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RESUMO 
 

Lincoln Henriques de Mendonça. Jogo das Circunstâncias Análise das relações lógico-
discursivas marcadas por conectores subordinativos 2016. 33 folhas. Produto Final 
(Especialização em Docência da Educação Básica na Disciplina Língua Portuguesa) – 
Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Rio de 
Janeiro, 2016. 
 
 
 
O Jogo das Circunstâncias foi desenvolvido após o diagnóstico de uma série de carências 
identificadas nos alunos durante o estudo das orações subordinadas adverbiais. O jogo é 
desenvolvido em dois momentos: o primeiro consiste em estimular a criação de relações 
lógico-discursivas entre orações propostas e a construção de períodos que expressem as 
circunstâncias solicitadas; o segundo é a exposição dos conteúdos apreendidos através de 
uma produção textual. O objetivo é oferecer uma possibilidade inovadora de trabalhar um 
conteúdo tradicional da gramática normativa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Palavras-chave: Jogo. Circunstâncias. Relações lógico-discursivas. Subordinação. 
Advérbios. Gramática. 
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1.  INTRODUÇÃO 

 
Antes de qualquer proposta de estudo da Língua Portuguesa, é necessário 

considerar as diferentes abordagens sobre a sua significação e o seu uso para que, 

com segurança, seja possível aprofundar-se nas questões sem o risco da tarefa 

tornar-se irrelevante. Uma sugestão, antes de ser aceita, necessita de justificação 

para a sua aplicação, evitando assim resultados ineficazes que poderiam ser 

facilmente evitados.  

Portanto, antes mesmo de tratar do estudo das circunstâncias expressas 

pelas orações subordinadas adverbiais, é necessário questionar o que seria a norma 

padrão e se faz sentindo estudá-la, no momento atual em que se valorizam tanto as 

possibilidades de variação linguística quanto o respeito a essas variações, tratando, 

muitas vezes, a aplicação do estudo da gramática como um meio de opressão às 

classes menos favorecidas ou como um desrespeito a situação social do aluno. 

Nesse sentido, corrobora, Milton José Almeida: 

 

E assim vemos muitos professores de português, tragicamente, 
ensinando análise sintática a crianças mal alimentadas, pálidas, que 
acabam, depois de aulas onde não faltam castigos e broncas, 
condicionadas a distinguir o sujeito de uma oração. Essas crianças 
passarão alguns anos na escola sem saber que poderão acertar o 
sujeito da oração mas nunca serão o sujeito das suas próprias 
histórias. (ALMEIDA, 2006, p. 16) 

 

De acordo com a citação, uma série de questões deve ser considerada antes 

de uma possível sentença sobre o estudo da língua. Por exemplo, a realidade 

socioeconômica do aluno, vista anteriormente, é utilizada para chamar de trágico o 

ensino de análise sintática. Portanto, antes de definir qual é a finalidade de ensinar o 

português, é necessário indagar em que consiste esse ensino, para alcançar 

posteriormente possíveis finalidades e eficácias. Ao indagar sobre isso, Lígia 

Chiappini de Moraes Leite diz: 

 

Atentos para essas distinções, os linguistas se perguntam mesmo o 
que é ensinar português, se não é meramente ensinar o padre-nosso 
ao vigário. Isto é, em que sentido podemos ensinar a língua materna 
a pessoas que a utilizam com todo o domínio necessário para se 
expressar e se comunicar na sua vida cotidiana? É ensinar a norma 
culta? É ensinar a língua escrita? É ensinar o falante a perceber 
(para situar-se inclusive socialmente) os diferentes níveis, registros 
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ou usos da linguagem que ele – como falante natural da língua 
portuguesa – pode dominar? (LEITE, 2006, p. 19) 

 

As questões trazidas por Chiappini podem induzir o leitor a concluir que o 

ensino da língua materna é dispensável, quando as pessoas possuem o domínio 

necessário para se comunicar. É uma simplificação da teoria da comunicação, tão 

utilizada como critério na Linguística. A pesquisadora, no mesmo texto, ao falar da 

dificuldade que alguns professores mais “inquietos” encontram ao tentarem superar 

a dicotomia língua/literatura, comenta: 

 

Mas essa intuição e esse desejo de mudar frequentemente esbarram 
com o peso da tradição, com a imposição dos programas a cumprir 
ou mesmo com as justificações teóricas do ensino tradicional da 
gramática – como fundamental ao domínio da fala e da escrita ou 
como forma objetiva de comprovar uma produção, um progresso, um 
acúmulo de informações perfeitamente mensuráveis e notáveis no 
trabalho do estudante. (LEITE, 2006, p. 19) 

 

Segundo a autora, a tradição é um peso e o ensino da gramática por esse 

viés é um empecilho para o desejo de mudança que almeja tornar o sujeito agente 

de transformação da sua própria realidade. Ela acredita que o ensino da gramática 

deveria “formar uma capacidade linguística plural nos nossos alunos, pela qual 

poderão, inclusive, de quebra, dominar qualquer regra gramatical” (LEITE, 2006, p. 

