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Amigo, professor (a) 

Se você encontrasse nos textos dos seus alunos as palavras ‘cunzinha’ e 

‘ingual’, o que faria? Como explicaria para eles que na fala se trata de diferenças 

e não de erros.  E na escrita? Como você explicaria? 

Sabemos que a realidade linguística brasileira é diversificada, falamos o 

mesmo idioma, mas em cada canto desse imenso país os falantes dão coloridos 

diferentes a essa língua e assim ela segue variando.  

Um dos maiores desafios enfrentados nas aulas de língua portuguesa é 

ensinar alunos a não cometer desvios ortográficos sem que para isso seja 

preciso encher um quadro inteiro de regras gramaticais.  

Se não buscamos estratégias que facilitem esse processo, continuamos 

usando a mesma prática de repetir exercícios ortográficos sem obter êxito.  Mas, 

“o erro ortográfico também é muito elucidativo porque permite ao professor 

perceber a interferência dos traços orais da fala do aluno na sua escrita. ”  

(BORTONI-RICARDO E OLIVEIRA 2013, p. 56). 

O jogo Batalha Nasal, que apresentaremos aqui, é o resultado de um 

estudo que analisou e fez reflexões sobre a presença de nasalização na escrita 

de palavras como ‘cunzinha’ e ‘ingual’, considerando que tais erros ortográficos 

estavam sendo motivados pela interferência da oralidade na escrita.  

Após atestar esta interferência, desenvolvemos o Batalha Nasal, um jogo 

de ação que tem o propósito de reduzir problemas de defasagem na escrita dos 

alunos e ajudá-los a firmar a regra do ‘m’ antes de ‘p’ e ‘b’. 

Mas por que desenvolver um jogo? Nossa decisão de trabalhar com o jogo 

em sala de aula foi motivada, não apenas pela ludicidade proporcionada por ele, 

mas para atender uma prática comum dos alunos que formaram o público alvo 

desta pesquisa de usar jogos para se divertir nos intervalos das aulas. 

Consideramos, então, que uma prática da rotina dos alunos poderia servir 

como objeto de aprendizagem e contribuir com o ensino, proporcionando 

aprendizagem e diversão simultaneamente. 
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Considerando-se as possibilidades de comparação entre um jogo e 
uma aula, pode-se observar que os limites de tempo e de espaço de 
um jogo podem coincidir, perfeitamente, com a inteireza de uma aula, 
que ocorre dentro de um tempo e de um espaço determinado. 
(ROIPHE 2017, p. 12) 

 

Este jogo nasceu dentro da sala de aula e atende aos propósitos do 

Mestrado Profissional em Letras (PROFLETRAS) de criar um objeto de 

aprendizagem que pudesse ser replicado por outros professores e colaborar com 

o desenvolvimento de práticas pedagógicas que visam o bom desempenho dos 

alunos. 

Este tutorial tem o objetivo de apresentar, de forma simples, as estratégias 

que devem ser usadas nas partidas do Batalha Nasal. 

Esperamos que este jogo colabore com suas atividades em sala de aula.  

 

 

Um abraço! Bom jogo! 
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BATALHA NASAL 

 

  

  

 

Este é o tutorial do Batalha Nasal, um jogo de ação desenvolvido para 

auxiliar o processo de aprendizagem de alunos que apresentem na escrita 

palavras nasalizadas pela inserção de uma consoante nasal em contextos que 

acarretam erros ortográficos, mas também para dar uma mãozinha no ensino da 

regra do ‘m’ antes de ‘p’ e ‘b’. 

 Neste jogo os participantes percorrem uma pista que os conduzem para 

a entrada de uma montanha em formato de nariz, mas para chegar até ela, 

precisam se desafiarem numa batalha do conhecimento e responder 

corretamente as perguntas que vão surgindo ao longo da partida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As peças do jogo são um tabuleiro, cartas de perguntas, cartas de 

respostas, cartas de ajuda, quatro cubos que são usados como piões e dados. 

