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RESUMO:  Este artigo tem como objetivo investigar e apresentar alternativas educativas para o 

ensino de Língua Portuguesa implementando atividades lúdicas ( jogos, brinquedos e brincadeiras) 

numa tentativa de sanar algumas dificuldades existentes no processo ensino-aprendizagem dessa 

disciplina tais como: motivação, defasagens educacionais, dificuldades de assimilação dos 

conteúdos, interação e abandono escolar. O suporte para encaminhar a análise dos resultados e 

conclusão deste estudo baseou-se em alguns autores que defendem essa teoria, como ALMEIDA, 

ANTUNES, KISHIMOTO, RIZZI, MACEDO entre outros.  Os fundamentos para a análise provêm de 

observações de aulas com alunos do 6º ano do ensino Fundamental II que se encontram nas 

situações descritas acima. Assim, pode-se comprovar que as atividades lúdicas usadas corretamente 

como uma ferramenta poderá ser significativo para a aquisição e apreensão do conhecimento. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 Neste artigo, apresento análise sobre uma prática docente em uma escola 

pública do Estado do Paraná, embasada em uma proposta lúdica, procuro 

demonstrar que as atividades lúdicas como um apoio pedagógico pode sanar os 

problemas educacionais encontrados no ambiente escolar. 

Uma vez que em nossa realidade ainda perdura um desconhecimento 

significativo com relação às ações efetivas para resolver as dificuldades e 

defasagens de aprendizagem encontradas no alunado. 

Os indicadores nos anos finais do ensino fundamental evoluíram muito pouco, 

o fato de os alunos não aprenderem o  que deveriam faz falta na etapa seguinte, o 

aprendizado é cumulativo e a defasagem de algum assunto impede o aprendizado 

de outro. 



          Na escola onde se aplicou a intervenção pedagógica os dados mostraram  

resultados insuficientes obtidos no IDEB (Índice de Desenvolvimento da  Educação 

Básica) Ensino Fundamental, em 2007 pontuou 2.7; em 2009 alcançou 3.3 e em 

2011 escola obteve 2.8, contrariando as estatísticas de aumentar o índice 

gradativamente.  Na referida instituição de ensino, verificou-se que no ano de 2012  

o 6º ano do Ensino Fundamental teve a taxa de 16,30% de abandonos e 13,40% de 

reprovados. 

           Uma dificuldade é que, após cinco anos, os alunos estão em patamares de 

aprendizado bem diferentes. Alguns chegam com baixo grau de letramento ao 6º 

ano. Isso exige que a escola seja capaz de traçar estratégias para individualizar o 

ensino, garantindo o aprendizado dos que não dominam conteúdos básicos e 

daqueles que estão mais avançados. 

Muitos educadores conservam a ideia de que o ato de ensinar restringe-se a 

transmissão de conteúdos, com a distribuição de tarefas, com o desenvolvimento do 

programa proposto. Dessa forma, os professores ainda esperam que toda a classe 

apresente um mesmo padrão de desempenho. 

Em razão, faz-se necessário que os educadores se envolvam com o firme 

compromisso de auxiliar na formação dos alunos, no sentido de equacionar as 

dificuldades do cotidiano escolar, com intuito de desenvolver técnicas ou meios que 

proporcionem a diminuição dos índices de evasão e repetência. Esta proposta 

enfatiza que o fracasso escolar não é apenas do aluno (reprovados e evadidos) e 

sim do professor que não busca novas alternativas de aprendizagem. 

 

 

DESENVOLVIMENTO 

 

 A questão do lúdico 

  

A explanação desse trabalho pretende mostrar a importância de se trabalhar 

o lúdico na esfera escolar, obtendo a qualidade no processo educacional de forma 

significativa e dinâmica.  