25). 

O professor Haquira Osakabe, a propósito do texto de Lígia Chiappini de 

Moraes Leite, torna mais claro a noção de sujeito agente que a autora idealiza: “Ser 

sujeito do discurso seria conferir a cada enunciado produzido a relevância 

identificadora que lhe dá tanto um papel substantivo no contexto em que é produzido 

quanto confere uma identidade específica ao seu enunciador” (OSAKABE, 2006, p. 

26). Nesse ponto, este Produto Final inicia a sua identificação, pois o seu objetivo é 

a apreensão de um conteúdo específico, que capacitará o aluno, quanto ao processo 

de produção textual, a tornar-se mais independente tanto para a compreensão da 

leitura quanto para a criação da escrita. Acredita-se que somente desta forma, 

através do domínio de certos conteúdos, que o aluno poderá encontrar sua 

identidade.  

Este Produto Final trata-se de um estudo muito modesto, limita-se ao estímulo 

à compreensão e à reprodução das circunstâncias expressas pelas orações 
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subordinadas adverbiais. Todavia, ao mesmo tempo em que se encontra uma boa 

razão no conceito de sujeito do discurso para justificar a elaboração deste trabalho, 

a delimitação do estudo demonstrou o quanto é necessário que os alunos possuam 

uma série de conhecimentos antes do início do estudo das orações adverbiais. 

Algumas questões foram identificadas:  

 

a) Como trabalhar orações se alguns alunos não sabiam o que era um verbo? 

b) Como abordar o conceito de subordinação sem contrapor com o de 

coordenação?  

c) Como tratar das circunstâncias se a maioria não sabia identificar um 

advérbio? 

 

Havia uma série de conhecimentos que deveriam ser ensinados, mas também 

havia um ponto muito importante a ser considerado: o tempo disponível para tal 

tarefa era muito reduzido. Nesse momento, a abordagem esquemática de uma 

gramática normativa pareceu uma opção, mas era preciso uma boa justificativa para 

empregá-la com segurança, com a certeza de que ao final do trabalho não haveria a 

frustração de um erro já anunciado por especialistas no assunto. 

A necessidade de uma resposta clara a respeito do uso da gramática está 

associada à dúvida: a escola deve ensinar a norma padrão? Sírio Possenti, no texto 

“Sobre o ensino de Português na escola”, reuniu um conjunto de teses muito 

comuns em linguística e, algumas vezes, divergentes entre si, sobre o assunto 

expresso no título, que fornece um embasamento teórico para o estudo da norma 

padrão (o que inclui a gramática como instrumento utilizado no processo de 

aprendizagem). Possenti afirma que “o objetivo da escola é ensinar o português 

padrão, ou talvez mais exatamente, o de criar condições para que ele seja 

aprendido” (POSSENTI, 2006, p. 33). Ele ainda julga qualquer outra hipótese como 

“um equívoco, político e pedagógico”. E, aponta três razões para o ensino do 

português padrão:  

 

• O padrão tem muitos valores e não pode ser negado.  

• Não é verdade que ele desculturaliza, que veicula necessariamente uma só 

ideologia.  
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• Não é verdade que é muito difícil – o não padrão os alunos já sabem. Falar em não 

ensinar o padrão equivale a tirar o português das escolas. 

 

Cotejar as afirmações de Lígia Chiappini, Haquira Osakabe e Sírio Possenti 

pode gerar dúvida quanto a como deve ser o ensino do português, pois existem 

algumas divergências entre os autores. Tentar encontrar um equilíbrio entre essas 

opiniões será a base deste trabalho, considerando a questão do período que os 

alunos dispõem para aprender os conteúdos necessários. 
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2. OBJETIVOS 

 

O Jogo das circunstâncias tem como propósito principal fornecer condições 

necessárias para o aluno exercitar conhecimentos prévios, que facilitarão e induzirão 

à compreensão das relações lógico-discursivas expressas pelas orações 

subordinadas adverbiais. Todavia, como o aprendizado da Língua Portuguesa não 

pode ser em unidades herméticas, não é possível estudar apenas essas 

circunstâncias expressas pelos períodos compostos por subordinação, por exemplo.  

Desta forma, a brincadeira foi elaborada para que, desde o início, sejam 

abordados e trabalhados diversos conteúdos necessários à boa compreensão das 

relações expressas pelas orações subordinadas. Portanto, a seguir, serão elencados 

tópicos intrinsicamente ligados ao objetivo final, que devem ser avaliados enquanto 

os alunos executam os comandos, e caso constate-se a necessidade, o próprio 

percurso do jogo indicará o momento propício para uma revisão: 

 

a) Reconhecer a estrutura da frase, do período, do parágrafo, sendo capaz de 

formá-los e desenvolvê-los; 

b) Identificar as ocorrências de orações subordinadas; 

c) Perceber as diferentes circunstâncias expressas pelas orações subordinadas 

adverbiais; 

d) Elaborar períodos compostos por subordinação que expressem diferentes 

circunstâncias; 

e) Identificar as três partes básicas que estruturam o texto dissertativo-

argumentativo; 

f) Utilizar de maneira adequada as conjunções subordinativas na construção 

dos textos argumentativos; 

g) Perceber o papel argumentativo dos conectivos e usá-los de modo a garantir 

coesão e coerência ao texto; 

h) Produzir um texto dissertativo-argumentativo que evidencie diferentes 

circunstâncias expressas pelas orações subordinadas adverbiais. 

