

mostrar eficazes após as suas aplicações. De antemão, afirmamos que os 

jogos despertaram a curiosidade dos alunos durante a explicação de suas 

regras, as quais serviram para organizar o processo. Além disso, esses jogos 

podem servir para organizar a rotina escolar dos discentes também, caso eles 

sejam estimulados e orientados para tanto. 

 De modo geral, é pertinente destacar que os jogos oportunizaram uma 

fuga da rotina da sala de aula, ao passo que propiciaram uma maior interação 

entre os alunos durante suas execuções. Acentuamos a importância que esse 

exercício exerceu em sala de aula, entretanto, alertamos que a indicação do 

trabalho com os jogos não consiste em substituir as demais atividades 

curriculares já adotadas pelos professores. Assim como qualquer outra prática 

pedagógica, quando exaustivamente repetida, pode deixar de despertar em 

potencial, o interesse discente. 
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DA PESQUISA 

  

Este trabalho é resultado de uma pesquisa-ação a qual decorre de um 

processo que valoriza a construção cognitiva da experiência, sustentada por 

uma reflexão sobre o fazer docente, com vistas à autonomia discente. Essa 

pesquisa, por assumir o caráter de criticidade se utiliza da conceituação de 

pesquisa-ação crítica. 

 Sobre esse pensamento, Kincheloe (1997, p. 486) afirma que 

 

a pesquisa-ação, que é crítica, rejeita as noções positivistas de 

racionalidade, de objetividade e de verdade e deve pressupor a 

exposição entre valores pessoais e práticos. Isso se deve em 

parte porque a pesquisa-ação crítica não pretende apenas 

compreender ou descrever o mundo da prática, mas 

transformá-lo. 

  

Nesse sentido, é pertinente pontuar que não pretendemos oferecer 

nenhuma proposta de mudança quantitativamente idealizada, focada em um 

produto. Antes disso, objetivamos desenvolver um método qualitativo, o qual se 

preocupa principalmente com o processo (de aprendizagem), neste caso, por 

exemplo, destacamos a questão da limitação vocabular, a qual se manifesta na 

realização de atividades escolares discentes e em suas interações cotidianas. 

Segundo Franco (2005, p. 486),  

 

a pesquisa-ação crítica considera a voz do sujeito, sua 

perspectiva, seu sentido, mas não apenas para registro e 

posterior interpretação do pesquisador: a voz do sujeito fará 

parte da tessitura da metodologia da investigação. Nesse caso, 

a metodologia não se faz por meio das etapas de um método, 

mas se organiza pelas situações relevantes que emergem do 

processo. Daí a ênfase no caráter formativo dessa modalidade 

de pesquisa, pois o sujeito deve tomar consciência das 

transformações que vão ocorrendo em si próprio e no 

processo. É também por isso que tal metodologia assume o 

caráter emancipatório, pois mediante a participação consciente, 

os sujeitos da pesquisa passam a ter oportunidade de se 

libertar de mitos e preconceitos que organizam suas defesas à 

mudança e reorganizam a sua autoconcepção de sujeitos 

históricos. 
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 Concordamos com tal pensamento, visto que, durante o processo 

metodológico, algumas atividades previstas podem se tornar insuficientes para 

conseguirmos alguns resultados, entretanto, para realizarmos uma atividade 

com jogos didáticos, como é o nosso caso, é preciso estabelecer previamente 

alguns procedimentos para a realização deste trabalho.  

Dito isto, vale ressaltar a contribuição crítica deste trabalho, o qual 

estimula a participação consciente do aluno no desenvolvimento de atividades 

que possibilitem a ampliação de sua competência linguística, despertando seu 

potencial ao longo do processo de aprendizagem, possibilitando ao aluno fazer 

uso da linguagem a partir de sua real função: a interação social. 

Destarte, o reconhecimento da flexibilidade, durante a realização da 

atividade, pode nos fazer perceber indícios e/ou particularidades do grupo que 

nos encaminharão a tomada de decisões específicas, como por exemplo, a 

troca de um jogo que não tenha tido aceitabilidade no grupo ou ainda, a 

reformulação de alguma regra estabelecida a fim de atender melhor a 

expectativa docente frente à realidade discente. 

 Tripp (2005, p. 453) acrescenta que  

 

o reconhecimento é uma análise situacional que produz ampla 

visão do contexto da pesquisa-ação, práticas atuais, dos 

participantes e envolvidos. Paralelamente a projetar e 

implementar a mudança para melhora da prática, o 

reconhecimento segue exatamente o mesmo ciclo da pesquisa-

ação, planejando como monitorar e avaliar a situação atual, 

fazendo isso e, a seguir, interpretando e avaliando os 

resultados a fim de planejar uma mudança adequada da prática 

no primeiro ciclo de pesquisa-ação. 

 

Sobre o desenvolvimento de uma pesquisa, parafraseamos o 

pensamento de Rubem Alves (1984), o qual afirma que toda pesquisa é, sem 

exceção, um ato político, sobre o qual dificilmente se conseguirá estabelecer 

nitidamente uma separação entre o pesquisador e o objeto pesquisado, assim 

como com os objetivos pretendidos. Cientes da dificuldade de se manter 

distante dos resultados, assim como conscientes de nossa função social 

enquanto professores, apresentaremos as informações obtidas com o máximo 

de validade e objetividade. 
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Ao considerar a realidade de sala de aula como laboratório que norteia 

as nossas práticas docentes é possível perceber diversas situações do 

cotidiano escolar que carecem de medidas interventivas. Como já pontuamos, 

esse trabalho enfoca o problema da limitação vocabular discente. Decidimos 

discutir tal proposição por dois motivos básicos: o primeiro, por ser recorrente 

entre os alunos nas mais variadas turmas e o segundo, por tal fator 

comprometer, significativamente, as aulas de língua portuguesa. Tal problema 

interfere tanto na recepção de textos, como em sua produção. 

Nesse contexto, nos propomos a trabalhar com atividades que 

possibilitem aos alunos ampliarem seu repertório vocabular, a partir da teoria 

das inteligências múltiplas de Gardner (1982), a qual é coerente com a 

proposta dos PCNs (1998), que postula que o processo de aprendizagem deve 

possibilitar ao aluno ser sujeito transformador de sua realidade social. 

Segundo Antunes (2014), se as experiências do aluno forem 

consideradas e adaptadas a situações de aprendizagem, e ainda, se a 

inteligência for estimulada, o processo de construção do conhecimento se 

efetivará mais facilmente e se dará por muito tempo. Tal acontecimento pode 

servir como elemento essencial para a emancipação discente. 

 No entanto, muitos professores ainda se limitam ao ensino tradicional e 

descontextualizado nas aulas de língua portuguesa. Os exercícios de formar 

frases soltas, por exemplo, afastam os alunos daquilo que eles fazem 

naturalmente, quando interagem com os outros, que é “construir peças 

inteiras”, ou seja, textos com unidade, com começo, meio e fim, para expressar 

sentidos e intenções (ANTUNES, 2003, p. 26). 

Essas ideias são reforçadas nos PCNs (1998, p.) que partem do 

pressuposto de que 

 

as condições atuais permitem repensar sobre o ensino da 

leitura e da escrita considerando não só o conhecimento 

didático acumulado, mas também as contribuições de outras 

áreas, como a psicologia da aprendizagem, a psicologia 

cultural e as ciências da linguagem. O avanço dessas ciências 

possibilita receber contribuições tanto da psicolinguística 

quanto da sociolinguística; tanto da pragmática, da gramática 

textual, da teoria da comunicação, quanto da semiótica, da 

análise do discurso. 
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Considerando tais contribuições teórico-metodológicas, além das nossas 

práticas de sala de aula, elaboramos uma sequência de atividades no intuito de 

ampliar o vocabulário dos alunos, lhes propondo, assim, possibilidades para o 

desenvolvimento de suas inteligências.  

Nesse sentido, utilizaremos, entre outros elementos, os jogos, para a 

estimulação das múltiplas inteligências, propostos por Antunes (2014), os quais 

se configuram como um instrumento didático-pedagógico para que nós 

professores possibilitemos o desenvolvimento dos alunos no que diz respeito à 

ampliação da competência linguística, seja por meio da oralidade, da escrita, 

da interação entre os colegas etc. 

Antes de passarmos para a metodologia em si deste trabalho, 

trataremos de identificar, resumidamente, o ambiente e os participantes desta 

ação. Esse trabalho foi realizado em uma turma de 8º ano do ensino 

fundamental de uma escola pública da rede estadual de ensino do Rio Grande 

do Norte. 

 

3.2 OS SUJEITOS E O AMBIENTE DA PESQUISA 

 

A escola1 em que foi executada a pesquisa está localizada em uma área 

de periferia na cidade de Mossoró/RN. Possui biblioteca, sala de informática, 

quadra de esportes, sala de TV, refeitório, salas climatizadas e espaços de 

convivência. O acervo da biblioteca é variado. No entanto, são quase 

inexistentes as atividades extraclasse que otimizem a utilização desses 

espaços. A sala de informática, por exemplo, devido à instabilidade da internet 

quase sempre não pode ser utilizada.  