Para entendermos melhor como o lúdico pode ser inserido no processo de 

ensino aprendizagem, é preciso que entendamos o seu significado como apresenta 

ALMEIDA ( 2009, p.01) 



 

  O lúdico tem sua origem na palavra latina “ludus” que quer dizer jogo. Se 
achasse confinado a sua origem, o termo lúdico estaria se referindo 
apenas ao jogar, ao brincar, ao movimento espontâneo. O lúdico passou 
a ser reconhecido como traço essencial de psicofisiologia do 
comportamento humano. De modo que a definição deixou de ser o 
simples sinônimo de jogo. As implicações da necessidade lúdica 
extrapolaram as demarcações do brincar espontâneo. (repete dados 
bibliográficos) 

 

 

           Nesse sentido, o lúdico destaca-se como uma das maneiras mais eficazes de 

envolver o aluno nas atividades escolares, pois a brincadeira é algo inerente na 

criança e, de certa forma, é um meio de refletir e descobrir o mundo que a cerca. A 

ludicidade é uma atividade que tem valor educacional intrínseco, mas além desse 

valor, que é inerente, ela tem sido utilizada como recurso pedagógico.  Várias são as 

razões que levam os educadores a recorrer às atividades lúdicas e a utilizá-las como 

um recurso no processo de ensino aprendizagem.   Segundo Teixeira (1995, p.23)  

através da ludicidade terá uma finalidade  no aprendizado, uma vez que o ser que 

brinca e joga é, também, o ser que age, sente, pensa, aprende  e se desenvolve. 

Desse modo, caberá ao professor desenvolver novas práticas didáticas que 

envolvam elementos lúdicos e permitam aos discentes um maior aprendizado.  

Assim, Santos (2000, p.42) enfatiza que por meio dos jogos a aula torna-se mais 

prazerosa, o professor age como agente construtor do desenvolvimento do aluno, 

estabelecendo o interesse e a disciplina. 

Nesse processo, o educador deve orientar as aulas para que todos os alunos, 

através do lúdico, se sintam valorizados e interessados em aprender; promovendo 

assim a importância do aprendiz para a construção do conhecimento, levando-o a se 

perceber não apenas como paciente, mas como sujeito imprescindível e responsável 

no processo do ensino e da aprendizagem. . Como relata Baquero, (2000. p.27), no 

processo de educação, cabe ao professor um papel ativo, buscando  mecanismos 

variados para obtenção dos objetivos propostos, assim o processo educativo já se 

torna trilateralmente ativo: é ativo o aluno, é ativo o mestre, é  ativo o meio criado 

entre eles. 

Atualmente, tem-se falado muito sobre a importância dos jogos e brinquedos 

para estimular o processo de aquisição do conhecimento, principalmente, os jogos 

on-line, a tecnologia voltada para obtenção e troca de informação está cada vez 



mais popularizada. Diante dessa realidade, devemos utilizar esse recurso (internet) 

na escola como instrumento auxiliar do processo de ensino- aprendizagem. Para 

Sobral (1999. p.15) o uso da internet atua como parceiro indispensável na educação, 

facilitando a motivação, promovendo o trabalho em grupo e a troca de informações 

com os colegas, propiciando desenvolvimento dinâmico das atividades. 

           Cabe salientar que, para o computador realmente funcionar como uma 

ferramenta que possa trazer benefícios para a aprendizagem dos educandos faz-se 

necessário um planejamento prévio de sua utilização na sala de aula. 

           A aprendizagem é tão importante quanto o desenvolvimento social e, o jogo, 

neste sentido, constitui uma ferramenta pedagógica fundamental. Mais ainda, pode 

ser um instrumento de alegria. 

           Como afirma Antunes (2003, p.14) uma criança que joga, faz porque se 

diverte, dessa diversão surge a aprendizagem, a maneira como o professor  trabalha 

as regras  e ensina  os esquemas de relações interpessoais e de convívios éticos. 

           Cresce o número de autores que adotam as atividades lúdicas na escola em 

seu significado usual incorporado a função lúdica e a educativa, como Dohme 

(2003.p.15), define a ludicidade na educação como metodologia agradável e 

adequada às crianças, fazendo acontecer o aprendizado das coisas que lhes são 

importantes e naturais de se fazer, respeitando as características próprias das 

crianças. 

           O lúdico apresenta valores específicos para todas as fases da vida humana. 

