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RESUMO: Este artigo apresenta o resultado do estudo realizado no Programa de 
Desenvolvimento Educacional – PDE, cujo objetivo foi estudar a inserção do lúdico 
como metodologia no ensino de Língua Inglesa, e, aplicação do Projeto de 
Intervenção Pedagógica na escola, com a finalidade de despertar nos alunos o 
interesse em aprender, de forma prazerosa e facilitadora do processo de ensino/ 
aprendizagem. O projeto foi aplicado no 6º. ano do Ensino Fundamental, 
possibilitando aos alunos, um olhar diferenciado para as aulas da Língua Inglesa, 
através de dinâmicas como: músicas, filmes, jogos, passeios, brincadeiras, cantigas, 
provérbios e ditos populares, por meio de vídeos, computador, cartazes, revistas, 
fotos e atividades impressas que versam sobre o "folclore brasileiro". Sendo assim,  
a aplicação da proposta busca despertar e motivar mudanças na abordagem 
pedagógica vigente. 
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INTRODUÇÃO

Este estudo aborda o tema a importância do lúdico na aprendizagem da 

Língua Inglesa direcionado para os alunos do 6º. ano, do Ensino Fundamental, do 

Colégio Estadual Padre Reus - Ensino Fundamental e Médio, localizado no 

Município de Pérola D`Oeste, e, também, partilhado com professores da Rede 

Pública do Estado do Paraná, que participaram do GTR (Grupo de Estudo em 

Rede). Ambos os trabalhos foram aplicados no primeiro semestre de 2017. 

O projeto surgiu da necessidade e inquietação enfrentadas na prática 

pedagógica, no processo ensino/aprendizagem de Língua Inglesa, pois muitos 

alunos não gostam e não sentem a necessidade de estudar, já que a língua 
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estrangeira não faz parte da rotina comunicativa deles. 

Aprender uma língua estrangeira é tão importante, quanto aprender qualquer 

outra disciplina escolar. É relevante despertar nos alunos, a consciência de que 

através desse conhecimento, pode-se abrir muitas oportunidades de interação e 

inserção social. Dessa forma, os sujeitos ficam aptos a assistir filmes internacionais 

sem legenda, compreender as instruções dos jogos, fazer novas amizades por meio 

da internet, pesquisar em sites internacionais, entender letras de música, ler gibis. 

Enfim, além de aprender de forma prazerosa e despertar o interesse em aprender, 

levam para a vida, inclusive profissional, uma bagagem de conhecimento que pode 

abrir novas oportunidades futuras.

Sendo assim, pode-se afirmar que o ensino da Língua Inglesa, através do 

lúdico, propicia aos estudantes o interesse em aprender porque “a melhor 

aprendizagem ocorre quando o aprendiz assume o comando de seu próprio 

desenvolvimento em atividades que sejam significativas e lhe despertem o prazer.” 

(PAPERT apud SABADIN, 2003, p. 59).

É preciso repensar as metodologias de ensino, haja vista, a evolução 

histórico/social e tecnológica a qual a sociedade atual está submetida, para assim, 

atender as expectativas e os interesses do homem contemporâneo. Contribuir na 

formação de sujeitos críticos, pensantes e preparados para viver a realidade de seu 

tempo.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

Ao longo dos anos, o ensino passou por várias mudanças educacionais, as 

quais são baseadas em documentos que fundamentam as práticas educacionais. 

Ressalta-se, as Diretrizes Curriculares de Língua Inglesa como um dos principais, 

que tem como objetivo, orientar e dar um norte aos professores nas práticas 

pedagógicas.

Segundo as Diretrizes Curriculares de Língua Inglesa (2008, p. 38): 

O cenário do ensino de Línguas Estrangeiras no Brasil e a estrutura do 
currículo escolar sofreram constantes mudanças em decorrência da 
organização social, política e econômica ao longo da história. As propostas 
curriculares e os métodos de ensino são instigados a atender às 



expectativas e demandas sociais contemporâneas e a propiciar a 
aprendizagem dos conhecimentos historicamente produzidos às novas 
gerações.