Acerca das condições socioeconômicas dos alunos é pertinente 

destacar que a maioria deles pertence à classe de baixo poder aquisitivo. A 

faixa-etária média está entre os 12 e 16 anos. Os alunos relacionam-se, de 

modo geral, de forma harmoniosa, apesar de apresentarem algumas 

dificuldades de interação. Quanto às questões pedagógicas, demonstram 

pouco interesse pela leitura, além de apresentarem dificuldades durante as 

atividades de interpretação e produção de textos.   

                                                                 
1
 A fim de preservar a identidade dos alunos e da escola, não divulgamos os seus nomes. 
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Dito isso, passemos a descrever as fases que organizam esse trabalho: 

A. Estudo do gênero textual artigo de opinião; 

B. Produção de artigo de opinião; 

C. Aplicação dos jogos para estimulação das inteligências múltiplas; 

D. Nova produção do artigo de opinião. 

 Apresentamos a seguir cada uma dessas etapas e os procedimentos 

que adotamos para realizá-las. 

 

3.3 AS ETAPAS DA PESQUISA 

 

3.3.1 Estudo do gênero textual artigo de opinião 

 No dia 04 de março de 2016, utilizamos duas aulas para a leitura do 

seguinte artigo de opinião de Lya Luft: 

 

Quadro 02: Artigo de opinião – Trilha de Contradições 

Trilha de contradições 

 

“Viver é subir uma escada rolante pelo lado que desce.” Já escrevi sobre essa frase. Sim, 

repito alguns temas, que são parte do meu repertório, pois todo escritor, todo pintor, tem seus 

temas recorrentes. No alto dessa escada nos seduzem novidades e nos angustia o excesso de 

ofertas. 

Para baixo nos convocam a futilidade, o desalento ou o esquecimento nas drogas. Na dura 

obrigação de ser “felizes”, embora ninguém saiba o que isso significa, nossos enganos nos 

dirigem com mão firme numa trilha de contradições. 

Apregoa-se a liberdade, mas somos escravos de mil deveres. Oferecem-nos múltiplos bens, 

mas queremos mais. Em toda esquina novas atrações, e continuamos insatisfeitos. Desejamos 

permanência, e nos empenhamos em destruir. Nós nos consideramos modernos, mas 

sufocamos debaixo dos preconceitos, pois esta nossa sociedade, que se diz libertária, é um 

corredor com janelinhas de cela onde aprisionamos corpo e alma. 

A gente se imagina moderno, mas veste a camisa de força da ignorância e da alienação, na 

obrigação do “ter de”: ter de ser bonito, rico, famoso, animadíssimo, ter de aparecer – que 

canseira. 

Como ficcionista, meu trabalho é inventar histórias; como colunista, é observar a realidade, ver 

o que fazemos e como somos. A maior parte de nós nasce e morre sem pensar em nenhuma 

das questões de que falei acima, ou sem jamais ouvir falar nelas.  
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Questionar dá trabalho, é sem graça, e não adianta nada, pensamos. Tudo parece se resumir 

em nascer, trabalhar, arcar com dívidas financeiras e emocionais, lutar para se enquadrar em 

modelos absurdos que nos são impostos. Às vezes, pode-se produzir algo de positivo, como 

uma lavoura, uma família, uma refeição, um negócio honesto, uma cura, um bem para a 

comunidade, um gesto amigo. 

Mas cadê tempo e disposição, se o tumulto bate à nossa porta, os desastres se acumulam – a 

crise e as crises, pouca trégua e nenhuma misericórdia. Angústias da nos sa contraditória 

cultura: nunca cozinhar foi tão chique, nunca houve tantas delícias, mas comer é proibido, pois 

engorda ou aumenta o colesterol. Nunca se falou tanto em sexo, mas estamos 

desinteressados, exaustos demais, com medo de doenças. O jeito seria parar e refletir, 

reformular algumas coisas, deletar outras – criar novas, também. 

Mas, nessa corrida, parar para pensar é um luxo, um susto, uma excentricidade, quando devia 

ser coisa cotidiana como o café e o pão. Para alguns, a maioria talvez, refletir dá melancolia, 

ficar quieto é como estar doente, é incômodo, é chato: “Parar para pensar? Nem pensar! Se 

fizer isso eu desmorono”. Para que questionar a desordem e os males todos, para que sair da 

rotina e querer descobrir um sentido para a vida, até mesmo curtir o belo e o bom, que talvez 

existam? Pois, se for ilusão, a gente perdeu um precioso tempo com essa bobajada, e aí o 

ônibus passou, o bar fechou, a festa acabou, a mulher fugiu, o marido se matou, o filho… nem 

falar. 

Então vamos ao nosso grande recurso: a bolsinha de medicamentos. A pílula para dormir e a 

outra para acordar, a pílula contra depressão (que nos tira a libido) e a outra para compensar 

isso (que nos rouba a naturalidade), e aquela que ninguém sabe para que serve, mas que todo 

mundo toma. Fingindo não estar nem aí, parecemos modernos e espertos, e queremos o 

máximo: que para alguns é enganar os outros; para estes, é grana e poder, beleza e prestígio; 

para aqueles, é delírio e esquecimento. 

Para uns poucos, é realizar alguma coisa útil, ser honrado, apreciar a natureza, sentir o calor 

humano e partilhar afeto. Mas, em geral medicados, padronizados, desesperados, medíocres 

ou heroicos, amorosos ou perversos, nos achando o máximo ou nos sentindo um lixo, 

carregamos a mala da culpa e a mochila da ansiedade. Refletindo, veríamos que somos 

apenas humanos, e que nisso existe alguma grandeza. Mas, convencidos de que pensar dói e 

de que mudar é negativo, tateamos sozinhos no escuro, manada confusa subindo a escada 

rolante pelo lado errado. 

 

Lya Luft. Trilha de contradições. Veja, 2009. 

 

A partir desta leitura, discutimos as características que compõem esse 

gênero textual. Enfatizamos a opinião da autora, a qual destacava as 
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contradições cotidianas do comportamento humano e percebemos a relação 

entre o título e o texto. 

 Neste dia, também explicamos os aspectos composicionais do gênero 

que são de modo geral: introdução, desenvolvimento e conclusão, e os 

identificamos no texto lido. Utilizamos o dicionário para encontrarmos o 

significado de algumas palavras como, por exemplo, excentricidade.  

A atividade proposta para casa foi que os alunos pesquisassem outro 

artigo de opinião e tentassem repetir as operações realizadas em sala de aula 

(reconhecer e identificar os aspectos básicos que compõem esse gênero). 

 

3.3.2. Produção de artigo de opinião 

 

No dia 11 de março, dos 25 alunos presentes, apenas oito haviam 

realizado a atividade para casa. A partir da correção e discussão desse 

exercício, revisamos a estrutura e as características que compõem o artigo: 

tons apelativos, interlocução, marcas de pessoalidade, entre outras. Neste dia, 

utilizamos três aulas. Destas, duas foram para correção da atividade de casa e 

revisão. 

 Após a revisão, solicitamos a produção de um artigo de opinião a partir 

do tema A importância da tecnologia para a sociedade. O texto deveria ter, 

no mínimo, 10 linhas e, no máximo, 25. Apenas 22 alunos realizaram esta 

atividade. O tema escolhido pretendia revelar o nível de conhecimentos que os 

alunos possuíam acerca do assunto. Utilizamos uma aula para a produção, a 

qual aconteceu individualmente. 

 Sugerimos esse tema para a produção textual porque ele motiva 

discursões entre os alunos dessa turma, os quais se interessam por questões 

que envolvam redes sociais e tecnologias. Constatamos tais afirmações 

mediante atividades desenvolvidas em sala de aula.  

 Uma atividade que realizamos envolvendo essa temática aconteceu no 

período da feira de ciências, na qual orientamos os projetos dessa turma. Para 

que os alunos organizassem suas pesquisas, assistimos a alguns vídeos de 

projetos científicos e fizemos pesquisas na internet. Além disso, levamos 

revistas com temas de projetos tecnocientíficos para a sala de aula a fim de 
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que os alunos pudessem nortear seus projetos e complementassem as suas 

pesquisas.  

 Quanto à escolha do gênero, decidimos pelo artigo de opinião 

considerando a possibilidade de os alunos ampliarem sua criticidade frente a 

questões sociais, como por exemplo, a importância da tecnologia para a 

sociedade. Alguns deles veem a internet e a tecnologia como elementos que 

implicam em interferência nas relações sociais, quando, por exemplo, 

desenvolve vícios entre eles (tal informação se apresenta nos textos 

produzidos pelos alunos, e será analisada no próximo capítulo deste trabalho). 

A produção do artigo de opinião funcionou como elemento diagnóstico 

deste trabalho e objetivou revelar o conhecimento linguístico escrito dos alunos 

a partir de um assunto de seu cotidiano. Além disso, intencionamos perceber 

também, qual o nível formal de conhecimento sobre esse tema e quais 

recursos tecnológicos eles conheciam e/ou estavam utilizando atualmente. 

