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RESUMO

O presente estudo tem como objetivo geral analisar a ludicidade como ferramenta de ensino e aprendizagem da língua portuguesa. E, assim, 
possuindo os seguintes objetivos específicos: verificar a importância da ludicidade para o processo de aprendizagem da língua portuguesa; 
analisar as sequencia didáticas desenvolvidas por estudantes na área de ensino-aprendizagem na língua portuguesa a partir do método lúdico; 
verificar o que pode mudar na cognição do estudante que tem a ludicidade como base de seus ensinamentos científicos; analisar como criar, 
recriar e ter originalidade na busca de estratégias para possibilitar aos estudantes a construção de conhecimento com autonomia. A metodologia 
de pesquisa utilizada é qualitativa, através de estudo bibliográfico, sendo estes estudos dados por livros, artigos científicos e websites que 
abordam sobre a temática com o intuito de adquirir informações e conhecimento sobre a temática. Conclui-se que o lúdico faz parte da natureza 
humana, portanto, sempre esteve presente nos processos cognitivos humanos. Então usá-lo no sentido do prazer, do novo, ativo, pensante, 
questionador e reflexivo no processo de aprendizagem, é uma técnica de grande valia para potencializar a memorização dos estudantes. Desta 
forma, o lúdico pode fomentar a qualidade do ensino e auxiliar a sociedade com a preocupação com a necessidade de se formar cidadãos 
conscientes. Enfatizando a importância do que o uso de jogos e brincadeiras na escola, com o intuito de aumentar o conhecimento dos 
estudantes acerca de sua língua-mãe e do entendimento de seus papéis no seio da sociedade em que vivem. Ressalta-se que a escolha dos jogos 
pelo professor deve estar subsidiado por profissionais interdisciplinares. Pois, essa escolha deve ter como objetivo principal o de estimular os 
alunos a serem pensadores, questionadores, e não repetidores de informação. Também, nessa tarefa é fundamental ao professor que ele 
conheça seu público, idade, número de participantes, classe social,assim como compreender a etapa do desenvolvimento psicológico.
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