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RESUMO

A presente investigação parte de uma inquietação sobre a presença da literatura popular em sala de aula, pois se observa que sua presença na 
escola costuma ocorrer em datas comemorativas e de modo utilitário. O estudo também possui fundamento de ordem subjetiva, visto originar-se 
da atração das autoras pelas produções populares, principalmente em relação à literatura popular. Quanto à opção de eleger os contos populares 
como objeto de trabalho, destaca-se que o mérito do estudo dessas narrativas encontra-se na valorização das diferenças entre vários grupos 
sociais (étnicos, culturais, religiosos) e na transmissão de valores e visões de mundo espelhadas nessas obras. Paralelamente à literatura popular, 
defende-se a utilização do jogo na sala de aula, visto que por meio dele o ser humano consegue sentir-se livre, espontâneo e criativo. Desse 
modo, com o uso do jogo, o educador poderá criar não apenas um ambiente agradável à aprendizagem, mas se aproximar e compreender melhor 
seus alunos. Com base nessas premissas, esta pesquisa se desenvolve a fim de responder a seguinte problemática: de que modo os contos 
populares poderiam ser incorporados e trabalhados no cotidiano da sala de aula com o intuito de contribuir com a formação integral do discente 
e com a afirmação de um modelo mais plural de escola? Assim, apresenta-se um estudo sobre o conto popular e o jogo, além do relato de uma 
experiência desenvolvida com alunos de duas turmas do Ensino Fundamental II da rede pública de Fortaleza, Ceará. O objetivo geral é apresentar 
os contos populares nas séries do Ensino Fundamental II como propósito de contribuir com a formação integral do discente, a afirmação de um 
modelo mais plural de escola e com o reconhecimento por parte da comunidade da literatura popular, utilizando o jogo como recurso didático-
pedagógico. Os objetivos específicos versam sobre: avaliar o uso do jogo como metodologia didática no ensino de literatura; despertar no aluno o 
interesse pela literatura popular; difundir e reconhecer a literatura popular ante a difusão do aparato tecnológico, da mídia eletrônica, da 
globalização. O caminho escolhido para desenvolver este trabalho combinou a pesquisa bibliográfica e a aplicação de um sistema de atividades 
junto a duas turmas de alunos da 6ª série do Ensino Fundamental II de uma escola pública de Fortaleza, Ceará. Após o desenvolvimento da 
atividade nessas turmas, constatou-se que alguns educandos reconheciam os contos populares de programas televisivos. Ademais, quando se 
sugeria que buscassem narrativas na comunidade (com familiares, amigos), eles optavam pela busca em livros. Decorre da realização deste 
trabalho e pesquisa, essencialmente, a constatação da relevância do jogo dramático como instrumento coadjuvante no estudo do conto popular 
no Ensino Fundamental II, proporcionando um aprendizado de forma lúdica, prazerosa e, consequentemente, da contribuição valiosa que ele 
pode oferecer para sua maior difusão – conto popular -, além do estímulo à leitura ao intensificar ou despertar nos educandos o gosto de ler.
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