 

Não existe a pretensão de se solucionar em uma única partida do jogo todas 

as dificuldades apresentadas nos itens citados anteriormente. A intenção desta 

atividade é fornecer um instrumento que permita identificar os problemas 
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apresentados pelos alunos e, assim, o professor poderá traçar a estratégia de 

ensino que melhor funcione na sua realidade. 

Este trabalho foi produzido de forma consciente quanto à grande preparação 

exigida para aplicação da proposta. Antes de iniciar a brincadeira, é preciso um 

tempo significante para: entender o funcionamento e regras, confeccionar o material, 

reservar o projetor, explicar aos alunos como jogar e explicar lhes a importância da 

atividade. Portanto, almeja-se não só expor apenas uma atividade inovadora, mas 

também fornecer um embasamento teórico que ofereça confiança ao professor que 

aceite o desafio. 
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3. JUSTIFICATIVA 

 

Antes de iniciar a elaboração do Produto Final, foram selecionadas as turmas 

em que ele seria aplicado, a fim de serem levadas em consideração as 

necessidades dos alunos, seguindo a orientação de Sírio Possenti: 

 

O que já é sabido não precisa ser ensinado, de forma que os 
programas anuais poderiam basear-se mais num levantamento do 
que falta ser atingido do que num programa hipoteticamente global 
que vai do simples ao complexo, preso a uma tradição que não se 
justifica (POSSENTI, 2006, p. 37).  

 

Deste modo, foi identificada uma dificuldade em apreender um conteúdo 

comum e necessário, que permitiu delimitar o Produto Final. As turmas escolhidas 

foram do 3º ano, 3001 e 3002 do curso de Formação Geral e 3001 do Curso Normal 

(Formação de Professores), do CIEP 402 Aparício Torelli. O critério de escolha  das 

turmas foi a predisposição dos alunos em participar do projeto. 

Desde o início do ano de 2015, as classes citadas apresentaram uma grande 

dificuldade no estudo das orações. A princípio, pareceu ser na área da sintaxe, mas 

uma análise mais profunda demonstrou pertencer à morfologia também. Os alunos 

não conseguiam identificar as classes gramaticais das palavras. Se o aluno não 

sabe o que é um verbo, por exemplo, não faz sentido estudar orações. Portanto, 

demonstrou-se necessário a elaboração de um trabalho que, inicialmente, 

resolvesse esses problemas de base e culminasse no objetivo principal. 

Durante a busca por uma forma de suprir essa carência dos alunos, apareceu 

mais uma necessidade urgente, que era a produção de textos dissertativos. Uma 

dificuldade era resultado da outra. Se naquele momento, a identificação e a 

elaboração das orações eram problemas enfrentados pelos alunos, como exigir a 

elaboração de uma dissertação que é composta por uma variedade de tipos de 

orações? E não era possível trabalhar apenas as orações e deixar a produção 

textual para um momento posterior, pois a necessidade de elaboração de textos 

dissertativos vinha de uma exigência social, que transpassa os limites da escola: o 

vestibular. Alguns alunos queriam realizar o Exame Nacional do Ensino Médio 

(Enem), outros queriam prestar o vestibular da Universidade Estadual do Rio de 

Janeiro (UERJ), e ambos estavam muito preocupados com os seus desempenhos 

na redação. 
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A busca por um instrumento que trabalhasse essas necessidades originou o 

Jogo das Circunstâncias. Contudo, foi necessário avaliar as exigências do vestibular, 

para saber se a proposta do trabalho estava de acordo com as exigências 

curriculares. Seria possível conciliar uma proposta dinâmica, como um jogo, com 

conteúdos tradicionais? Ainda mais, esses conteúdos estão de acordo com o que é 

solicitado nos editais? 

 A matriz de referência do Enem, nos eixos cognitivos (comuns a todas as 

áreas de conhecimento), no item I Dominar linguagens, traz como exigência: 

dominar a norma culta da Língua Portuguesa; e, no item IV Construir argumentação: 

relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos 

disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente 

(SOARES, 2015). A matriz de referência de Linguagens, Códigos e suas 

Tecnologias, na competência de área 8, o item H27 traz: reconhecer os usos da 

norma padrão da língua portuguesa nas diferentes situações de comunicação 

(SOARES, 2015).  