De acordo com o que preconizam os documentos, o melhor caminho do 

aprendizado da Língua Estrangeira, é por meio do trabalho com textos em sala de 

aula, contemplando a diversidade e o entendimento linguístico constitutiva da 

interação verbal e, consequentemente, materialidade dos gêneros textuais e 

discursivos, que para Bakhtin (1986, p. 279):

O enunciado reflete as condições específicas e as finalidades de cada uma 
das esferas, não só por seu conteúdo (temático) e por seu estilo verbal, [...] 
recursos lexicais, fraseológicos e gramaticais – mas também, e sobretudo, 
por sua construção composicional. Estes três elementos (conteúdo 
temático, estilo e construção composicional) fundem-se indissoluvelmente 
no todo do enunciado e todos eles são marcados pela especificidade de 
uma esfera de comunicação. Qualquer enunciado considerado 
isoladamente é, claro, individual, mas cada esfera de utilização da língua 
elabora seus tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que 
denominamos gêneros do discurso.

O autor informa que, ao compreender a Língua por meio dos gêneros, 

significa, então, reconhecer os diferentes enunciados materializados nos textos que 

circulam socialmente. 

Na era tecnológica, jovens e adultos buscam na internet informações, 

pesquisas e até entretenimento, tal recurso tecnológico poderá implementar as 

práticas em sala de aula, otimizando o ensino/aprendizagem.

De acordo com Berger (2005, p. 97), “a maior quantidade de informação que 

circula hoje pela Net encontra-se em inglês”, prevalecendo como “a língua mais 

usada para a comunicação global”, logo o aluno tem contato com a Língua real, isto 

é, a língua falada pelos nativos de Língua Inglesa.

De acordo com as Diretrizes Curriculares Estaduais,

No Ensino de Língua Estrangeira Moderna, o conhecimento linguístico é 
importante porque dá suporte para o aluno interagir com os textos. Se ele 
desconhece completamente o vocabulário, os sons da língua, a ordem em 
que as palavras se organizam no enunciado, por exemplo, terá maiores 
dificuldades na compreensão dos textos. (PARANÁ, 2008, p.48).

Além do conhecimento linguístico para a interação, produção e compreensão 

do texto é importante haver uma sequência didática, que "é um conjunto de 

atividades escolares organizadas, de maneira sistemática, em torno de um gênero 

textual oral ou escrito" (DOLZ, & SCHNEUWLY, 2004, p. 96 apud DOMINGOS, 



online). Sendo que as principais características de uma sequência didática é a 

apresentação da situação, os módulos e a produção final. Cada sequência prepara 

para a produção final, a apresentação da situação é o momento em que os alunos 

constroem uma representação de comunicação e da atividade de linguagem a ser 

executada. Nos módulos, trabalham-se os problemas que aparecem na primeira 

produção para proporcionar aos alunos os instrumentos necessários à superação 

das dificuldades que aparecerem na primeira produção, por último a produção final, 

a qual dá aos alunos a possibilidade da elaboração final da produção (DOLZ & 

SCHNEUWLY, 2004, apud DOMINGOS, online).

No entanto, além da sequência didática para trabalhar gênero e produção 

textual, o professor de Língua Inglesa, deve conhecer toda a parte linguística e 

estrutural da Língua, deve observar o interesse dos alunos em aprender por meio de 

diversos métodos e recursos. Para tanto, segundo Oliveira (2014, p. 66), “todo 

professor de Língua Inglesa tem a obrigação pedagógica de saber o que é método 

de ensino” para estimular a aprendizagem dos alunos, “através de metodologias, 

que facilitem ao aluno transpor os desafios ligados de que é o de não estudar" 

(ALMEIDA FILHO, 1998, p. 15).  Além disso, o de buscar soluções para resolver 

problemas de desinteresse em aprender a Língua Inglesa. 