 A partir da produção dos alunos percebemos alguns desvios cometidos 

por eles: desde a estrutura textual até a fuga temática (vale ressaltar que não 

nos deteremos em analisar questões gramaticais porventura encontradas nas 

produções textuais). Entretanto, um fator bastante recorrente e que teve grande 

importância para este trabalho foi a limitação vocabular que se apresentou nos 

textos, de diversas maneiras: repetição de palavras, como tecnologia; ausência 

de termos específicos, marcados pelo uso de palavras como “coisa” etc. 

3.3.3 Aplicação dos jogos para estimulação das inteligências múltiplas 

 Para a realização do jogo Cliber, anotamos no quadro da sala de aula as 

seguintes orientações norteadoras: 

Quadro 03: Orientações para a realização do jogo Cliber 

 

Em grupos de três ou quatro alunos, construam uma mensagem sobre o tema: 

A importância da tecnologia para a sociedade. 

Observação 1: As seguintes palavras não poderão ser utilizadas nesta 

atividade: modernidade, redes sociais, wifi, tecnologia, informação. 
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Observação 2: Vence a equipe que elaborar a frase mais criativa e original, a 

qual será julgada pelo professor. 

 

 

Após essas instruções, os grupos se formaram e estipulamos o tempo 

de 5 (cinco) minutos para a realização deste exercício. 

A imagem a seguir identifica algumas habilidades estimuladas a partir 

desse jogo. 

 

 Figura 01: Jogo 01 - Cliber 

 

Fonte: ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 20. ed. 

Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

 Além do jogo Cliber (número 08 no livro Jogos para estimulação 

múltiplas inteligências), testamos também o jogo Cara-metade (número 40 

desse mesmo livro). Para a realização desse exercício utilizamos dicionários, 

os quais foram emprestados pela biblioteca da escola. Antes de começar o 

jogo, no quadro da sala de aula, anotamos as seguintes orientações para os 

alunos: 
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Quadro 04: Orientações para a realização do jogo Cara-metade 

Consultando o dicionário, o grupo deve formar novas palavras a partir da meia 

palavra existente. 

Palavra central: Tecnologia 

Meia palavra: Tecno 

Observação: Vence o grupo que apresentar mais palavras válidas e não 

repetidas. O tempo estipulado para o desenvolvimento desta atividade é de 5 

(cinco) minutos. 

 A imagem a seguir identifica algumas habilidades estimuladas a partir do 

jogo Cara-metade, o segundo jogo que nós utilizamos. 

 

Figura 02: Jogo 02 – Cara-metade 

 

Fonte: ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 20. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2014. 

 

 A escolha desses jogos se deu pela dinâmica descrita nas imagens 

acima. Ao proibir o uso de algumas palavras na construção dos enunciados, o 

jogo Cliber exigia que os alunos se utilizassem de outras palavras sinônimas 
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e/ou pouco usuais. Esse exercício ampliou as possibilidades de escrita, visto 

que evitou o uso de palavras comuns, além de fazer os alunos pensarem em 

outras possibilidades linguísticas.  Antunes (2014) afirma que, mediante a 

exercícios como esses - durante a tentativa de encontrar respostas - há uma 

formação de neurônios que se constroem a fim de responder a tais estímulos. 

Desse modo, se for devidamente explorada, a inteligência do aluno pode ser 

continuamente desenvolvida. 

Quanto à escolha do jogo Cara-metade, o mesmo possibilitou aos 

alunos o contato com o dicionário o qual lhes apresentava novas palavras, 

ampliando assim seus repertórios vocabulares. Além disso, os estímulos 

recebidos para a realização da tarefa e o cuidado com o tempo limite 

desencadearam neles a produção de neurotransmissores2, como por exemplo, 

a dopamina, despertando assim suas atenção e a motivação e contribuindo 

para os seus aprendizados. 

Por se tratar de uma atividade pouco usual na sala de aula, durante a 

aplicação dos jogos os alunos se mostraram empolgados e conseguiram 

interagir em equipe. Eles demostraram competitividade, visto que existiria(m) 

equipe(s) vencedora(s) ao fim dessa atividade. As respostas desses jogos 

serão apresentadas no próximo capítulo, o qual abordará a análise dos textos e 

os resultados pedagógicos obtidos com esses instrumentos. 

 

3.3.4 Nova produção do artigo de opinião 

 

 O passo seguinte se deu com uma nova produção de um artigo de 

opinião, apresentando as mesmas orientações, a partir do tema: A 

importância da tecnologia para a sociedade. Tal qual foi solicitado no 

primeiro momento, o texto deveria ter, no mínimo 10 linhas e, no máximo 25. 

Tal procedimento visou identificar se os jogos contribuíram para o 

desenvolvimento da competência linguística dos discentes. 

                                                                 
2
 Neurotransmissor é uma substância química produzida em uma célula do cérebro, o neurônio. 

Ele é capaz de conduzir e transmitir uma informação de um neurônio a outro, ou seja, é como 
um telefone para comunicação entre os neurônios. Essa comunicação se chama sinapse. 
Joseph LeDoux, professor de Neurociências em Nova York já dizia: “Você é as suas sinapses, 

e elas são o que você é”.  
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Além disso, essa nova produção serviu para revelar se mesmo com o 

intervalo de tempo entre essa atividade textual e a anterior, os alunos 

apresentariam em seus textos os aspectos característicos e estruturais do 

gênero artigo de opinião. 

 No próximo capítulo, apresentamos essas produções, assim como as 

analisamos a partir dos materiais linguísticos revelados pelos alunos. Para dar 

suporte teórico à próxima etapa, utilizamos, principalmente, a teoria das 

inteligências múltiplas do psicólogo e cientista Howard Gardner (1982) e de 

Celso Antunes (2014), estudioso da educação. Consideramos também as 

contribuições dos estudiosos da linguagem: Bakhtin (1997), Marcuschi (2002), 

Irandé Antunes (2002) entre outros. 
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4. APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DO CORPUS 

 

 Como havíamos anunciado, neste capítulo tratamos da interpretação do 

material empregado durante o desenvolvimento deste trabalho. É de nosso 

interesse mostrar, de modo objetivo, os resultados obtidos a partir das 

atividades propostas aos alunos.  

 Nesse sentido, é válido pontuar que apenas 15 alunos participaram de 

todas as etapas dessa intervenção. Entre esses alunos, destacamos as 

produções textuais de 02 alunos os quais consideramos significativas para 

representar os resultados deste trabalho. 

 Informamos, de antemão, a presença de alguns problemas de escrita 

nos textos aqui analisados, além dos que nos propomos interpretar, como por 

exemplo, alguns desvios morfossintáticos. Entretanto, não é objetivo deste 

trabalho interpretar tais questões, as quais também consideramos relevantes 

para o estudo de língua portuguesa, porém, nos atemos a nossa questão de 

pesquisa.  

  

4.1 CONTEXTUALIZANDO A TEMÁTICA ABORDADA PARA A PRODUÇÃO 

TEXTUAL 

De acordo com os PCNs (1998, p.24), as novas tecnologias da 

comunicação e da informação permeiam o cotidiano, independente do espaço 

físico, e criam necessidades de vida e convivência que precisam ser analisadas 

no espaço escolar. Partindo dessa assertiva, entendemos que a discussão 

acerca da tecnologia é imprescindível durante o processo de formação dos 

alunos, visto que muitos deles fazem uso de tal recurso em suas rotinas. 

Desse modo, reforçamos a importância da introdução dessa temática em 

sala de aula. Quando pedimos a produção de um artigo de opinião sobre A 

importância da tecnologia para a sociedade, pretendíamos identificar quais 

recursos os alunos conheciam e que relevância esse material possuía para 

eles, e consequentemente, para a sociedade em geral. 

Para tanto, solicitamos um texto escrito, o qual permitiu que os alunos 

revelassem seu nível crítico-social frente ao tema proposto, além de 

evidenciarem também os seus repertórios de vocabulário. Ao analisar as 
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produções, constatamos em todos os textos uma limitação da competência 

linguística percebida a partir do uso de vocábulos repetidos e ou carentes de 

significação, como por exemplo, a palavra coisa - que também se repetia. 

 Sobre essa discussão, Antunes (2012, p. 44) afirma que 

a inteligência linguística ou verbal representa ferramenta 

essencial para a sobrevivência do homem moderno. Para 

trabalhar, deslocar-se, divertir-se, relacionar-se com os outros, 

a linguagem constitui o elemento mais importante e, algumas 

vezes, o único da comunicação. Mas nem todos usam 

plenamente esse potencial: alguns em virtude do limitado 

vocabulário que conhecem, que não permite formas de 

comunicação mais avançadas do que toscos recados, breves 

comentários e restritas colocações opinativas; outros, em 

virtude do pequeno alcance do espectro através do qual se 

manifesta sua inteligência verbal. Ambos podem se beneficiar 

de um programa de desenvolvimento estimulante.  