 

APRESENTAÇÃO DO JOGO 

Figura 11: Imagem do tabuleiro do jogo Batalha Nasal 
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No Batalha Nasal, as perguntas do jogo estão distribuídas em cartas que 

se diferenciam pela categoria (linguagem, cultura sergipana e entretenimento) e 

pelas cores (laranja, amarelo e marrom). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 Esclarecemos que antes de elaborar as perguntas das cartas, listamos as 

características mais representativa de cada categoria e definimos os critérios 

que seriam usados na formulação de cada pergunta. Chegamos, então aos 

seguintes critérios: 

As perguntas de Linguagem deveriam evidenciar os aspectos fonético-

fonológicos da linguagem, o uso das variantes linguísticas presente na fala 

sergipana, que estão propiciando a nasalização de algumas palavras, além de 

possibilitar por meio da consciência fonológica que o aluno reconhece a regra do 

‘m’ antes do ‘p’ e ‘b’. 

As perguntas de Cultura Sergipana, considerou as informações sobre a 

culinária, folclore e principais festejos da região que são reconhecidos pelos 

alunos.   Já as de Entretenimento, levaram em conta as músicas, os esportes e 

os programas de televisão que fazem parte do universo do público alvo. 

 

 

   

Figura 12: Exemplos das cartas das categorias linguagens, cultura sergipana e entretenimento.                       
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 Mas, você, professor (a), pode elaborar outras perguntas seguindo 

critérios que atenda a realidade da sua turma, principalmente no que diz respeito 

a categoria Cultura Sergipana. As perguntas desta categoria podem ser 

substituídas por outras que representem a cultura local do público alvo do jogo. 

 Um aspecto interessante nesse jogo é a possibilidade dos alunos, na 

categoria linguagens, perceber que os sons nasalizados de uma palavra não têm 

sua representação equivalente na escrita.  

 Assim, enquanto os alunos refletem sobre os segmentos sonoros das 

palavras, também são estimulados a refletir sobre a sua forma escrita.                       

O professor, que é o mediador da situação de jogo, pode, utilizando as cartas, 

chamar a atenção para essas diferenças na fala e na escrita. 

  Veja todas as peças do Batalha Nasal na imagem abaixo. 

 

Figura 13: Imagens das peças do jogo Batalha Nasal 

 O jogo pode ser jogado por até quatro participantes. No caso de uma 

aplicação do jogo com o propósito de coletar dados para análises posteriores, 

as partidas entre dois alunos batalhando um contra o outro, são mais indicadas. 

 É importante que a escolha dos alunos que vão ser opositores na partida 

não seja uma imposição do professor, mas que seja feita em parceria com os 

alunos.  
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  O professor pode perguntar se eles preferem um sorteio ou se querem, 

eles mesmos, escolher quem irão desafiar. Essa atitude é colaborativa já prepara 

a turma para o clima da competição.  

 O objetivo do jogo é alcançar a linha de chegada com o maior número de 

pontos e para ganhá-los é preciso acertar as perguntas que aparecem na carta 

de cada categoria. 

 Já os objetivos de aprendizagem, visam diminuir os erros ortográficos que 

são ora motivados, ora mascarados pela oralidade, levar os alunos a perceberem 

que nem toda propriedade da fala pode ser representada na fala, desenvolver a 

consciência fonológica e firmar a regra do /m/ antes de /p/ e /b/.  

Por fim, desejamos que você, professor (a), realize muitas partidas do 

Batalha Nasal com seus alunos e esperamos que este material colabore com 

suas atividades pedagógicas. 
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 Vamos imprimir o jogo!!!! 

Uma característica importante em um jogo é o seu aspecto visual. Para, 

então, manter a qualidade visual do Batalha Nasal, faça a impressão do 

tabuleiro, das cartas e dos cubos em papel de boa qualidade, como por exemplo, 

em papel coucher alto brilho.  

 

 

 

 

 

 

  

 As cartas do jogo estão organizadas em um documento único, por isso, 

depois de imprimir você terá que recortar cada uma das cartas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

PREPARANDO O JOGO 

    SUGESTÕES AO PROFESSOR:  

 Professor (a), despois de algum tempo e devido ao manuseio frequente, 

o tabuleiro e as cartas impressos em papel podem se danificar, por isso, é 

aconselhável plastificá-los.  Caso queria ter um tabuleiro mais duradouro, faça 

a impressão em lona usada para banner. O custo é maior, mais a durabilidade 

também.  

Figura 14: Imagem das cartas de linguagens 



123 
 

 O jogo tem quatro cubos de cores diferentes (rosa, verde, lilás e preto). 

Para montá-los você vai precisar da cópia impressa dos modelos dos cubos, 

tesoura e cola branca. Leia o passo a passo a seguir. 