Principalmente na infância e adolescência o ensino aprendizagem é essencialmente 

pedagógico e tais atividades são essenciais para facilitar a transmissão de 

conhecimento. Para Almeida (1987. p. 57), a educação lúdica, além de contribuir e 

influenciar na formação da criança e do adolescente, integra-se ao mais alto espírito  

de uma prática democrática enquanto investe na produção séria do conhecimento. 

Sua prática exige a participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo a 

interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e 

modificação do meio. 

Trabalhar o lúdico, implementando jogos, brinquedos e brincadeiras no 

espaço escolar, proporcionará maior interesse ao aluno, que terá um desempenho 

melhor. Esta prática proporciona momentos de expor idéias no processo em diálogo, 

intervindo nas muitas formas de aquisição de conhecimento. Rizzi.L.; Haydt,C.R. 

(1998. p.15), assegura que jogando que a criança aprende a valorizar o grupo  com 



força integradora, sendo uma competição salutar, contribuindo de forma espontânea 

e consciente. Assegura a importância de oferecer aos educadores uma visão do 

valor da ludicidade no desenvolvimento da educação. 

            Para Luckesi ( 2000, p.97), a ludicidade “é representada por atividades que 

propiciam experiência de plenitude e envolvimento por inteiro, dentro de padrões 

flexíveis e saudáveis”. 

            A atividade lúdica na educação Santos (2000, p.37) relata que propõe 

estímulo ao interesse do aluno, desenvolvendo sua experiência pessoal e social,  

colabora a construir novas descobertas, desenvolve e enriquece sua personalidade 

e simboliza um instrumento pedagógico levando ao professor  a condição de 

condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem. 

           Kishimoto (1998, p.141), entende ludicidade como “importância do contexto 

social e histórico na aprendizagem e aponta a potencialidade da brincadeira para a 

descoberta das regras e aquisição da linguagem”. Ainda de acordo com Kishimoto 

(2003, p.13), trabalhar com o lúdico como promotor de aprendizagem e de 

desenvolvimento passa a ser considerado nas práticas escolares como aliado 

importante para o ensino. 

.              MACEDO, PETTY e PASSOS ( 2005, p.15) esclarecem que: 

 

 

 
 
 
 
 
 

O objetivo é apresentar cinco indicadores que permitam inferir a presença 
do lúdico nos processos de aprendizagem ou desenvolvimento, 
favorecendo a observação da dimensão lúdica nas atividades escolares. 
Para isso, defendemos que, na perspectiva das crianças, elas 
apresentem as seguintes qualidades: terem prazer funcional; serem 
desafiadoras; criarem possibilidades ou disporem delas; possuírem 
dimensão simbólica e; expressarem-se de modo construtivo ou 
relacional. 
 

 

Linguagem, ensino e o lúdico. 

           

           A educação é um fato que, por conta da necessidade de comunicar-se, de 

interagir-se com outras pessoas, de tornar-se um individuo socialmente civilizado 

sempre esteve presente na vida humana. Como afirma Bakhtin (2006, p.95) “A 

língua constitui um processo de evolução ininterrupto, que se realiza através da 

interação verbal social dos locutores.”. Assim, pode-se compreender a necessidade 



de existir uma interação entre um grupo de indivíduos, a fim de trocar informações, 

experiências e objetivos para o processo de aprendizagem. 

 O processo de ensino aprendizagem, então, se dá por meio da interação, 

porque quando não há interação, não há processo interlocutivo. Nesse sentido, 

Antunes (2003, p.181) preocupada com as práticas tradicionais de ensino de 

português, diz que é preciso incentivar o professor a assumir autonomia didática 

refletindo e buscando novas alternativas para aulas de português.  

Também para Vygotsky, apud La Taille ( 1992, p.23) o aprendizado decorre da 

compreensão do homem como um ser que se forma em contato com a sociedade. 

“Na ausência do outro, o homem não se constrói homem”, por considerar a interação 

e a linguagem fatores fundamentais para o desenvolvimento humano. 

 Então, podemos considerar que a principal substância do processo 

educacional está centrada no ensino da língua materna, pois é por meio da 

linguagem que o homem interage para buscar soluções para sua vida. 