 

 Sendo assim, algumas das situações textuais analisadas aqui 

denunciam a necessidade de uma intervenção docente a fim de que se 

desenvolva o nível linguístico discente. Para tanto, neste trabalho 

apresentamos: 1. O gênero artigo de opinião enquanto objeto de comunicação 

social; 2. Jogos para estimulação das múltiplas Inteligências como instrumento 

viabilizador da interação e elemento desencadeador da competência 

linguística.  

Baseados nesses pontos, apresentamos a seguir as etapas para a 

realização de nossa intervenção, assim como o material que utilizamos. 

 

4.1.1 Atividades diagnósticas 

 

 Relembramos agora o comando desse exercício: Solicitamos a produção 

de um artigo de opinião a partir do tema “A importância da tecnologia para a 

sociedade”. O texto deveria ter, no mínimo, 10 linhas e, no máximo, 25. 

Apenas 22 alunos realizaram esta atividade. Como já dissemos, a atividade 

objetivou que os alunos revelassem através da escrita os seus domínios 

vocabulares. Dois desses textos são apresentados e analisados a seguir: 
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Figura 03: TEXTO 1 – ALUNO 1 

 

 O aluno expressa sua opinião nesse texto, o qual apresenta 

características de um artigo, visto que obedece à estrutura e características 

desse gênero. Em três parágrafos, de modo objetivo e coerente com a temática 

proposta, observamos seu pensamento tomar forma, confirmando o 

pensamento de Bakhtin (2003) ao assinalar que a vontade discursiva do falante 

se materializa com a escolha de um gênero do discurso. 

 Ainda sob a perspectiva desse autor, destacamos nessa produção a 

ideia do enunciado concreto. Para ele, ao se trabalhar um gênero discursivo, é 

fundamental levar em consideração o contexto de produção desse material: o 

veículo de circulação, o público-alvo, o período de produção, as influências 

sociais etc. A importância de tais elementos para a produção do artigo de 
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opinião foi discutida com os alunos na aula em que apresentamos os 

elementos constitutivos desse gênero.  

 Sob essa perspectiva, esse texto foi produzido para veicular no jornal 

mural da escola. Para tanto, reforçamos a necessidade de se obedecer aos 

critérios que tal atividade exige: considerar o público-alvo, atender à norma 

padrão da língua portuguesa, obedecer à estrutura textual etc. Tal atividade 

atende aos encaminhamentos que Antunes (2003) sugere para o trabalho com 

textos em sala de aula: que eles exerçam um papel real de comunicação em 

um contexto social, no qual o aluno está inserido. 

Ainda sobre a análise deste texto, percebemos que, a partir da temática 

proposta, o aluno emprega uma linguagem simples, o que facilita o momento 

da leitura pela comunidade escolar em geral. Entretanto, percebemos que 

algumas ocorrências vocabulares denotam uma restrição no vocabulário da 

discente. Essa limitação da competência linguística é percebida quando, por 

exemplo, o vocábulo “coisa(s)” é utilizado – em todos os parágrafos do texto – 

sem expressar objetividade argumentativa. Podemos ver a repetição desse 

termo nos trechos: 1º parágrafo: “coisas que podem facilitar”; 2º parágrafo: 

“coisa que agrada a todos”, “todo tipo de coisa”; 3º parágrafo: “causar algumas 

coisas”, “tem várias outras coisas”. 

Nesse sentido, fica evidenciada a fragilidade da linguagem escrita desse 

aluno, visto que um dos requisitos da norma padrão escrita da língua 

portuguesa é o planejamento textual, a fim de se evitar, portanto, a repetição 

de palavras. Sendo assim, tal limitação sinaliza a carência vocabular, com a 

qual o aluno poderia se expressar de modo mais claro, conciso e objetivo a sua 

opinião.  

 Apresentamos a segunda produção analisada: 
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Figura 04: TEXTO 1 – ALUNO 2  

 

 

 Segundo Antunes (2003, p. 46), “quem escreve, na verdade, escreve 

para alguém, ou seja, está em interação com outra pessoa. Essa pessoa é a 

medida, é o parâmetro das decisões que devemos tomar acerca do que dizer, 

do quanto dizer e de como fazê-lo”. Sendo assim, é indispensável que, ao 

escrever um texto – nesse caso, o artigo de opinião –, o produtor não perca de 

vista o seu interlocutor, atendendo, portanto, às características básicas que o 

gênero textual exige. 

 Nesse texto, ao emitir uma opinião pouco aprofundada sobre a 

importância da tecnologia para a sociedade, o estudante revela a falta de 

propriedade para discorrer sobre o tema e fundamentar a sua argumentação. 

Tal situação interfere no seu desempenho, assim como compromete a 

produção do gênero, já que a consistência argumentativa é indispensável para 

se persuadir o interlocutor. 
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Entretanto, percebemos que o aluno faz uma contextualização ao utilizar 

a palavra “coisa”. Na primeira ocorrência, na linha 1, ele explica: a tecnologia 

ajuda muitas pessoas. Principalmente aos estudantes, os quais podem utilizar 

a internet como recurso para o esclarecimento de suas dúvidas. Apesar de a 

introdução estar baseada no senso comum, percebemos uma concatenação de 

ideias bem estabelecidas. 

 O segundo parágrafo desse texto mostra-se incompleto, visto que o 

tópico frasal apresentado não é desenvolvido, comprometendo assim a 

estruturação do artigo. Para validar tal juízo de valor, a aluna poderia ter 

recorrido a fatos, exemplificações, entre outros, a fim de embasar sua opinião. 

Quanto ao segundo emprego do vocábulo “coisa”, o aluno retoma a ideia inicial 

do texto, demostrando, dessa forma, possuir a noção de organização textual. A 

relação lógica entre as ideias é fundamental para o estabelecimento da 

unidade textual. 

 Diante de tal realidade é possível inferir que a ausência de atividades 

que estimulem a competência linguística desse aluno interfere em seu 

desempenho na hora de escrever esse gênero. Nesse sentido, por meio de 

atividades que estimulem a interação e desenvolvam tais competências, 

Bazerman (2006) assinala que compete ao professor ampliar a habilidade 

retórica e a flexibilidade comunicativa de seus alunos. Para o autor, a escolha 

estratégica de gêneros que são levados para a sala de aula pode ajudar a 

introduzir os estudantes em novos territórios discursivos, um pouco mais além 

dos limites de seu habitat linguístico atual (BAZERMAN, 2006, p 31). 

 Sobre a importância de se estimular a inteligência linguística dos alunos, 

por meio de atividades que lhes possibilitem refletir sobre seus papeis sociais, 

por exemplo, Antunes (2012, p. 102-103) salienta que, quando o professor 

assume essa postura 

deixa de lado a responsabilidade de ser um “ensinador de 

coisas” para se transformar em algo como um “fisioterapeuta 

mental”, animador da aprendizagem, estimulador de 

inteligências que emprega e faz o aluno empregar múltiplas 

habilidades operatórias (conhecer, compreender, analisar, 

deduzir, criticar, sintetizar, classificar, comparar e muitas 

outras). 
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 Sendo assim, entendemos que propondo atividades que desafiem aos 

alunos a buscarem e construírem respostas, conseguiremos, de modo mais 

significativo, contribuir para a ampliação da competência linguística, e 

consequentemente, para a inserção desses alunos na sociedade a qual eles já 

fazem parte, mas que, muitas vezes, não participam efetivamente. 

 

4.1.2 Atividades com os jogos didáticos 

  

 Utilizar exercícios capazes de resignificar o processo de ensino-

aprendizagem em sala de aula está coerente com a proposta dos PCNs (1998), 

os quais sugerem que as aulas de língua portuguesa devem ser dinâmicas e 

atrativas para os alunos. Nesse sentido, a partir de objetivos pedagógicos 

estabelecidos, o uso dos jogos pode favorecer o desenvolvimento cognitivo e 

social dos aprendizes. 

 De acordo com Antunes (2014, p. 37), 

  

toda criança vive agitada e em intenso processo de 

desenvolvimento corporal e mental. Nesse desenvolvimento se 

expressa a própria natureza da evolução e esta exige a cada 

instante uma nova função e a exploração de nova habilidade. 

Essas funções e essas novas habilidades, ao entrarem em 

ação, impelem a criança a buscar um tipo de atividade que lhe 

permita manifestar-se de forma mais completa. A 

imprescindível “linguagem” dessa atividade é o brincar, é o 

jogar.  

  

 Reconhecemos, entretanto, que as atividades propostas aos alunos são, 

muitas vezes, incapazes de despertar seus interesses durante as aulas de 

língua portuguesa. Sobre essa questão, Antunes (2003) nos alerta que 

 

se o que predomina nas aulas de português continua sendo o 

estudo inócuo das nomenclaturas e classificações gramaticais, 

ir à escola e estudar português pode não ter muita importância, 

principalmente para quem precisa, de imediato, adquirir 

competências em leitura e em escrita de textos. Ou mesmo 

para quem precisa ter uma certa fluência e desenvoltura no 

exercício mais formal da comunicação oral. Certamente, há 

alguém ou alguns que tiram proveito da manutenção desses 

padrões de ensino da língua – padrões que, na verdade, só 



64 
 

“despistam” a atenção e embotam a criticidade das pessoas 

para perceberem o que, de fato, se pode fazer e se pode sofrer 

pelo domínio da palavra. 