1. Imprima o documento com a imagem dos quatros cubos. 

2. Recorte o modelo do cubo com uma tesoura. 

3. Dobre primeiro todas as abas das extremidades, em seguida dobre no 

local marcado pelas linhas pontilhadas.  

4. Tente montar o cubo antes colocar cola para perceber onde encaixam as 

abas. Depois cole. 

 

 

Figura 16: Imagem dos cubos antes de ser montado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Imagem dos cubos depois de montado 

    SUGESTÕES AO PROFESSOR:  

 Professor (a), você também pode 

fazer os piões do jogo com tampinhas de 

garrafa pet ou refrigerante. Escolha quatro 

tampinhas de cores diferentes e cole a 

logomarca do jogo para personalizar.  

 

Figura 17: Imagens da sugestão de peões do jogo 
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O Batalha Nasal é um objeto de aprendizagem que contempla três 

categorias de perguntas: Linguagem, Cultura Sergipana e Entretenimento.  

Antes de iniciar a partida, é necessário organizar as peças do jogo (tabuleiro, 

cartas de perguntas, cartas de respostas, carta de ajuda, cubos e dados) em 

cima de uma superfície plana que pode ser uma mesinha ou o birô do professor.  

 

                           Figura 18:Imagem da arrumação do jogo 

 

 As cartas devem ser separadas de acordo com as categorias que 

representam e colocadas ao lado do tabuleiro em um lugar que os alunos 

possam manuseá-las durante o jogo. As cartas de ajuda são entregues aos 

jogadores antes do início da partida, eles podem usá-la em qualquer momento 

do jogo. 

 Durante o jogo, o professor atua como mediador da partida, logo compete 

a ele as ações de ler as regras do jogo, conduzir o sorteio que decide que jogador 

vai iniciar a partida e fazer a leitura das cartas de respostas.  

 Sobre a leitura das perguntas, consideramos importante que seja feita 

pelo aluno, pois ler e compreender são atividades que fazem parte do nosso 

cotidiano, e é preciso tornar o ato de ler uma atividade da rotina dos alunos. 

Como jogar o Batalha Nasal 
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Início do jogo 

O jogo começa com o lançamento do dado. O jogador que venceu o 

sorteio que definiu quem começaria o jogo lança o dado e caminha pela pista o 

número de casas que corresponde ao número indicado na face do dado que 

aparece na virada para cima. Por exemplo, se o dado mostra o número 6, o 

jogador andará seis casas. 

 

Figura 19: lançamento do dado 

Escolha da palavra 

 Após andar até a casa correspondente ao número, o participante pega no 

baralho da categoria correspondente uma carta. Considere que ele andou as 

seis casas do exemplo anterior. A sexta da casa do tabuleiro pertence a 

categoria linguagem, assim, o jogador deve pegar uma carta dessa categoria e 

fazer a leitura da pergunta.  

Ações possíveis 

Depois da leitura da carta o jogador pode:   

 Responder à pergunta  

 Usar umas das opções da carta de ajuda. Esta carta pode ser usada 

apenas duas vezes durante toda a partida. A decisão de usá-la é do 

participante. 

 



126 
 

Opções da carta de ajuda: 

 Escolher outra carta da mesma categoria. 

 Eliminar uma resposta errada.  

Respondendo à pergunta: 

 O jogador ler a pergunta da carta e pode logo em seguida falar a resposta. 

Caso o aluno solicite, o professor pode ler a carta para ele.  

Ações possíveis: 

 Acerto: Tem o direito de jogar o dado mais uma vez e acumula a 

pontuação correspondente a categoria. Linguagem vale 20 pontos, 

Cultura Sergipana 10 pontos e Entretenimento 5 pontos 

 Erro: Perde a vez de jogar. Não acumula ponto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 É importante lembrar que é o professor quem ler a carta de resposta e 

declara o acerto ou erro da pergunta. 

Declarando o vencedor 

 A dinâmica do jogo se resume nas ações de lançar o dado, pegar, ler e 

responder a pergunta de uma categoria. Essa dinâmica se repete até que um 

dos jogadores alcance a linha de chegada.  

O jogador que alcance primeiro a linha de chegada é declarado o vencedor e a 

partida é encerrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20: Jogador lendo a pergunta 
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APÊNDICE F – MANUAL DO JOGO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