 Assim o professor de língua portuguesa precisa ter consciência da 

importância de sua formação permanente, de estar sempre inovando seu fazer 

pedagógico e deter senso crítico e atitude investigativa para mediar o ensino da 

língua. É preciso, também, ter consciência que aplicar uma determinada brincadeira 

aleatoriamente, sem ter claros  seus objetivos e sua ação em relação ao 

desenvolvimento e aprendizagem acarreta uma grande deficiência ao ensino. 

PARAMETROS CURRICULARES NACIONAIS faz repensar a prática docente: 

 

  A formação de professores se coloca, portanto, como necessária para 
que a efetiva transformação do ensino se realize. Isso implica revisão e 
atualização dos currículos oferecidos na formação inicial do professor e 
a implementação de programas de formação continuada que cumpram 
não apenas a função de suprir as deficiências da formação inicial, mas 
que se constituam em espaços privilegiados de investigação didática, 
orientada para a produção de novos materiais, para análise e reflexão 
sobre a prática docente, para a transposição didática dos resultados de 
pesquisas realizadas na lingüística e na educação em geral. ( PCN 
Língua Portuguesa p.66) 

 

A Lei de Diretrizes e Bases – LDB consolida e amplia o dever do poder 

público para educação em geral e em particular para com o Ensino Fundamental,  

assegurando a todos a formação comum indispensável para o exercício da  

 
 
  



cidadania e lhes fornecer meio para progredir no trabalho e em estudos posteriores. 

Conferindo, assim, ao ensino fundamental um caráter de terminalidade e de 

continuidade. (BRASIL, 1996): 

 

 

 

 

 

A educação, dever da família e do estado, inspirada nos princípios de 
liberdade e nos ideais de solidariedade humana, tem por finalidade o 
pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho.  

            De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases – LDB , o ensino fundamental é 

obrigatório e gratuito na escola e o objetivo é a formação básica do cidadão, cujo 

aluno deve desenvolver o pleno domínio da leitura, escrita e cálculos, compreender 

o ambiente natural, social e político, adquirir conhecimentos, habilidades e formar 

valores. ( BRASIL, 1996). 

Considerando que o ser humano é um ser de múltiplas dimensões, com 

ritmos diferentes e o seu desenvolvimento é um processo contínuo, devemos 

observar as especificidades do aluno e reconhecê-lo como cidadão, possuidor de 

direitos e deveres, entre eles a educação pública e de qualidade. Como menciona 

Nóvoa (1992, p. 34) “a escola tem que ser encarada como uma comunidade 

educativa, permitindo mobilizar o conjunto dos atores sociais e dos grupos 

profissionais em torno de um projeto comum”. 

 As Diretrizes Curriculares Estaduais de Língua Portuguesa requerem novos 

posicionamentos em relação às práticas de ensino; seja pela discussão crítica 

dessas práticas, seja pelo envolvimento direto dos professores na construção de 

alternativas. 

 

  É nos processos educativos, e notadamente nas aulas de Língua 
Materna, que o estudante brasileiro tem a oportunidade de 
aprimoramento de sua competência lingüística, de forma a garantir uma 
inserção ativa e crítica da sociedade. È na escola que o aluno deveria 
encontrar o espaço para as práticas de linguagem que lhe possibilitem 
interagir na sociedade, nas mais diferentes  circunstancias de uso da 
língua...”  ( PARANÁ, 2008, p..38) 

 

           No processo de ensino aprendizagem a escola deve manter sua autonomia 

perante aos educandos e educadores, exercitar um trabalho que faça interagir todas 

os sujeitos dentro ou fora da escola, que seja um trabalho produtivo e de qualidade 

no ensino. O papel da escola é o principal, ela deve elaborar meios de estimular a 



inteligência do educando e desenvolver suas habilidades, contudo, facilitar os meios 

pedagógicos aos docentes, que são os condutores das novas estratégias de 

aprendizagem. 

 

A questão do letramento.  