 

 Por muito tempo, imaginou-se que o professor era detentor do 

conhecimento e que, quando transmitia os conteúdos, necessariamente, o 

aluno deveria absorvê-los, realizando assim, o processo de aprendizagem. 

Acreditou-se também que esse processo se dava principalmente pela prática 

da repetição, e os alunos que não aprendiam eram responsáveis por essa 

deficiência, merecendo, portanto, a reprovação. 

 Nesse contexto, a aprendizagem era percebida como um evento estático 

e mecanizado; o aluno visto como um elemento passivo frente aos 

acontecimentos sociais e o professor, como um mero transmissor de conteúdos 

os quais, muitas vezes, não supriam as reais necessidades dos alunos durante 

o processo de construção de conhecimentos.  

 Antunes (2014, p.36) assinala que 

 

A ideia de um ensino despertado pelo interesse do aluno 

acabou transformando o sentido do que se entende por 

material pedagógico e cada estudante, independentemente de 

sua idade, passou a ser um desafio à competência do 

professor. Seu interesse passou a ser a força que comanda o 

processo de aprendizagem, suas experiências e descobertas, o 

motor de seu progresso e o professor um gerador de situações 

estimuladoras e eficazes. É nesse contexto que o jogo ganha 

um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem, na 

medida em que propõe estímulo ao interesse do aluno, que 

como todo pequeno animal adora jogar e joga sempre 

principalmente sozinho e desenvolve níveis diferentes de sua 

experiência pessoal e social. O jogo ajuda-o a construir suas 

novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade 

e simboliza um instrumento pedagógico que leva ao professor 

a condição de condutor, estimulador e avaliador da 

aprendizagem.  

 

 Sendo assim, se faz importante considerar o aluno como parte 

fundamental no processo de construção do conhecimento. Quando está 

inserido nesse contexto, ele não só se sente parte desse processo como 

passar a dar mais valor à aprendizagem. Portanto, faz-se necessário propor 

novas medidas de intervenção à rotina de sala de aula. O jogo didático é, 
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nesse sentido, um instrumento fundamental para estimular a participação dos 

alunos na sala de aula, assim como um componente importante na construção 

de saberes. 

 Nesse sentido, apresentamos a seguir as atividades dos jogos que 

desenvolvemos com os nossos alunos. Além disso, achamos pertinente 

reapresentar as orientações que nortearam a realização do jogo Cara-metade. 

 

Quadro 04: Orientações para a realização do jogo Cara-metade 

 

Consultando o dicionário, o grupo deve formar novas palavras a partir da meia 

palavra existente. 

Palavra central: Tecnologia 

Meia palavra: Tecno 

Observação: Vence o grupo que apresentar mais palavras válidas e não 

repetidas. O tempo estipulado para o desenvolvimento desta atividade é de 5 

(cinco) minutos. 

 

 Para a realização desse exercício utilizamos dicionários, os quais foram 

emprestados pela biblioteca da escola. No quadro branco da sala de aula, 

anotamos as informações do quadro acima, a fim de regulamentar esta 

atividade. Aplicamos primeiro esse jogo, porque seu objetivo é proporcionar 

aos alunos o contato com novas palavras, as quais poderiam ser utilizadas no 

outro jogo que propomos e que será apresentado em seguida. 

 Consideramos importante a interação dos alunos entre si. Propor a 

realização dessa atividade em equipe propiciou a aprendizagem coletiva, não 

apenas entre os membros de uma mesma equipe, como também entre as 

outras, visto que os resultados desse jogo foram compartilhados entre todos os 

participantes.  

 Antes de apresentar os resultados dos jogos, achamos pertinente dizer 

que para a realização desse jogo, dividimos a quantidade de alunos da sala em 

cinco grupos, os quais foram compostos entre três e cinco alunos. Cada grupo 
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foi nomeado com uma letra: A, B, C, D e E. Entre esses, são apresentados aqui 

apenas os resultados dos grupos C e A, visto que entre os seus componentes 

estão o aluno 1 (grupo C) e o aluno 2 (grupo A) os quais tiveram seus textos 

analisados na etapa anterior desta intervenção. 

 Destacamos que os resultados e as análises dos jogos das duas 

equipes serão analisados juntos a seguir: 

 

Figura 05: JOGO 1 – GRUPO C –  ALUNO 1 
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Figura 06: JOGO 1 – GRUPO A –  ALUNO 2 

 

 

Avaliamos este jogo como um importante instrumento para ampliação 

vocabular, visto que ele desafia os alunos a apresentarem novas possibilidades 

vocabulares a fim de realizar a coesão textual, evitando assim a repetição de 

palavras no texto escrito. Sobre o tempo de cinco minutos, que estipulamos 

para a realização dessa atividade, destacamos que queríamos evitar que a 

atividade se tornasse desinteressante, já que em um tempo muito extenso 

poderia provocar desinteresse nos alunos. Entretanto, é possível aumentá-lo 

em outra situação, caso o professor julgue necessário. 

As palavras que aparecem nesse jogo estão relacionadas, 

principalmente, à internet o que possibilita a ampliação vocabular desses 

alunos frente ao tema proposto para a produção do artigo de opinião. Apesar 

de não ser o foco do nosso trabalho, percebemos a possibilidade de utilizar 

esse jogo também para se estudar a significação e a derivação das palavras, 

visto que algumas, apesar de possuírem o mesmo radical, apresentam origens 

diferentes.  

Durante a aplicação desse jogo, percebemos bastante interesse dos 

alunos em resolvê-lo. A competitividade que se gerou durante esse período os 

motivou a interagirem dentro das equipes, proporcionando que se ajudassem 

nesse processo – enquanto uns procuravam as palavras no dicionário, outros 
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anotavam no papel, por exemplo. Até o manuseio do dicionário foi um ponto 

positivo, pois alguns alunos ainda não sabiam como procurar mais rapidamente 

as palavras. Consideramos relevante apresentar tais impressões como parte 

de nossas observações percebidas no desenvolvimento de tais exercícios. 

 Por apresentar uma maior quantidade de palavras válidas nesse jogo, o 

grupo B foi o vencedor. Ressaltamos a importância da equipe vencedora nesse 

processo, pois as palavras apresentadas por ela foram expostas no quadro 

branco da sala de aula e todos os outros grupos puderam partilhar dos 

resultados obtidos por ela, ampliando assim os seus vocabulários. 

Ressaltamos ainda, que tais palavras foram utilizadas, inclusive, na nova 

produção textual dos alunos (que estão com os seus textos sendo analisados 

aqui neste trabalho), as quais serão apresentadas no próximo tópico deste 

capítulo. 

 Entendemos, portanto, que esse jogo não só desafia os alunos a 

cumprirem determinado objetivo em certo tempo, como estimula a participação 

discente em sala de aula (ambiente que, muitas vezes, por oferecer exercícios 

repetitivos está relacionado à monotonia), proporcionando a ampliação de suas 

competências linguísticas.   

 Ressaltamos que não são todos os jogos que possuem valor 

pedagógico. Antunes (2014, p. 38) faz essa distinção quando ressalta: 

 

em geral, o elemento que separa um jogo pedagógico de um 

outro de caráter apenas lúdico é que os jogos ou brinquedos 

pedagógicos são desenvolvidos com a intenção explícita de 

provocar uma aprendizagem significativa, estimular a 

construção de um novo conhecimento e, principalmente, 

despertar o desenvolvimento de uma habilidade operatória3 

(Grifos do autor). 

 

Além disso, reforçamos que há um tempo específico para os jogos 

serem desenvolvidos: quando os alunos possuírem os conhecimentos básicos 

necessários para tal atividade, pois, como já dissemos, caso o aluno não se 

                                                                 
3
 Entende-se por habilidade operatória uma aptidão ou capacidade cognitiva e apreciativa específica, 

que possibilita a compreensão e a intervenção do indivíduo nos fenômenos sociais e culturais e que o 
ajude a construir conexões. Assim, quem compara duas coisas e estabelece padrões de identidade e de 
diferenças está demonstrando o uso de uma habilidade, da mesma forma como todo aqu ele que 

observa, relata, classifica, critica, sintetiza e muitas outras. (ANTUNES, 2014, p. 38)   
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sinta capacitado para tal atividade, poderá se sentir facilmente desmotivado 

para realizá-la. 

Sobre esse aspecto, Antunes (2014, p. 40) nos diz que 

 

os jogos devem ser utilizados somente quando a programação 

possibilitar e somente quando se constituírem em um auxílio 

eficiente ao alcance de um objetivo dentro dessa programação 

(Grifos do autor). De uma certa forma, a elaboração do 

programa deve ser precedida do conhecimento dos jogos 

específicos e, na medida em que estes aparecerem na 

proposta pedagógica, é que devem ser aplicados, sempre com 

o espírito crítico para mantê-los, alterá-los, substituí-los por 

outros ao se perceber que ficaram distantes desses objetivos.  