Ainda é possível acrescentar dois itens dos conteúdos programáticos exigidos 

no vestibular da UERJ, no programa de Língua Portuguesa: “Unidade e diversidade 

da língua portuguesa: registros de uso na oralidade e na escrita; variação regional, 

variação social; norma padrão” e “A oração e o período: termos essenciais, 

integrantes e acessórios; processos de coordenação e subordinação; correlação de 

termos e de orações” (UERJ, 2015). 

Nos critérios de avaliação da redação, do mesmo vestibular, “serão avaliados 

o emprego de formas e estruturas linguísticas de acordo com a norma padrão, a 

habilidade de leitura e interpretação para a construção de textos em diversos níveis 

e a construção da argumentação” (UERJ, 2015).  

Juntamente, com a necessidade de se trabalhar conteúdos ligados à tradição 

gramatical, além do Enem e do vestibular da UERJ, há a exigência de seguir o 

Currículo Mínimo proposto pela rede estadual de ensino do Rio de Janeiro. O 

Currículo Mínimo do 3º ano, desde o início das aulas, prevê a utilização adequada 

das conjunções subordinativas no texto argumentativo, a identificação do papel 

argumentativo dos conectivos, a análise das relações lógico-discursivas marcadas 

por conectores subordinativos e o trabalho de uma forma geral com o texto 

dissertativo-argumentativo.  
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Considerando a atual importância do Enem para os alunos, e não menos 

importante o vestibular da UERJ, qualquer proposta de trabalho que envolva a 

norma padrão e o texto dissertativo encontra justificativa nos editais. No que diz 

respeito ao professor do Estado, ele encontrará reforço na necessidade em cumprir 

o Currículo Mínimo, o que abole qualquer dúvida exposta sobre o estudo da norma 

padrão, na introdução deste trabalho, e tenha permanecido até aqui. 
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4. METODOLOGIA 

 

O processo de construção deste trabalho teve início com algumas atividades 

destinadas a incentivar os alunos a criarem textos.  Primeiramente, a base da 

motivação foi a leitura de poesias que se relacionam com a realidade local de 

Engenheiro Pedreira, e serviram de inspiração para a escrita dos alunos. Em 

seguida, foi solicitado aos discentes que elaborassem seus próprios poemas, 

criando rimas ricas e rimas pobres, neste momento, ficou clara a dificuldade em 

relação às classes gramaticais, pois eles não conseguiam elencar exemplos de 

determinada classe ao serem indagados pelo professor. 

A percepção dessa realidade exigiu uma série de atividades que sanassem a 

carência identificada e estão pormenorizadas no Memorial Circunstanciado. 

Contudo, não poderiam ser postergadas as necessidades urgentes dos alunos do 

terceiro ano, quanto ao vestibular. Deste modo, a produção do jogo baseou-se no 

desejo de fornecer um meio que permita aos alunos colocar em prática uma boa 

quantidade dos conhecimentos apreendidos e que permita ao professor interferir, 

quando necessário, de forma incisiva. 

Foi importante apontar os fatos anteriores, pois é imprescindível ao professor 

que deseje aplicar a proposta, a elaboração de um método ou estratégia que permita 

mapear a situação da classe quanto aos seguintes conteúdos: identificação das 

classes gramaticais; diferenciação entre frase, oração e período; compreensão das 

relações de coordenação e subordinação. A aplicação do jogo torna-se inviável sem 

esses conhecimentos prévios. 

O Jogo das Circunstâncias é composto de três fases que se relacionam e 

possuem como objetivo principal a produção de textos, iniciando em um nível mais 

simples e culminando em uma criação complexa. A seguir, será explicado passo-a-

passo como funciona a dinâmica de cada uma. 

  

4.1. Primeira fase do Jogo das Circunstâncias: Contando história 

 

A finalidade é trabalhar as relações de sentido expressas pelas orações 

adverbiais e seus conectores, para tanto os alunos são estimulados a criar orações 

subordinadas que expressem as circunstâncias solicitadas empregando os 
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conectores adequados. Os conectores são agrupados aleatoriamente em cartas que 

são distribuídas entre os grupos. A intenção não é classificação das orações por 

parte do aluno, e sim, a percepção da sua capacidade de elaboração de relações de 

sentido na construção do texto. Assim, através dessa tomada de consciência, 

poderá utilizar a linguagem de forma intencional e não apenas intuitiva, pois esse 

emprego é natural no falante da língua e a brincadeira possibilita essa percepção: o 

discente sabe, salvo alguns ajustes, construir as orações subordinadas e empregar 

os conectores adequados, tanto que, mesmo quando fazem uma construção que se 

desvia da norma, através da releitura induzida, muitas vezes, percebem por conta 

própria o desvio. 