Para Oliveira (2014, p. 66), método subentende-se que é um conjunto de 

princípios teóricos que norteiam a estruturação de um curso composto por três 

partes, que são a abordagem, o design e o procedimento. A abordagem é formada 

por uma teoria de aprendizagem na qual o professor seleciona materiais didáticos, o 

design corresponde ao conteúdo e os tipos de atividades a serem usadas na sala de 

aula e o procedimento são as ações práticas que implementam os conteúdos.

Considera-se ainda, que nem todos os alunos aprendem da mesma maneira e 

ao mesmo momento, que o processo ensino/aprendizagem não é linear, pois cada 

um tem o seu próprio tempo e a sua maneira de raciocínio. Portanto, deve-se 

proporcionar aos alunos o desenvolvimento através do lúdico, para que estimule a 

assimilação dos conteúdos, proporcionando uma aprendizagem motivadora e 

prazerosa, com objetivos em estudar uma Língua Estrangeira e ultrapassar 

obstáculos que possam surgir na sua aprendizagem, pois "[...] a aprendizagem é o 

resultado da estimulação do ambiente sobre o individuo." (COELHO, 2002, p. 11). 

Para o autor, a aprendizagem do aluno dependerá das metodologias e técnicas, 

para estimular a sua aprendizagem. Quanto mais o aluno for estimulado, maior será 



a sua aprendizagem.

Sendo assim, fica claro da importância da ludicidade, pois ela desenvolve nos 

alunos a capacidade de explorar sua criatividade, melhorando sua conduta no 

processo de ensino/aprendizagem, bem como a autoestima, cooperação, 

participação, alegria, prazer e motivação, proporcionando um espaço de construção 

em sala de aula. 

Para Piaget (1975, p. 7), a construção do conhecimento e o "desenvolvimento 

intelectual, ambos agem do mesmo modo que o desenvolvimento biológico e que a 

atividade intelectual não pode ser separada do funcionamento "total" do organismo". 

Para Vygotsky (1998, p. 69), a interação social promove a aprendizagem e, graças a 

ela, o indivíduo se desenvolve cognitivamente.  Portanto, para que ocorra a 

aprendizagem, Vygotsky (1998) enfoca a interação social, enquanto que Piaget 

(1975) se refere ao indivíduo como unidade de análise. Sendo assim, Vygotsky deixa 

claro, a importância da intermediação na construção do conhecimento, enquanto 

Piaget afirma que o indivíduo, não necessariamente, necessita de intermediações 

para desenvolver a aprendizagem, ele mesmo constrói e estrutura seu próprio 

espaço, construindo saberes. 

 Portanto, por meio de atividades lúdicas há possibilidade de o professor fazer 

com que os alunos sintam prazer em aprender e a buscar o conhecimento, bem 

como a instigá-los a encontrar respostas e soluções aos seus questionamentos e 

suas necessidades e anseios relativos à aprendizagem. 

Segundo Luckesi (2000, p. 46):

As atividades lúdicas são aquelas que proporcionam experiências de 
plenitude, em que nos envolvemos por inteiro, as quais não se restringem 
ao jogo e à brincadeira, mas incluem atividades que possibilitam momentos 
de prazer, entrega e integração dos envolvidos. 

Essas atividades podem ser desde uma brincadeira, um jogo, uma dinâmica 

de integração grupal, um trabalho de recorte e colagem, jogos dramáticos, 

atividades rítmicas entre tantas outras possibilidades, as quais possam contribuir 

para que a criatividade dos alunos aflore e o aprendizado se efetive,  para que  haja 

assimilação e socialização do conteúdo.

Segundo Almeida Filho (1998, p.19), “deve-se ter sentido aprender uma 

Língua Estrangeira, a qual venha proporcionar a interação com o outro, numa busca 

de experiências profundas e válidas”. Se o aprendizado se der dessa maneira, a 



Língua Estrangeira se “desestrangeiriza” para quem a aprende.