 

 A definição mais difundida sobre letramento é a apresentada por Soares 

(2009, p.18) que enfatiza “Letramento como resultado da ação de ensinar ou de 

aprender a ler e escrever, o estado ou condição que adquire um grupo social ou um 

indivíduo como consequência de ter-se apropriado da escrita e de suas práticas 

sociais.” A escrita, da mesma forma que a leitura, na perspectiva individual do 

letramento, é um conjunto de habilidades lingüísticas e psicológicas. As habilidades 

de escrita vão desde o registro de unidades de som até a capacidade de expressar o 

pensamento de forma organizada em língua escrita. 

           Na perspectiva social  do letramento, defende-se que não basta o domínio de 

certas técnicas de leitura e escrita. Como habilidades presentes na concepção do 

letramento individual. Acredita-se que o letramento é o que as pessoas fazem com 

as habilidades de leitura e escrita. Um dos representantes dessa vertente é Paulo 

Freire. Ao entender o domínio da leitura e da escrita como uma forma de 

conscientização da realidade e de possível meio de transformação. 

 Mas, atualmente nos deparamos com alunos que não problematizam, não 

questionam, só recebem e acomodam o conhecimento, desvinculado da realidade  

em que vive, portanto o professor deve repensar sua metodologia para alcançar os 

objetivos propostos. 

 A preocupação quanto à aprendizagem dos alunos torna-se maior ainda 

quando há aqueles que apresentam dificuldades consequentemente, poderão ser 

reprovados pelo sistema educacional, tendo que repetir novamente o mesmo ano, 

talvez com o mesmo professor, o mesmo método e o mesmo conteúdo. Assim, o 

aluno sente-se fracassado e, dependendo do seu ambiente social e familiar, esses 

poderão colaborar para baixar-lhes a autoestima e atrapalhar sua aprendizagem.  

           Esse fracasso escolar pode estar relacionado diretamente à metodologia 

adotada pelo professor e a sua conduta. Se a aula não for interessante, nem 

despertar a curiosidade, a vontade de aprender por parte do aluno e, se o professor 

não interage com eles, não se envolve, acaba sendo um obstáculo à aprendizagem. 



Conhecer o funcionamento cognitivo e a capacidade de planejar as atividades 

que são realizadas, controlar suas execuções e avaliar seus resultados para 

detectar erros, modificar a atuação, conhecer as suas peculiaridades e o potencial é 

de grande relevância para o aprendizado do aluno, a fim de  auxiliá-lo a ampliar seus 

diferentes graus de letramento. 

            É comum restringirem o conceito de aprendizagem somente a fenômenos 

que ocorrem na escola com o resultado do ensino. No entanto, aprendizagem 

abrange os hábitos, aspectos de nossa vida afetiva, assimilação de valores culturais, 

funcionais e resulta de toda estimulação ambiental recebida pelo individuo no 

decorrer da vida e, também, ao sofrer interferências intelectuais, psicomotor, físico e 

social. 

Para ocorrer a aprendizagem efetiva, precisa envolver o raciocínio, análise, 

imaginação, relacionamento entre ideias, coisas e acontecimentos. 

De acordo com SOUZA (1996, p. 12) As dificuldades de aprendizagem 

aparecem quando a prática pedagógica diverge das necessidades dos alunos. Neste 

aspecto, sendo a aprendizagem significativa para o aluno, este tornar-se-á menos 

rígido, mais flexível, menos bloqueado, isto é, perceberá mais seus sentimentos, 

interesses, limitações e necessidades. 

            O professor precisa nutrir o interesse do aluno, sendo capaz de respeitar o 

grau de desenvolvimento das múltiplas inteligências do mesmo, do contrário a 

atividade lúdica perde completamente sua riqueza e seu valor, além do mais o 

professor deve gostar de trabalhar esse novo método sendo motivador a fazer com 

que os alunos gostem de aprender, pois se o educador não se entusiasmar pelo que 

ensina o aluno não terá o interesse em aprender. 