  

 Nesse sentido, como parte da intervenção desse trabalho propomos aos 

alunos um novo jogo – o Cliber. Após resolvê-lo, as equipes nos entregaram as 

folhas (as quais são apresentadas abaixo) com as suas respostas. Para o 

desenvolvimento de tal atividade, repassamos para os alunos as seguintes 

orientações, as quais reapresentamos aqui: 

 

 

Quadro 03: Orientações para a realização do jogo Cliber 

 

Em grupos de três ou quatro alunos, construam uma mensagem sobre o tema: 

A importância da tecnologia para a sociedade. 

Observação 1: As seguintes palavras não poderão ser utilizadas nesta 

atividade: modernidade, redes sociais, wifi, tecnologia, informação. 

Observação 2: Vence a equipe que elaborar a frase mais criativa e original, a 

qual será julgada pelo professor. 
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Figura 07: JOGO 2 – GRUPO DO ALUNO 1 

 

 

Figura 08: JOGO 2 – GRUPO DO ALUNO 2  

 

 A necessidade de aplicar um novo jogo se deu pela intenção de 

aumentarmos o nível de dificuldade desta atividade interventiva. Como se pode 

perceber, esse jogo, diferente do anterior, não utiliza material/suporte para 
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pesquisas. Nesse sentido, requer maior concentração do aluno para conseguir 

resolvê-lo. Tal complexidade contribui para o desenvolvimento da competência 

linguística, pois à medida que se aumenta o nível de dificuldade, se oferece 

aos alunos outras possibilidades de aquisição vocabular. 

 A realização do jogo anterior – Cara-metade – oportunizou aos alunos a 

aprendizagem de novas palavras, as quais poderiam ser utilizadas neste outro 

jogo. Entretanto, alguns vocábulos e/ou expressões apresentadas pelos 

demais grupos (os quais os seus resultados não aparecem nessa pesquisa) no 

jogo anterior como: tecnólogo, recursos tecnológicos, tecnocientista, 

tecnógrafo, tecnologista entre outras, não apareceram nos enunciados desse 

jogo – Cliber. 

 Apesar dessa situação, a relação que o grupo do aluno 2 faz com a 

temática ao construir o enunciado: a circulação de noticias mas rápidas, ajudou 

bastante a atualizar a sociedade, denota uma fuga do senso comum, visto que 

em outras situações de produção textual, para falar sobre esse tema proposto, 

nessa turma de 8º ano, a palavra “tecnologia” seria facilmente empregada, 

caso não existisse o comando de “proibir” o seu uso. Um ponto importante para 

este estudo é a associação que se dá, de modo coerente – entre a importância 

da tecnologia para a sociedade e a rapidez na circulação de notícias – na 

resposta da equipe. 

 Não diferente dessa análise, identificamos que o grupo do aluno 1 

também conseguiu realizar esse jogo evitando as “palavras proibidas”. Mesmo 

não apresentando nessa construção o sujeito da oração, percebemos que ao 

escrever É importante pois ajuda na comunicação e a desenvolver novas 

experiências, a equipe consegue, evitando utilizar as palavras indicadas, fazer 

uma coerente associação com o assunto estabelecido. Durante a resolução 

desse desafio, Antunes (2014) afirma que existe um exercício cerebral sendo 

realizado para dar respostas a tal estímulo. 

É possível perceber, diante de tal análise, as inteligências múltiplas 

contribuindo para a ampliação vocabular dos alunos. É fato que essa única 

aplicação não fará com que o vocabulário de todos os alunos, ao mesmo 

tempo, se amplie. É também pertinente pontuar que, para os resultados serem 

mais produtivos, faz-se necessário que a estimulação continue acontecendo, 

com esses e com outros jogos. Acrescentamos que, caso esse jogo seja 
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utilizado outras vezes com outra temática, por exemplo, inegavelmente 

conseguir-se-á que a competência linguística discente – de acordo com a 

realidade de cada aluno – cada vez mais seja aprimorada. 

 Desse modo, concordamos com o pensamento de Gardner (1994) que 

assevera a impossibilidade de existir uma lista única e universalmente aceita 

de inteligências humanas, mas, inevitavelmente, uma teoria de múltiplas 

inteligências precisa captar uma gama razoavelmente completa dos tipos de 

competências valorizados pelas culturas humanas. Independentemente de qual 

inteligência se trate, é importante considerá-las autônomas e reais. 

 Nesse sentido, Antunes (2012, p. 12) assevera que 

 

eliminando a preconceituosa ideia de existência de uma 

“inteligência geral” e assumindo a ideia de inteligência em um 

sentido mais amplo, percebe-se que, tanto a origem da palavra 

quanto o verbete presente nos dicionários, encontram-se em 

um mesmo ponto. A inteligência é, pois, um fluxo cerebral que 

nos leva a escolher a melhor opção para solucionar uma 

dificuldade e que se completa como uma faculdade para 

compreender, entre opções, qual a melhor; ela também nos 

ajuda a resolver problemas ou até mesmo a criar produtos 

válidos para a cultura que nos envolve. 

  

 Podemos afirmar que a Inteligência não é composta essencialmente por 

um elemento neurológico isolado, independente do ambiente social. Nesse 

sentido, Pierre Lévy (1993) criou a ideia da ecologia cognitiva, a qual afirma 

que fora da coletividade, sem influências ambientais, o indivíduo não pensaria. 

Todos os nossos saberes são componentes de uma ecologia cognitiva que nos 

engloba. O aluno, portanto, não poderia ser inteligente sem sua língua, sua 

herança cultural, sua ideologia, seus métodos intelectuais e outros meios do 

ambiente. 

 Diante disso, entendemos que, para responder a esse jogo obedecendo 

aos critérios estabelecidos, os alunos acionaram os conhecimentos prévios. As 

maiores contribuições que percebemos com o uso desse instrumento foi - além 

da reflexão para a elaboração de respostas ao desafio de se evitar algumas 

palavras, evitando consequentemente respostas óbvias - a interação 

demonstrada pelas equipes durante a realização dessa atividade. 
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 Outro fator positivo que percebemos na realização desse jogo foi o fato 

de alguns alunos que, ao verem alguns de seus colegas se sobressaindo no 

jogo anterior, demonstraram um maior empenho nesse novo desafio. Perceber 

que um colega (não necessariamente o mais dedicado da sala) pode se 

destacar, pode provocá-lo para também o fazê-lo. Destacamos, então, a 

relevância do professor estimular a participação de todos durante todo o 

período de realização dos jogos. 

Nesse sentido, frisamos a importância desse jogo ser realizado em 

equipe. Não necessariamente na seguinte ordem, percebemos que os alunos 

se ajudaram de modo que, alguns apresentaram algumas palavras possíveis 

de serem utilizadas, enquanto outros construíram frases e outros reescreveram 

os enunciados.  

 A fim de fazer os alunos interagirem ao máximo possível, para a 

realização desse jogo, trocamos alguns componentes de suas equipes do jogo 

anterior. Essa mudança tanto contribuiu para que acontecesse a ajuda mútua 

entre eles, como também para nos ajudar a manter a disciplina na sala de aula, 

visto que alguns grupos apresentaram alguns excessos de comportamento 

durante o jogo anterior. 

  É pertinente destacar a contribuição das regras estabelecidas durante a 

execução desse exercício. A obediência ao tempo e a organização do 

ambiente, por exemplo, são fundamentais para o sucesso deste trabalho. De 

modo geral, atribuímos ao jogo Cliber um importante valor como elemento de 

estimulação da inteligência linguística, visto que, ao limitar o uso de algumas 

palavras, ele desafia os participantes a raciocinarem em busca de outras. 

 Finalizamos esta fase da intervenção com uma colocação de Antunes 

(2014, p.37) acerca do uso dos jogos: 

 

jamais pense em usar os jogos pedagógicos sem um rigoroso e 

cuidadoso planejamento (Grifos do autor) marcado por etapas 

muito nítidas e que efetivamente acompanhem o progresso dos 

alunos, e jamais avalie sua qualidade de professor pela 

quantidade de jogos que emprega, e sim pela qualidade dos 

jogos que se preocupou em pesquisar e selecionar. 
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4.1.3 Nova produção textual 

 A prática da escrita de textos se torna mais atrativa e facilitada para 

quem escreve sobre algum assunto que conhece bem. Essa experiência pode 

ser ainda mais enriquecedora, caso o escritor consiga fazer uso de tal recurso, 

nas mais diversas situações de interação social. Sobre essa questão, Antunes 

(2003, p. 45) assinala que   

 

uma visão interacionista da escrita supõe, desse modo, 

encontro, parceria, envolvimento entre sujeitos, para que 

aconteça a comunhão das ideias, das informações e das 

intenções pretendidas. Assim, por essa visão se supõe que 

alguém selecionou alguma coisa a ser dita a um outro alguém, 

com quem pretendeu interagir, em vista de algum objetivo. 

 

 Desse modo, entendemos que o texto deve fazer sentido tanto para 

quem escreve quanto para quem o lê. Entretanto, a prática de escrever textos 

nas aulas de língua portuguesa, como já comentamos, é percebida, muitas 

vezes, como um exercício enfadonho e repetitivo e que tem se limitado à 

reprodução do senso comum, visto que ainda são insuficientes as atividades 

realizadas que proporcionam o desenvolvimento intelectual dos alunos.  