Para tanto, trabalhar o lúdico, por meio do “folclore brasileiro” nas aulas de 

Língua Inglesa, um dos temas relevantes para a apropriação e estimulação da 

aprendizagem, é divulgar a cultura nacional que precisa ser conhecida. 

Brandão (1982) informa que, a palavra folclore é de origem inglesa folk lore, 

surgiu em 1856, a qual foi escrita pelo inglês Willian John Thoms, que enviou uma 

carta à revista The Atheneum, caracterizando a palavra folclore a partir de duas 

palavras anglo-saxônicas folk, que significa “povo” e lore que significa 

“conhecimento”, juntas traduzem o sentido de um saber tradicional, a sabedoria de 

um povo. E que os ingleses criaram a “Sociedade do Folclore”, com o objetivo de 

analisar e estudar um povo, sua sociedade e suas tradições. A qual passa a ser foco 

de estudo as narrativas tradicionais identificadas como: contos, lendas e canções, 

considerados costumes tradicionais de um povo e suas celebrações, crenças e 

superstições, magia e feitiçaria e as formas de linguagem presente em dialetos, ditos 

populares e adivinhas.

Percebe-se assim, que o folclore é a cultura de um povo construída através 

de suas tradições e crenças e que se pode perceber em mínimos detalhes alguns 

elementos do folclore, seja, na dança, na música, no vestuário, na maneira de falar, 

na natureza, ou nas “técnicas de trabalhar a roça, ou manipular metais, de 

transporte ou de esculpir objetos etc.” (FERNANDES, 1989, p. 38).

Lima (2003, p. 15) conceitua Folclore como:

As maneiras de pensar e agir de um povo, preservadas pela tradição 
popular e pela imitação, e que não sejam diretamente influenciadas pelos 
círculos eruditos e instituições que se dedicam ou à renovação e 
conservação do patrimônio científico humano ou à fixação de uma 
orientação religiosa e filosófica. 

 Devido a sua importância, através do Decreto nº. 56747 de 17/08/1965 foi 

oficializado o dia do folclore, no dia 22 de agosto.

Ao trabalhar o conteúdo relacionado ao folclore, resgata-se valores e 

tradições, que são valorizados em nossa cultura, por meio de atividades que levarão 

os alunos a refletirem sobre a riqueza cultural do povo como: músicas, danças, 

versos, adivinhas, trava-línguas, crendices, costumes, superstições, plantas 

medicinais, artesanatos, teatro, poesias, poemas, fábulas, receitas típicas, enfim, 

tudo que enriquece o folclore e representa o Brasil, assim conhecendo, resgatando e 



valorizando a cultura. 

METODOLOGIA 

O trabalho foi desenvolvido, no Colégio Estadual Padre Reus, do município 

de Pérola D`Oeste-PR, com a carga horária de 32 horas, durante dezesseis 

semanas, duas aulas semanais, com a carga horária diária de 2 horas. 

A implementação da proposta em sala de aula com os alunos do 6º ano do 

Ensino Fundamenta II, que tem como objetivo possibilitar o conhecimento e a 

aprendizagem da Língua Inglesa, através de atividades lúdicas, iniciou com a busca 

do conhecimento prévio dos alunos sobre o tema a ser abordado. Depois disso, 

aconteceu a análise das entrevistas, a reflexão do assunto com os alunos, a 

aplicação do conteúdo e, por fim a avaliação da aprendizagem.

Durante as aulas foram disponibilizados diversos materiais didáticos como: 

dicionários da língua inglesa, jogos de dominó, vídeos, caça-palavras, pesquisas e 

diversas atividades para despertar o interesse dos alunos em aprender a Língua 

Inglesa através do conteúdo folclore. Pois o lúdico proporciona o entusiasmo, bem 

como um forte teor motivador nos alunos, capaz de despertar o interesse em 

aprender de forma prazerosa. 