           ANTUNES (2001, p.55) argumenta: 

 

 Um professor que adora o que faz, que se empolga com o que ensina, 
que se mostra sedutor em relação aos saberes de sua disciplina, que 
apresenta seu tema sempre em situações de desafios, estimulantes, 
intrigantes, sempre possui inevitável tédio da vida, da profissão, das 

relações humanas, da turma... 

  

O professor deve assumir seu papel de mediador e monitor do conhecimento, 

e o aluno sua função de agente no desenvolvimento de sua própria aprendizagem. 

Como afirma Freire (1996, p.12): “...assumindo-se como sujeito também da 

produção do saber, se convença definitivamente de que ensinar não é transferir 



conhecimento, mas criar as possibilidades para a sua produção ou a sua 

construção.” Sendo assim, é muito importante a intervenção do educador nesse 

processo, estimulando, orientando e ampliando o uso das atividades lúdicas para 

desenvolver o letramento 

O uso do lúdico como facilitador no processo ensino aprendizagem, visa 

buscar novas metodologias para superar as dificuldades e defasagens encontradas 

na educação, pois os alunos com essas características serão “excluídos da escola” 

fazendo parte da estatística dos reprovados ou evadidos. A inclusão inicia no 

resgate do aluno com déficit de aprendizagem, e da escola de qualidade.  Em suma, 

a escola deve aproveitar as atividades lúdicas para desenvolver o físico, emocional, 

mental e social da criança. Linguagem e brinquedo mostram sua origem comum em 

vários aspectos. Através do lúdico corporal e concreto, conduz-se o aluno para 

aquisição do letramento. 

           O lúdico é uma ferramenta de extrema valia no processo de ensino 

aprendizagem, assume a finalidade de desenvolver habilidades, possibilitando ao 

aluno a oportunidade de estabelecer planos de ação para atingir objetivos, avaliar e 

obter resultados. O professor ao se conscientizar das vantagens do lúdico, por 

desenvolver letramento numa  perspectiva interacionista, adequará a determinadas 

situações de ensino, utilizando-as de acordo com suas necessidades. 

 Concluindo, os alunos possuem a capacidade de construir e reconstruir 

conhecimentos, o que poderá ocorrer dentro ou fora do ambiente escolar. É papel do 

educador, portanto, enriquecer e ampliar esses conhecimentos buscando interações 

positivas.  

 

 

METODOLOGIA 

 

 A implementação deste projeto foi realizada no Colégio Estadual Vereador 

Luiz Maltaca - Ensino Fundamental e Médio localizado no Município de Itaperuçu. A 

principio a idéia seria trabalhar com os alunos direcionados a Sala de Apoio, porém 

a SEED (Secretaria de Estado da Educação) não abriu essa turma inicio do ano que 

impossibilitou a realização do projeto, uma vez que foi implementado com todos os 

alunos matriculados nos 6º anos ( A, B e C) durante as aulas. As atividades lúdicas 

apresentadas neste artigo iniciaram em 13/02 a 27/05 do corrente ano. Totalizando 



58 (cinqüenta e oito) horas. As atividades tiveram tempo de 2 (duas) a 4 (quatro) 

horas dependendo do grau de  dificuldades para as três turmas, foram realizadas 

durante as aulas de Língua Portuguesa. 

 Os instrumentos de coleta e seleção de dados foram as entrevistas, 

produções dos alunos e observações feita pela professora, que contribuiu para a 

investigação direta na realidade.  

 

Resultados e Discussões 

 

 Os recursos lúdicos realizados foram selecionados conforme os conteúdos no 

Plano do Trabalho Docente; “texto lacunado”, “ordenação de fábulas”, “jogo do 

labirinto com palavras mudas”, “jogo da memória – sinônimos”,  “confecção de 

histórias em quadrinhos-dirigidas”, “confecção de histórias em quadrinhos 

(preencher balões)”,  “caça-palavras” “ jogo da memória – antônimos”, “ dominó do 

J/G”, “ dominó R/RR”, “bingo de dígrafos/encontro consonantal”, “jogo da vírgula”, 

“jogo em equipe procurar a palavra mais rápido no dicionário e falar a grafia correta”, 

“loteria e jogo da memória do substantivo coletivo”.  