O jogo inicia-se com a projeção no quadro branco de uma trilha (ANEXO A), 

que funciona como um tabuleiro. A dinâmica desta fase é a seguinte: 

 

1) Divide-se a turma em grupos de no máximo cinco integrantes. Conforme 

figura 1: 

 

Figura 1 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

2) Embaralham-se as cartas e distribuem-se entre os grupos quatro cartas de 

conectores e uma carta de circunstância. Conforme figura 2: 
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Figura 2 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

3) Os grupos deverão percorrer as cinco casas da trilha projetada no quadro, 

cada círculo (casa) contém um comando que deverá ser realizado pelos 

grupos e somente avançarão após todos concluírem o que foi solicitado. 

Conforme figura 3: 

 

Figura 3 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

4) Cada comando completado será transcrito no quadro com a indicação do 

grupo que o realizou, não são permitidas construções idênticas. Conforme 
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figura 4: 

 

Figura 4 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

 

5) A construção da oração subordinada deve ser realizada, utilizando os 

conectores dispostos nas cartas que o grupo recebeu no início do jogo. 

Conforme figura 5: 

 

Figura 5 

 
Fonte: o autor (2015) 
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6) caso não seja possível elaborar uma oração com as cartas disponíveis, o 

grupo pode optar por “comprar” mais cartas. Conforme figura 6: 

 

Figura 6 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

7) Após os grupos percorrerem todas as casas, a turma é convidada a observar 

as transcrições e identificar se os comandos foram realizados de maneira 

adequada. Conforme figura 7: 

 
Figura 7 

 
Fonte: o autor (2015) 
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8) O professor deve corrigir junto com a turma as orações criadas pelos grupos. 

Conforme figura 8: 

 

Figura 8 

 
Fonte: o autor (2015) 

 

9) O grupo vencedor será o que obtiver maior número de acertos e, em caso de 

empate, ganhará o grupo que possuir menor número de cartas. Conforme 

figura 9: 

 

Figura 9 

 
Fonte: o autor (2015) 
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O texto de fundo do jogo, nessa primeira fase, que tomará forma ao final do 

jogo, é do tipo narrativo. Mais especificamente uma fábula. Um gênero mais leve e 

mais fluido parece mais apropriado para anteceder o texto dissertativo-

argumentativo. 

 

4.2. Segunda fase do Jogo das Circunstâncias: Dissertando 

 

A segunda fase deve ser aplicada em outra aula, recomenda-se que haja um 

intervalo, no qual se trabalhe as produções do momento anterior, de maneira que se 

aborde o máximo de possiblidades de construção e sane todas as dúvidas. As 

regras são as mesmas, entretanto, deve-se construir períodos, e não apenas 

orações, criando as relações de sentido solicitadas. É sugerido aos alunos que 

tentem elaborar tópicos frasais com esses períodos, de maneira que o 

desenvolvimento do texto, na atividade posterior, seja mais fácil. 

Nessa fase do jogo, a projeção do tabuleiro é diferente (ANEXO B). Ao invés 

de uma única trilha, existe a opção de escolher entre dois caminhos possíveis, 

baseados em dois temas propostos: preconceito étnico ou intolerância religiosa.  

É importante ressaltar, que antes da aplicação dessa fase, os alunos devem 

ser capazes de dissertar sobre esses temas. Portanto, é necessária a realização de 

atividades que incentivem a discussão e a troca de informações sobre os temas 

propostos. No caso em questão, durante a Semana Pedagógica, houve um dia em 

que as palestras e oficinas foram voltadas para a promoção da igualdade e da 

valorização da cultura africana. Desta forma, os alunos ficaram enriquecidos para a 

participação no jogo. 

 

4.3. Terceira fase do Jogo das Circunstâncias: Desenvolvendo o texto. 

 

A terceira, e última, atividade é uma extensão do jogo, que consiste no 

desenvolvimento do texto, iniciado na segunda fase. Os períodos completados e 

criados na etapa anterior foram digitados exatamente como foram escritos sem 

correção alguma. Foi sugerido aos alunos identificar possíveis desvios da norma 

padrão: erros ortográficos, sintáticos, de coesão e coerência, em cada período. A 

seguir, eles foram orientados a ler o texto formado e a observar as relações de 
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coesão e coerência como um todo. Essa etapa exige muito, pois eles terão que 

aplicar simultaneamente muitos conhecimentos. Contudo, a experiência demonstrou 

que por tratar-se de uma produção pessoal, o empenho é bem maior. Os discentes 

por conta própria perceberam que por mais que tentem, para que o texto conquiste 

coerência são necessárias algumas alterações e o preenchimento de algumas 

lacunas de sentido. Nesse momento, foi solicitado completar ou alterar o que 

julgassem necessário, dando forma final ao texto. 

É possível perceber, que o processo de construção do texto em etapas 

habilita o aluno a organizar suas ideias em tópicos estruturais. É obvio que o foco da 

atividade é a identificação e criação de relações de subordinação expressas pelas 

orações adverbiais. Todavia, é possível perceber que não houve um momento 

específico para trabalhar a nomenclatura dos tipos de oração. Nesse sentido, 

Possenti (2006), no texto Sobre o ensino de português na escola, afirma “o 

domínio efetivo e ativo de uma língua dispensa o domínio de uma metalinguagem 

técnica” (p.38). Possenti (2006), ainda acrescenta “É perfeitamente possível 

aprender uma língua sem conhecer os termos técnicos com os quais ela é 

analisada” (p.38). 