Primeiramente, os alunos receberam um questionário impresso e 

responderam as questões, com a finalidade de coletar dados informativos sobre o 

tema em questão "folclore", os quais foram guardados para, ao término do projeto, 

fazer levantamento e estabelecer parâmetros sobre a aprendizagem do início ao fim 

da implementação. 

Durante as aulas trabalhou-se através da ludicidade, com diversas atividades 

e recursos, como vídeos, músicas, jogos, computadores para pesquisa, dicionários, 

entre outros. E, por fim, realizada a avaliação do conhecimento.

Após a realização de todo o processo, os alunos receberam novamente o 

mesmo questionário que foi aplicado no primeiro dia da implementação do projeto, 

para que respondessem as questões novamente, para o levantamento e análise de 

dados, com o propósito de verificar se os objetivos traçados neste estudo foram 

atingidos e, verificar se fizeram o processo dialético do senso comum para o 

conhecimento científico.



RESULTADOS E DISCUSSÃO

Além da pesquisa bibliográfica, a implementação do material didático na sala 

de aula, contou com a participação dos Professores da Rede Pública Estadual de 

Ensino, integrantes do GTR (Grupo de Trabalho em Rede), que através do mesmo, 

possibilitou aos cursistas reflexões e contribuições para a elaboração do artigo final 

do PDE. 

Troca de Saberes e Experiências: GTR 2017

O curso GTR, contou com treze professores da rede pública do Paraná 

inscritos, e desses treze, apenas sete concluíram o curso.

O curso era composto de três módulos, o qual se iniciou com o 

questionamento sobre as atividades lúdicas, se há possibilidade de o professor fazer 

com que os alunos sintam prazer em aprender e a buscar o conhecimento, bem 

como a instigá-los a encontrar respostas, soluções aos seus questionamentos, 

necessidades e anseios relacionados à aprendizagem. Foram inúmeras as 

respostas encontradas, todas satisfatórias, reafirmando a importância, de se 

trabalhar com o lúdico na disciplina da Língua Inglesa, conforme se pode observar 

nos trechos das falas a seguir:

Com certeza através do lúdico os alunos se interessam e sentem mais prazer em 
aprender a língua inglesa, visto que para muitos alunos é um "bicho de sete 
cabeças". O ensino da língua inglesa está vinculado à memorização de regras e 
palavras, este é o motivo que muitas vezes torna desmotivador para nossos alunos. 
Por isso, é preciso buscar novos meios para que o estudante tenha a oportunidade 
de aprender a gostar da língua inglesa. Eu já tive ótimos resultados utilizando jogos 
nas minhas aulas, percebi que além dos alunos ficarem mais calmos eles ainda se 
interessam mais pelo conteúdo a ser explorado. (FLORA REGINA GIUNTA 
DANDOLINI, GTR/2017, 04/04/17).

Devemos levar o lúdico para as nossas aulas de inglês, com intuito e motivar os 
educandos a aprender a língua inglesa, envolvendo-os num clima prazeroso em sala 
de aula, desenvolvendo atividades em grupo, duplas e individuais, a fim de que o 
aprendizado realmente se efetive.
Através da ludicidade o aluno forma conceitos, estabelece relações sociais com o 
grupo ao qual está inserido, estimula seu raciocínio no desenvolvimento que exigem 
reflexão, vai se socializando, se sente mais a vontade, mais motivado, aprende e 
consequentemente melhora seu desempenho, o lúdico apresenta dois elementos: o 
prazer e o esforço espontâneo. Ele integra as várias dimensões da personalidade: 
afetiva, motora e cognitiva. (JOSIMARI JESUS DE ARAUJO, GTR/2017, 18/04/17).



Realmente para muitos alunos, a Língua Inglesa é vista como um processo 

árduo de aprendizagem, mas como os professores acima relataram, através do 

lúdico é possível despertar nos alunos o interesse em aprender a Língua Inglesa. 

Dessa forma, é possível fazer com que os alunos formem conceitos, estimulem o 

raciocínio e o interesse em aprender e a buscar conhecimentos. 