 Nesta última fase da intervenção, analisamos os textos do aluno 1 e do 

aluno 2. Julgamos importante uma nova produção textual escrita dos discentes 

para que pudéssemos constatar a validade das teorias que fundamentam esse 

trabalho. Tanto Bakhtin (2003) quanto Marcuschi (2002), entre outros 

estudiosos da linguagem, garantem que a comunicação acontece por via dos 

gêneros. Portanto, é essencial considerar o enunciado concreto durante o 

estudo desse elemento textual. 

 Oferecer aos alunos a possibilidade de refletir acerca de sua prática de 

escrita concretiza uma das finalidades do ensino de língua portuguesa na 

escola. Após a realização das duas etapas anteriores desta intervenção, 

percebemos que o ato de escrever realizado pelos alunos tornou-se um 

momento de maior planejamento, além da ciência da necessidade de 

conhecimentos prévios para que a produção textual amplie os seus sentidos.  
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 Nesse sentido, o gênero artigo de opinião contribui para a construção da 

autonomia discente, visto que ele, além de oportunizar ao aluno um lugar de 

sujeito crítico na sociedade, estabelece conexões de sentido, tanto entre outros 

gêneros (como a notícia, por exemplo), quanto entre outros sujeitos, visto que o 

texto pressupõe um interlocutor o qual o aluno precisa, necessariamente, 

reconhecê-lo no momento da produção textual, nesse caso, a comunidade 

escolar. 

 Antes de apresentarmos o material analisado, achamos importante frisar 

que, para a elaboração dessa nova produção textual, os alunos não tiveram 

acesso à produção antiga. Destacamos ainda que o objetivo dessa etapa da 

intervenção era verificar a contribuição dos jogos pedagógicos e os seus 

resultados na elaboração do texto escrito. 

 Passemos à análise: 

 

Figura 09: TEXTO 2 - ALUNO 1 

 



76 
 

 

A estrutura textual analisada se estabelece bem articulada e coerente. O 

aluno demonstra um nível maior de autonomia ao escrever esse artigo quando 

comparado ao seu primeiro texto produzido. É possível perceber ainda a 

presença das informações, as quais evitam o lugar comum e tornam o texto 

mais interessante para o leitor.  

Já na introdução, em primeira pessoa, ele se posiciona acerca do tema. 

Não mais de modo vago como escreveu em seu texto anterior: A tecnologia 

tem melhorado a cada ano que se passa, ela oferece várias coisas que podem 

facilitar o seu dia-à-dia, e pode se Encontrar em qualquer lugar. Aqui há um 

detalhamento sobre a sua opinião: eventos em que a sociedade faz uso da 

tecnologia.  

A conjunção que introduz o segundo parágrafo – porém – marca uma 

opinião crítica que o aluno emite ao avaliar as circunstâncias as quais 

compreendem a tecnologia: muitos jovens se distanciam dos pais, ou pessoas 

más planejam coisas ruins através de informações que receberam . Tal 

avaliação representa um juízo crítico que, nesse momento, se contrapõe ao 

desenvolvimento tecnológico. 

No terceiro parágrafo é possível encontrar outras marcas de opinião. Ao 

citar tecnólogos e tecnocientistas, ele recorre a uma especificidade que 

pertence ao universo tecnológico, o que denota certa propriedade acerca do 

tema proposto. Além disso, reconhecemos a efetivação dos resultados obtidos 

através dos jogos pedagógicos. As novas palavras que apareceram na etapa 

da aplicação dos jogos são empregadas de modo coerente nesta produção 

textual. 
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Outro fator que confirma esses resultados é a diminuição significativa da 

palavra “coisa” utilizada repetidas vezes por esse aluno em sua primeira 

produção do artigo de opinião, como por exemplo: em vez de usar “ela oferece 

várias coisas que podem facilitar o seu dia-à-dia” como no texto anterior, o 

aluno especifica nesse novo texto Acredito que em todo canto haverá alguém 

usando o celular, ou um gps para levar a algum lugar e até mesmo um telão 

fazendo uma propaganda. Observamos que mesmo com consideráveis 

avanços da produção escrita, ainda percebemos alguns desvios gramaticais 

presentes nesse novo texto, o que sugere aos professores a necessidade de 

novos trabalhos e/ou jogos que tratem dessa questão. 

Ao nos determos nesse texto, percebemos que não apenas a ausência 

de conhecimento sobre o assunto proposto, mas também a limitação vocabular 

compromete o exercício da escrita textual. Ao desenvolvermos os jogos 

didáticos, promovemos a interação entre os grupos e proporcionamos a 

possibilidade de uma nova produção aos alunos, constatamos através da 

análise desse novo texto um considerável progresso discente. A fim de validar 

nossa análise, retomamos o pensamento de Antunes (2003, p. 45-46) que 

assevera que 

 

a atividade da escrita é, então, uma atividade interativa de 

expressão, (ex-, “para fora”), de manifestação verbal das 

ideias, informações, intenções, crenças ou dos sentimentos 

que queremos partilhar com alguém, para, de algum modo, 

interagir com ele. Ter o que dizer é, portanto, uma condição 

prévia para o êxito da atividade de escrever. Não há 

conhecimento linguístico (lexical ou gramatical) que supra a 

deficiência do “não ter o que dizer”. As palavras são apenas a 

mediação, ou o material com que se faz a ponte entre quem 

fala e quem escuta, entre quem escreve e quem lê. Como 

mediação, elas se limitam a possibilitar a expressão do que é 

sabido, do que é pensado, do que é sentido. Se faltam as 

ideias, se falta a informação, vão faltar as palavras. Daí que 

nossa providência maior deve ser encher a cabeça de ideias, 

ampliar nosso repertório de informações e sensações, alargar 

nossos horizontes de percepção das coisas. Aí as palavras 

virão, e a crescente competência para a escrita vai ficando por 

conta da prática de cada dia, do exercício de cada evento, com 

as regras próprias de cada tipo e de cada gênero de texto. 
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De modo geral, percebemos a importância das teorias que fundamentam 

este trabalho para o crescimento textual desse aluno. O desenvolvimento da 

prática linguística estabelece sentidos sociais para além da sala de aula, visto 

que o aluno poderá, por exemplo, fazer uso dos conhecimentos adquiridos com 

o trabalho executado em sala de aula nas mais diversas situações sociais de 

comunicação.  

 

Figura 10: TEXTO 2 - ALUNO 2 

 

 Observamos neste texto o estabelecimento da estrutura textual que se 

realiza a partir da apresentação das características do gênero artigo de opinião. 

Na introdução, o aluno aborda o tema proposto já no primeiro período do texto, 

o qual apresenta a sua tese: A tecnologia é um recurso que ajudou bastante a 

sociedade. Tal assertiva é confirmada a partir da introdução da conjunção 
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explicativa – pois – que introduz uma situação que confirma sua opinião: 

sabemos o que está acontecendo do outro lado do mundo. 

 Diferente do texto anterior, esse aluno apresenta nesta nova produção 

um parágrafo de desenvolvimento mais bem argumentado. Ele expõe uma 

opinião em que reconhece que os recursos tecnológicos contribuíram para o 

processo de informação. Atribuímos o uso da expressão recursos tecnológicos 

à realização do jogo Cara-metade do qual esse aluno participou. Tal recurso 

contribui para um bom desempenho na elaboração do texto escrito, visto que 

ele não admite o uso excessivo de repetições, as quais no texto anterior o 

aluno, utilizou por várias vezes o vocábulo “ela” como recurso de coesão 

textual: ela ajuda a muitas pessoas; ela evolui muito nossos conhecimentos; 

ela é importante; ela evolua cada vez mais; ela tem. 

Ainda no segundo parágrafo deste texto, a respeito de um juízo de valor 

crítico, verificamos que o aluno avalia que o vício provocado pelas redes 

sociais é um prejuízo decorrente do uso da tecnologia. Ao concluir o texto, o 

aluno retoma a tese ao se dizer beneficiada pelo uso da tecnologia e se mostra 

altruísta ao sugerir a evolução de tal benefício a fim de contemplar as futuras 

sociedades.  

 Como vimos, os jogos pedagógicos contribuíram significativamente para 

o estímulo à inteligência linguística dos alunos. Sobre essa questão, Antunes 

(2012, p. 16) afirma que 

 

é possível afirmar com evidências científicas nítidas, que a 

inteligência humana pode ser aumentada especialmente nos 

primeiros anos de vida, mesmo admitindo que as regras desse 

aumento sejam estipuladas por restrições genéticas. A maior 

parte dos especialistas em estudos cerebrais admite situar-se 

entre 30 e 50% o valor das regras da hereditariedade sobre o 

grau de inteligência que um indivíduo pode alcançar com 

estímulos e esforços adequados. 

 

 Diante de tais resultados, enquanto professores de língua portuguesa, 

avaliamos este método de intervenção como um valioso recurso pedagógico 

para amenizar vários problemas recorrentes nas salas de aula do Brasil. 