Todavia, isso não quer dizer que a nomenclatura deve ser ignorada. Após as 

afirmações anteriores, Sírio (2006) justifica “Não faz sentido ensinar nomenclaturas 

a quem não chegou a dominar habilidades de utilização corrente e não traumática 

da língua escrita” (p.38). Essa afirmação vai ao encontro deste trabalho, pois a 

intenção, desde o início das atividades, é capacitar os alunos a utilizar a língua 

escrita de forma consciente. De maneira que eles possam elaborar seus escritos 

intencionalmente, evitando a criação de declarações que permitam interpretações 

equivocadas. E, cientes dessa primeira importância, o compromisso com as 

exigências dos editais de vestibulares, citadas anteriormente, não deve ser 

esquecido e, sim, trabalhado no momento adequado.   

 Portanto, uma vez compreendidas as relações de sentido, nomeá-las torna-

se mais fácil, o que pode ser feito no decorrer das atividades, sem a necessidade de 

um trabalho exaustivo de memorização. Vale ressaltar, também, que mesmo sendo o 

foco das atividades o estudo das circunstâncias, a simples produção e classificação 

dos períodos sem a aplicação no texto é uma perda de oportunidade para a fixação 

dos conteúdos apreendidos. 
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5. EMBASAMENTO TEÓRICO 

 
O baixo desempenho dos estudantes em Língua Portuguesa é um problema 

alarmante. Uma comparação entre os sistemas de ensino, realizada pelo Inep, 

demonstra que a rede estadual foi a que possuiu o menor desempenho no Enem de 

2014. (ver tabela: http://g1.globo.com/educacao/noticia/2015/01/alunos-de-escolas-

federais-tem-maiores-medias-nas-provas-do-enem.html).  

 

 
Médias nas provas do Enem dos alunos do 3º ano do ensino médio por rede de ensino (Imagem: Reprodução/Inep) 

 

CH – Ciências Humanas; CN – Ciências da Natureza;  

LC – Linguagens e Códigos; MT – Matemática 

 

Vale ressaltar que, no Enem de 2014, o desempenho dos estudantes também 

sofreu redução em relação ao Enem de 2013. A redução do desempenho em 

redação foi de 9,7%. A média dos alunos foi de 470,8 pontos, contra 521,1 

registrados no ano anterior.  

E, isso não é um problema recente, João Walderley Geraldi, no texto 

Concepções de linguagem e ensino de português, que retoma e desenvolve 

ideias expostas em 1981, diz: 

 

No inventário das deficiências que podem ser apontadas como 
resultados do que já nos habituamos a chamar de “crise do sistema 
educacional brasileiro”, ocupa lugar privilegiado o baixo nível de 
desempenho linguístico demonstrado por estudantes na utilização da 
língua, quer na modalidade oral, quer na modalidade escrita. 
(GERALDI, 2006, p. 39) 

 

O ensino da Língua Portuguesa, como foi demonstrado inicialmente, é um 
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campo muito difícil para ser analisado hermeticamente. O estudo da língua materna 

não pode ser desassociado de características culturais e sociais, entretanto, muitas 

vezes, o resultado dessas conexões socioculturais é um campo de estudo carregado 

de ideologias mais confusas que esclarecedoras. 

Uma análise rasa do panorama dos estudos da Linguística pode causar uma 

confusão sobre a importância do estudo gramatical. Anteriormente, foram 

demonstradas duas abordagens distintas em alguns pontos, mas que também se 

completam. Geraldi lança uma luz sobre esse assunto, que indica o caminho a ser 

trilhado: 

Em geral, quando se fala em ensino, uma questão prévia – para que 
ensinamos o que ensinamos?, e sua correlata: para que as crianças 
aprendem o que aprendem? – é esquecida em benefício de 
discussões sobre o como ensinar, o que ensinar, etc. Parece-me, no 
entanto, que a resposta ao “para que” dará efetivamente as diretrizes 
básicas das respostas (GERALDI, 2006, p. 40). 