O segundo módulo voltou-se para o objetivo de informar, socializar e orientar 

os educadores e demais profissionais da escola, sobre a importância de possibilitar 

aos alunos o interesse em aprender de forma lúdica, despertando o interesse na 

apropriação dos conteúdos trabalhados.

Os participantes relataram de forma clara sobre a importância do lúdico na 

aprendizagem da Língua Inglesa, bem como, os anseios e dificuldades por eles 

enfrentados nas escolas e salas de aula. 

O ensino/aprendizagem de língua estrangeira moderna nas escolas públicas, muitas 
vezes com resultados insatisfatórios, tem nos levado a repensar nossa prática 
pedagógica. Diante dos resultados obtidos no ensino/aprendizagem da mesma 
temos a sensação que não há motivação, interesse, progressão dos conteúdos, 
assimilação do vocabulário e aprendizagem significativa dos alunos. Por esta razão 
precisamos buscar atividades inovadoras, motivadoras, como forma de atingir uma 
aprendizagem eficaz. Cabe a nós professores buscar alternativas de atividades 
lúdicas, significativas para trabalhar como atividade pós-leitura, com intuito de 
motivar os educandos a aprender a língua inglesa, envolvendo-os num clima 
prazeroso em sala de aula.
Os usos de atividades lúdicas ajudam o aluno a sanar suas dificuldades que na 
maioria das vezes por meio de uma aula somente com explicação o aluno não 
entende. Trazendo atividades dinâmicas e desafiadoras é possível despertar o gosto 
e a curiosidade pelo conhecimento de outra língua. Pesquisas apontam que há uma 
série de razões para as dificuldades existentes no ensino de língua inglesa, porém a 
falta de motivação tem sido destaque na maioria das vezes. A abordagem de ensino 
e as atividades insignificantes têm sido um dos fatores para tal desmotivação. Por 
isso o professor deve buscar atividades que possam envolver o aluno, dando 
oportunidade de interagir e propiciando assimilação do conteúdo estudado. 
Desta forma o aluno terá momentos para desenvolver suas próprias estratégias de 
aprendizagem. Pois, através do lúdico o aluno forma conceitos, estabelece relações 
sociais com o grupo ao qual está inserido, estimula seu raciocínio no 
desenvolvimento que exigem reflexão, vai se socializando, se sente mais a vontade, 
mais motivado, aprende e conseqüentemente melhora seu desempenho. (FLORA 
REGINA GIUNTA DANDOLINI, 5 Mai. 2017).

Conforme exposto pela professora participante do GTR, ao afirmar a 

necessidade de buscar e levar para a sala de aula, metodologias e recursos 

diversos, para que os alunos despertem o interesse em aprender, fato constatado 

durante a realização do projeto, e que vai ao encontro dos anseios dos professores, 



que também estão na busca de inovações para que suas aulas sejam atrativas e 

que os alunos venham a elaborarem seus saberes, para que possam atingir os 

objetivos traçados. Em seu relato acrescenta que no momento em que se trabalha 

através do lúdico o aluno passa a desenvolver suas próprias estratégias de 

aprendizagem, estimula o raciocínio e melhora o seu desempenho acadêmico.

No decorrer das atividades do GTR, foram várias as contribuições que se 

somaram a este trabalho, como é o caso da fala da professora:

Muitas das capacitações que fazemos durante o ano letivo, principalmente nas 
semanas pedagógicas acabam por não nos ajudar muito, pouco aproveitada no 
nosso trabalho pedagógico, porém em se tratando de GTR sempre descobrimos 
coisas novas de nosso interesse e de grande valia para nossas aulas. É bom 
conhecer a realidade e a forma de pensar de profissionais da nossa área e de 
diversas localidades. Nunca pensei em trabalhar com folclore, muito interesse os 
conteúdos trabalhados e a metodologia envolvida. 
A escola deve ser um espaço de troca, de busca, de interação e de valorização. 
Onde você faz amigos, onde as relações são reais não mais virtuais trancados em 
casa, a possibilidade de ver no outro uma forma de trocar experiências 
/conhecimentos, de somar, de aprender, de praticar, de ajudar um ao outro. Trabalhar 
com o lúdico, trabalhar com jogos, com músicas, usar atividades diferenciadas 
possibilita tudo isso. Como adultos podemos ajudá-los a desenvolver, a crescer e a 
se descobrirem através de um trabalho bem elaborado, bem estruturado, planejado. 
(TANIA CRISTINA UMBINGER CARARO, 17 de Mai. de 2017).

 
No relato dos participantes do GTR, percebe-se grande preocupação em 

relação à formação e capacitação para os professores de Língua Inglesa, pois todos 

têm a consciência da importância do processo de ensino e aprendizagem da Língua 

Inglesa além dos muros escolares.

Proposta de trabalho desenvolvida na Escola

Sabendo que nem sempre os alunos conseguem ler em Língua Inglesa, 

mesmo pequenos textos, o tema foco de estudo e de intervenção na sala de aula, "O 

lúdico na aprendizagem da língua inglesa", abordando o conteúdo folclore, 

possibilita aos alunos o interesse em aprender e a adquirir conhecimento científico.

Partiu-se da apresentação do tema aos alunos, e, depois a aplicação do 

questionário em inglês, com cinco questões fechadas e três questões abertas, para 

os dezessete alunos responderem sobre uma prévia do que conhecem sobre o 

folclore, sendo que o mesmo questionário foi refeito após o término do projeto, para 

levantamento de dados sobre o tema trabalhado, para averiguar o desenvolvimento 



e o conhecimento dos alunos. Segue abaixo as questões:

           Question nº 1- Do you know what folklore is?

A questão nº 1 - Você sabe o que é folclore? No primeiro dia do projeto, dos 

dezessete alunos, treze responderam que sabem o que é folclore, quatro 

responderam que sabem mais ou menos. 

No término do projeto, todos os alunos responderam que conheciam o 

significado do que é folclore. 

Percebeu-se ao finalizar o projeto, que todos os alunos entenderam o 

conteúdo.

Question nº 2 - In the region where we live, is there folklore?

A questão nº 2 - Na região onde moramos existe folclore?  No primeiro dia do 

projeto, somente quatro responderam que na região onde moramos existe folclore, 

dez que não sabem, e três responderam que não sabem responder.

Ao finalizar o projeto, responderam novamente o questionário, relatando os 

treze alunos, que na região onde moram existe sim folclore. Constatou-se que todos 

os alunos adquiriram novos conhecimentos.

Question nº 3 - Do you know what is myth?

A questão nº 3 - Você sabe o que é mito? No primeiro dia, dos dezessete 

alunos entrevistados, seis responderam que sabem o que é mito, e os outros onze, 

sabem mais ou menos. 

No final do projeto as respostas foram satisfatórias, todos responderam no 

questionário que sabem o que é mito. 

Question nº 4 - What kind of legend do you know?

A questão nº 4 - Quais as lendas que você conhece? Os dezessete alunos 

responderam ao questionário, que conhecem o Saci-Pererê, a Mula-sem-Cabeça, o 

Curupira e o Lobisomem. Nenhum aluno assinalou que conhece o Bicho Tatu.

Ao finalizar o projeto, todos os alunos responderam no questionário que 

conhecem todas as lendas apresentados na pesquisa.

Question nº 5 - What´s your favorite subject? 

A questão nº 5 - Qual o seu assunto favorito? Três alunos responderam 

lendas, dez mitos, quatro músicas, e, nenhum respondeu enigma. Ao término do 

projeto, os alunos continuaram com as mesmas respostas, três alunos responderam 

lendas, dez mitos, quatro músicas, e, nenhum enigma.           

Question nº 6 - What draws your attention most in folklore?