 Foi observado que durante as atividades lúdicas realizadas, que todos os 

alunos participaram ativamente, interagiram e respeitaram as regras, estavam 

motivados, houve cooperação entre eles, concentração e prazer em realizá-las. A 

atividade jogo da vírgula não foi realizada plenamente, uma vez que os alunos não 

tinham conteúdos suficientes para a realização da mesma. 

 Também verificou-se que durante as atividades que  a indisciplina dos alunos 

diminuiu, pois eles perceberam uma oportunidades de agir, de ser sujeito no 

processo, através de atividades praticas.  E entendemos como Piaget (1985, p.162) 

que “qualquer trabalho de inteligência repousa num interesse. O interesse não é 

outra coisa, com efeito, senão o aspecto dinâmico da assimilação.” E a brincadeira 

leva o aluno a aprender quase de forma inconsciente, e tem o poder de desenvolver 

na criança e no adolescente suas percepções, sua inteligência, suas tendências à 

experimentação e seus instintos sociais ( PIAGET, 1985). 

 Dos vários recursos lúdicos realizados, foram selecionados dois deles para 

apresentar nesse trabalho: “ordenação de fábulas” e “ histórias em quadrinhos 

dirigida”. Na primeira atividade lúdica, ordenar três fábulas com todos os parágrafos 

soltos, esta atividade foi realizada em grupo com quatro alunos, onde exercitaram a 



leitura analisando os aspectos de coerência, coesão e interpretação do texto 

observando a estrutura do texto, obtivemos sucesso pelos grupos e todos 

participaram e mantiveram o entusiasmo para conclusão da tarefa, houve muita  

colaboração entre os membros dos grupos 

 Na segunda atividade, “histórias em quadrinhos dirigidas” onde a professora 

leu a história “A violeta e o beija-flor” e a partir desta leitura os alunos construíram 

historias em quadrinhos, elaboraram o título, diversos balões, textos e desenhos não 

fugindo a historia original, nessa atividade desenvolveram a criatividade, a escrita e 

a interpretação oral  e todos os trabalhos ficaram em exposição na sala de aula para 

visualização dos demais alunos 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

 Este estudo buscou analisar as diferentes definições de lúdico para diferentes 

autores e sua utilização através dos tempos. E percebeu-se que sua utilização é de  

extrema relevância nas salas de aula como instrumento facilitador da aprendizagem. 

A utilização do lúdico no ensino nos permitiu ver como a aprendizagem pode dar-se 

de forma prática e prazerosa, onde os alunos não são meros seres passivos, mas 

sujeitos ativos na construção do conhecimento. 

 Considerando a importância que a intervenção lúdica tem na formação dos 

alunos ressalto a necessidade fundamental da efetiva implementação de propostas 

de ensino que utilizem este recurso como importante aliado na construção do 

conhecimento e em todo o processo de ensino-aprendizagem, pois ajudam a criar 

um  entusiasmo sobre o conteúdo a ser trabalhado a fim de considerar os interesses 

e as motivações dos alunos em expressar-se, agir, pensar a partir de novos 

paradigmas, e o de criar hipóteses e regras, explorar suas criatividades e 

potencialidades nas atividades realizadas nas aulas, possibilitando trocas mútuas, 

entre o individuo e o meio. 

 As atividades lúdicas nas aulas não são  simplesmente uma brincadeira, é um 

momento de socialização  e de aprendizado. Para ser significativo é necessário ter 

pontos em comum com a realidade do educando não sendo isolado. Para isso, o 

professor deve conciliar os objetivos pedagógicos com o lúdico a ser inserido. 



 O professor ao se conscientizar das vantagens do lúdico, adequará a 

determinadas situações de ensino, utilizando-as de acordo com suas necessidades. 

 Portanto, as aulas lúdicas devem transmitir os conteúdos, combiná-los, 

possibilitando que o aluno perceba que não está apenas brincando em aula, mas 

que está armazenando conhecimentos, acrescentando o desenvolvimento pessoal e 

sociocultural, recurso pedagógico indispensável para o desenvolvimento da 

educação. 
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