 

Desta forma, a intenção durante a elaboração deste Produto Final não foi 

guiada por nenhum tipo de ideologia ou tendência linguística. Procurou-se 

vislumbrar uma necessidade imediata dos alunos que, uma vez resolvida, 

possibilitaria a eles vencerem mais um obstáculo para o ingresso na universidade. O 

próprio edital do vestibular da UERJ resume bem as intenções deste trabalho: 

 

Falando ou ouvindo, escrevendo ou lendo, cada indivíduo se expressa e 

percebe significados de acordo com o papel social que desempenha. Sua 

identidade social e seus interesses comunicativos envolvem o domínio de 

certas habilidades e a posse de determinados recursos, requisitos culturais 

do pleno exercício da cidadania. O destaque dado à face sociocultural da 

língua não significa, entretanto, que seus aspectos estruturais – 

especialmente sua gramática – tenham interesse menor. Seu uso para a 

comunicação é inseparável de sua estrutura formal, porque é impossível 

organizar ideias no texto sem pôr em prática a gramática da língua. (UERJ, 

2015, p.7) 
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6. RESULTADOS 
 
 

A aplicação do Jogo das Circunstâncias mostrou-se muito relevante ao 

processo de aprendizagem das relações estabelecidas pelas orações subordinadas 

adverbiais. De fato, confirmou-se o que havia sido dito anteriormente, quando se 

afirmou que o uso inadequado de uma nomenclatura não expressa necessariamente 

a não compreensão de um conteúdo. Foi possível observar uma boa compreensão 

das relações estabelecidas pelas orações, sendo as suas classificações ainda a 

maior dificuldade. 

Alguns exemplos serão expostos, para a confirmação do bom 

desenvolvimento da turma. A produção da primeira fase, da atividade dois, realizada 

pela turma de Formação Geral 3002, permite observações interessantes. O Grupo 

Um, que apresentou menor desempenho durante o jogo, realizou construções que 

devem ser consideradas pelo professor. Ao completar o primeiro período do texto 

Hierarquia, que solicitava a criação de uma oração subordinada causal, o grupo fez 

a seguinte construção (a parte destacada é a construção do grupo): 

 

“Um leão enorme ia andando chateado, conforme sua fome aumentava.” 

 

Observa-se, em uma análise superficial, que o grupo realizou uma construção 

inadequada. Todavia, uma observação mais profunda indica que a fome do leão 

aumentar, pode ser a causa de seu mal humor. Portanto, a seleção do conectivo 

“conforme” é inadequada, entretanto a semântica da construção está correta. Expor 

essas observações para os alunos é fundamental para valorizar o seu esforço. 

O próximo exemplo expressa a proatividade do mesmo grupo. Observemos a 

construção do segundo período, que solicita a elaboração de uma oração que 

expresse circunstância temporal: 

 
“Eis que, subitamente, o leão defronta com um pequeno rato, o ratinho mais menor 
que ele já tinha visto. Pisou-lhe a cauda e, logo o devorou.”  

 

É óbvio que a oração construída não está cumprindo o comando do jogo. Isso 

deve ficar claro para o aluno. O “logo” está sendo empregado como advérbio de 

modo, é o equivalente a dizer que o leão devorou rapidamente. O aluno que 
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construiu essa oração justificou-se dizendo que o leão executou a ação 

rapidamente, ou seja, em um período curto de tempo. Por isso, ele achou que a 

construção expressava uma relação temporal. Esse tipo de raciocínio não deve ser 

desperdiçado. É uma excelente oportunidade para explicar a diferença entre as 

circunstâncias de modo e de tempo. São dúvidas assim, que surgem de maneira 

espontânea, que conquistam a atenção dos alunos. Pois são frutos de um trabalho 

autoral, de uma dificuldade que surge ao se tentar resolver um problema de 

expressão. O professor, nesse contexto, somente criou a oportunidade para o 

desenvolvimento do aluno. 

A exigência para a construção da próxima oração foi que se criasse a relação 

de finalidade com o período principal:  

 
“O leão gritava: "Miserável criatura, estúpida, ínfima, vil, torpe: não conheço na 

criação nada mais insignificante e nojento. Vou te deixar com vida apenas como 

prova da minha misericórdia.” 

 

Novamente, existe a oportunidade de levar os alunos a questionarem as 

possibilidades de construção, tanto do ponto de vista semântico quanto sintático. 

Propor aos alunos uma construção diferente e comparar as duas produções, 

demonstrou-se bastante eficaz: 

 
“como prova da minha misericórdia” 

 
ou 

 
“para que possa provar minha misericórdia” 

 
 

Deve-se levar os alunos a questionar até que ponto, semanticamente, as 

duas construções são diferentes e demonstrar como o emprego dos conectores é 

um diferencial. É essencial também enfatizar que a semântica dos conectores não é 

fixa. Um mesmo conector pode expressar relações diferentes, dependendo do 

contexto em que se insere.  