Destacamos que o material aqui analisado é apenas um recorte de tudo que 

coletamos. Ressaltamos que os resultados obtidos podem ser ainda mais 
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expressivos, caso essa ferramenta seja adotada e otimizada nas escolas de 

ensino básico. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A linguagem é um instrumento fundamental para o exercício da 

cidadania. Garanti-la aos alunos é o estabelecimento do direito que lhes cabe. 

Em contrapartida, o modo como a educação tem acontecido nas aulas de 

língua portuguesa, por exemplo, é o que tem dificultado a materialização dos 

conhecimentos, visto que, muitas vezes, o que se tem percebido nessas aulas 

ainda é a predominância do ensino da norma padrão da língua em detrimento 

às diversas possibilidades de comunicação, as quais os alunos fazem e/ou 

farão uso. 

 Como consequência de tal fatalidade, tem-se o baixo desempenho dos 

alunos nessa área, atestado pelos resultados do ENEM dos últimos anos. 

Nesse sentido, algumas medidas de enfrentamento foram apontadas a fim de 

amenizar esse problema. Ao capacitar os professores das escolas da rede 

pública do Brasil, o Mestrado Profissional em Letras – Profletras – possibilita a 

mudança de tal realidade a partir do momento em que requer uma atividade 

intervencionista dos professores participantes. 

Neste trabalho de conclusão de curso, discutimos que as aulas de 

português, as quais deveriam proporcionar situações de comunicação e de 

expressão, muitas vezes, se tornaram cansativas devido à falta de interação, 

escassez de materiais e de atividades didáticas que estimulassem o 

aprendizado. Discutimos também que entre os motivos que revelaram as 

limitações discentes estava a limitação vocabular, a qual tem aumentado as 

dificuldades de compreensão textual dos alunos e seu desinteresse pela leitura 

e pela escrita. 

Sobre essa questão, Antunes (2003, p. 108-109) assevera que  

 

o fundamental do que proponho está na reorientação ou na 

mudança de foco daquilo que constitui o núcleo do estudo da 

língua. O que significa dizer que a escola não deve ter outra 

pretensão senão chegar aos usos sociais da língua, na forma 

em que ela acontece no dia-a-dia da vida das pessoas. (...) 

Assumindo os termos dessa concepção e de suas implicações 

pedagógicas, a escola poderá afastar-se da perspectiva 

nomeadora e classificatória (centrada no reconhecimento das 

unidades e de suas nomenclaturas),(Grifos do autor) com seus 
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intermináveis e intricados exercícios de análise morfológica e 

sintática com que prioritariamente se tem ocupado (e com os 

quais ninguém pode interessar-se pela leitura, pela escrita ou 

por qualquer questão que diga respeito ao uso da linguagem). 

 

Nesse sentido, com o intuito de contribuir para a amenização dessa 

problemática, nos fundamentamos no estudo dos gêneros discursivos a fim de 

revelar a importância de seu uso nas aulas de língua portuguesa. Ao utilizá-los, 

identificamos a possibilidade de despertar nos alunos uma noção crítica acerca 

de temas sociais que englobam as suas vidas. A partir do momento em que 

discutimos sobre a tecnologia, por exemplo, e os alunos discutiram quais 

recursos tecnológicos lhe estão disponíveis e como aperfeiçoar os seus usos 

em prol de um bem comum, ampliamos suas possibilidades de aprendizagem. 

Além disso, recorremos à teoria das inteligências múltiplas, sobretudo 

com o uso dos jogos didáticos, os quais Antunes (2014) nomeou de jogos para 

a estimulação das múltiplas inteligências, por reconhecê-los como atividade 

desencadeadora de interação e promotora de aprendizagem linguística. Para 

obtermos êxito nesse processo, conjugamos esforços e planejamos o seu 

desenvolvimento. Os benefícios se deram tanto para os alunos, que viram no 

jogo uma fuga da rotina, quanto para nós professores, que contribuímos para 

ampliar a compreensão textual discente. 

Desse modo, ressaltamos que o trabalho que desenvolvemos 

proporcionou aos alunos do 8º ano de uma escola pública do Rio Grande do 

Norte experimentar de um recurso pedagógico significativo para a estimulação 

das aprendizagens, mas que ainda é pouco exercitado nas salas de aula: os 

jogos como instrumento de interação social e estimulador de inteligências.  

Entre os resultados obtidos destacamos: o momento da nova produção 

textual em que o aluno considerou o conceito de enunciado concreto proposto 

por Bakhtin (2000) e realizou a estrutura que compõe o artigo de opinião, 

estabelecendo as características desse gênero. Nesse momento, ele se 

apropriou efetivamente do uso prático da linguagem, visto que considerou a 

existência de um interlocutor, fez uso adequado da linguagem etc. 

Como ilustração dos resultados obtidos, apontamos ainda: a utilização 

da exemplificação - presente no novo texto – como recurso argumentativo; o 

emprego de palavras relacionadas à “tecnologia” para evitar repetições 
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textuais; a interrelação entre as ideias apresentadas em diferentes parágrafos 

do texto (estabelecimento da coerência textual) dispostas de modo 

concatenado; conclusão do texto com retomada da tese. Ressaltamos que tais 

resultados contribuíram significativamente para interpretação textual, e 

consequentemente, para a prática de leitura e produção de textos.  

Além disso, a interação em sala de aula proporcionada pela realização 

dos jogos funcionou como estímulo para os alunos encontrarem juntos, as 

respostas para os desafios propostos. Por fim, ao analisarmos a última etapa 

da intervenção – as novas produções textuais dos alunos – observamos um 

vocabulário diferente daquele que apareceu no primeiro artigo. Diante dessa 

comparação foi possível perceber uma maior desenvoltura quanto à autonomia 

linguística discente, o que confirmou a ampliação de suas inteligências 

linguísticas.  

Segundo Antunes (2014), os estímulos são o alimento das inteligências. 

Esse autor acrescenta que 

 

as inteligências em um ser humano são mais ou menos como 

janelas de um quarto. Abrem-se aos poucos, sem pressa, e 

para cada etapa dessa abertura existem múltiplos estímulos. 

Não se fecham presumivelmente até os 72 anos de idade, mas 

próximo à puberdade perdem algum brilho. Essa perda não 

significa desinteresse, apenas ocorre a consolidação do que se 

aprendeu em período de maior abertura. Abrem-se 

praticamente para todos os seres humanos ao mesmo tempo, 

mas existe uma janela para cada inteligência. Duas crianças, 

na mesma idade, possuem a janela da mesma inteligência com 

o mesmo nível de abertura, isso não significa entretanto que 

sejam iguais; a história genética de cada uma pode fazer com 

que o efeito dos estímulos sobre essa abertura seja maior ou 

menor, produza efeito mais imediato ou mais lento. É um erro 

supor que o estímulo possa fazer a janela abrir-se mais 

depressa. Por isso, essa abertura precisa ser aproveitada por 

pais e professores com equilíbrio, serenidade e paciência. O 

estímulo não atua diretamente sobre a janela, mas, se aplicado 

adequadamente, desenvolve habilidades e estas, sim, 

conduzem a aprendizagens significativas. (ANTUNES, 2014, 

p.18-19) 

 

Nesse sentido, aproveitamos as janelas abertas durante a realização 

das atividades de intervenção e concretizamos o objetivo principal deste 
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trabalho, o qual visou ampliar, a partir dos procedimentos adotados, a 

competência linguística dos alunos considerando a perspectiva dos gêneros 

discursivos e a contribuição das inteligências múltiplas. Desse modo, 

ressaltamos que os questionamentos iniciais desta pesquisa foram 

respondidos. 

Sobre essa experiência, Antunes (2003, p. 122-123) expressa 

 

o que constitui a meta, a finalidade, o objetivo último do ensino 

do português: a ampliação da competência comunicativa do 

aluno para falar, ouvir, ler e escrever textos fluentes, 

adequados e socialmente relevantes. Tenho observado ainda 

como, em vista de tal prioridade, deixa de ter primazia o estudo 

de frases soltas, descontextualizadas e artificiais, criadas com 

o fim, apenas, de fazer o aluno reconhecer as unidades 

gramaticais, suas nomenclaturas e classificações. Passa a ter 

primazia, levando em conta o objetivo acima apresentado, o 

princípio de que, em qualquer altura do estudo do português, 

qualquer noção proposta só se justifica pelo papel que ela 

desempenha na construção e na compreensão de textos. 

 

De modo geral, constatamos que o trabalho com os jogos didáticos e 

com o gênero textual artigo de opinião contribuíram para a ampliação da 

competência comunicativa dos alunos. Além disso, entendemos que tais 

ferramentas podem tornar mais significativas as aulas de língua portuguesa. 

Entretanto, destacamos que os seus usos não substituem as demais práticas 

didáticas dos professores. Acrescentam possibilidades. Nesse sentido, nos 

resta frisar que, mesmo com os resultados apresentados por essa pesquisa, 

não esgotamos essa temática, a qual não apenas permite quanto carece de 

outros tipos de estudos.  
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