A questão nº 6, todos os alunos responderam tanto no início, quanto ao final 

do projeto, que o quê mais atrai a atenção deles, no que diz respeito ao folclore, são 

as lendas.

Question nº 7 - What are legends for you? Tell a legend.

Na questão nº 7 - O que são lendas para você? No questionário apresentado 

no primeiro dia do projeto, quatorze alunos responderam que não sabiam, somente 

três alunos responderam, que lendas são ditados populares, mas nenhum escreveu 

uma lenda. No último dia do projeto, as respostas foram diferentes, todos os 

dezessete alunos sabiam o que são lendas. Todos os alunos descreveram uma: um 

escreveu sobre a Mula-sem-Cabeça, dois da sobre a lenda da Iara, seis sobre a 

lenda da do Lobisomem, seis sobre a lenda da do Curupira e dois alunos 

escreveram sobre o conto do Boto.

Question nº 8 - Do you know any riddle? Describe one.

No primeiro dia do projeto, os dezessete alunos responderam que não sabiam 

e que não conheciam nenhum enigma.

No último dia do projeto, as respostas foram totalmente diferentes das 

respostas do primeiro dia. Todos responderam corretamente. Todos produziram um 

enigma, que os chamou mais atenção e que pesquisaram durante o 

desenvolvimento do projeto. 

Ao finalizar o trabalho, através da pesquisa e das atividades desenvolvidas 

durante as aulas, percebeu-se que trabalhar de forma lúdica, com temas atrativos, 

desperta o interesse nos alunos em apreender. Fazendo-os buscar, pesquisar e ir 

em busca de seus saberes. 

Trabalhar de forma lúdica, com recursos e materiais diversos, torna às aulas 

atrativas e desperta nos alunos o interesse em aprender, buscar e pesquisar, 

ampliando o vocabulário em Língua Inglesa, por meio da leitura e produção de 

pequenos textos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação da prática pedagógica acerca do tema, propiciou reflexões e 

questionamentos sobre metodologias do ensino de Língua Inglesa. Rompendo com 

padrões tradicionais, e, partindo para inovações metodológicas, propiciando aos 

alunos um ensino mais dinâmico, interativo, participativo.



   Segundo Rubens Alves (2004, p. 32) “Nenhuma criança evade de um 

parque de diversões, de um circo ou de uma sorveteria. O que se aprende tem que 

fazer algum sentido, pode ser uma ferramenta, algo que a criança vá usar para 

alguma coisa, ou um ‘picolé, algo gostoso de aprender”. Reafirmando a necessidade 

de práticas de ensino atraentes.

Pode-se afirmar que ao finalizar toda a proposta, desde as pesquisas 

bibliográficas, a aplicação do projeto em sala de aula, até o GTR, constatou-se 

grande crescimento profissional. E que os resultados obtidos na aprendizagem dos 

alunos, no decorrer do projeto, faz acreditar que as atividades lúdicas realmente 

contribuem no desenvolvimento acadêmico e educacional dos educandos. 

Constata-se que as aulas foram mais atraentes, o interesse e a expectativa 

dos alunos era outra, se comparado com métodos tradicionais. Sendo assim, é 

possível afirmar que aulas em que o professor busca diversidade de atividades 

lúdicas, aumenta a motivação, os alunos correspondem aos estímulos. E com base 

nos dados da pesquisa, pôde-se afirmar que os alunos passam a se apropriar da 

aprendizagem significativa, possibilitando o desenvolvimento da capacidade 

cognitiva e dessa maneira a assimilação dos conteúdos.

Dessa forma, esse estudo possibilita repensar as práticas do ensino de 

Língua Inglesa, melhorando a qualidade do ensino/aprendizagem. Proporcionando  

aos professores, uma análise de suas práticas docentes e pedagógicas, a fim de 

que busquem refletir sua praxis, proporcionando uma educação de qualidade, 

despertando nos alunos o interesse em aprender essa língua estrangeira.
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