Abaixo pode-se analisar o desempenho das turmas nas duas fases que 

compõem o Jogo das Circunstâncias: 
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TABELAS COMPARATIVAS DE DESEMPENHO POR TURMA 

 

TURMA FG 

3001 

Contando história Dissertando 

Quantidade de 

acertos 
Porcentagem 

Quantidade de 

acertos 
Porcentagem 

GRUPO 1 4 de 5 80% 4 de 4 100% 

GRUPO 2 3 de 5 60% 3 de 4 75% 

GRUPO 3 4 de 5 80% 3 de 4 75% 

 

TURMA FG 

3002 

Contando história Dissertando 

Quantidade de 

acertos 
Porcentagem 

Quantidade de 

acertos 
Porcentagem 

GRUPO 1 2 de 5 40% 4 de 4 100% 

GRUPO 2 3 de 5 60% 3 de 4 75% 

GRUPO 3 4 de 5 80% 4 de 4 100% 

 

TURMA CN 

3001 

Contando história Dissertando 

Quantidade de 

acertos 
Porcentagem 

Quantidade de 

acertos 
Porcentagem 

GRUPO 1 2 de 5 40% 2 de 4 50% 

GRUPO 2 1 de 5 20% 3 de 4 75% 

GRUPO 3 1 de 5 20% 1 de 4 25% 

 

 
É bem claro que, desde a aplicação da primeira fase do jogo, a maioria das 

turmas, exceto a CN 3001, obteve bom desempenho. Uma série de fatores 

contribuiu para o seu baixo desempenho. Um dos principais motivos foi o excesso de 

feriados que coincidiram com as suas aulas, dificultando a sequência didática das 

atividades.  
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7. CONCLUSÃO PARCIAL 

 

O Jogo das Circunstâncias foi o resultado de um processo de observação e 

investigação das principais necessidades das turmas. É um instrumento eficaz, 

entretanto ineficiente aplicado isoladamente, sem uma pesquisa prévia do nível dos 

alunos. Durante o período de desenvolvimento, o jogo foi aplicado em duas turmas 

do Colégio Pedro II que obtiveram um excelente desempenho, pois os discentes não 

apresentaram a carência de conteúdos expressa pelo alunado do CIEP 402 Aparício 

Torelli. 

O trabalho de base foi crucial para o bom desempenho da aplicação do jogo. 

Todo professor que se predisponha a aplicá-lo deve, inicialmente, identificar o nível 

da turma, observando os conhecimentos necessários para um bom 

desenvolvimento. Após o reconhecimento das dificuldades, elas devem ser 

trabalhadas previamente, para posterior aplicação do jogo. 

O jogo estimula a brincadeira e disputa entre os alunos. Deve ser aplicado de 

modo que retire os alunos da inércia, oferecendo a concorrência saudável entre 

eles, através da conclusão dos objetivos propostos que tanto lembram os antigos 

jogos de tabuleiro. 

A aplicação do jogo, sem a preparação prévia da turma, resultará em 

frustração tanto por parte do professor quanto dos alunos, pois demonstrou-se 

impossível jogar sem o domínio de certos conceitos. Os próprios comandos 

expressos nas casas do tabuleiro exigem saber o que é um período, uma oração, 

um conector, entre outros. O jogo fornece oportunidades para revisão de conceitos e 

observações. Não se deve apresentar conceitos durante o jogo, pois prejudicará a 

dinâmica do jogo, correndo o risco de torná-lo cansativo e não reter a atenção da 

turma.  

Portanto, retomando a discussão apresentada no início deste trabalho, 

depreende-se, após os a análise dos resultados apresentados pelos alunos, que 

muitas vezes a metodologia de ensino distancia o aluno do uso da norma padrão. O 

ato de ensinar conteúdos tradicionais da gramática normativa não precisa estar 

rotulado como algo exaustivo e repetitivo, é possível ser lúdico e inovador até 

mesmo com as matérias mais conservadoras. 



31 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

ALMEIDA, Milton José. “Ensinar Português”. In: GERALDI, João Wanderley. O texto 

na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006. pp. 10 - 16. 

 

GERALDI, João Wanderley. “Concepções de linguagem e ensino de português”. In: 

_____. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006. pp. 39 - 46. 

 

LEITE, Lígia Chiappini de Moraes. “Gramática e Literatura: desencontros e 

esperanças”. In: GERALDI, João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: 

Ática, 2006. p. 19. 

 

OSAKABE, Haquira. “Ensino de gramática e ensino de literatura”. In: GERALDI, 

João Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006. pp. 26 - 31. 

 

POSSENTI, Sírio. “Sobre o ensino de português na escola”. In: GERALDI, João 

Wanderley. O texto na sala de aula. São Paulo: Ática, 2006. pp. 32 - 38. 

 

SOARES, José Francisco. Edital nº 6 Exame Nacional de Ensino Médio. 

Disponível em: <http://portal.inep.gov.br/web/enem/enem>. Acesso em: 3 de 

dezembro de 2015. 

 

Universidade Estadual do Rio de Janeiro. VESTIBULAR ESTADUAL 2016 2ª FASE 

EXAME DISCURSIVO MANUAL DO CANDIDATO ANEXO 6. Disponível em: < 

www.vestibular.uerj.br/portal...uerj/.../Manual_2fase_2016_anexo6.pdf>. Acesso: 15 

de dezembro de 2015. 



32 

 

 

 

ANEXO A – Tabuleiro da 1ª fase do Jogo das Circunstâncias 
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ANEXO B – Tabuleiro da 2ª fase do Jogo da Circunstâncias 
 

 


