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RESUMO 

O presente artigo visa elucidar a importância do lúdico no ensino da língua espanhola, 

ressaltando os benefícios da aquisição de uma segunda língua e as contribuições da 

ludicidade para o contexto educacional, desta forma, propondo a ação e a reflexão dos 

docentes quanto à metodologia aplicada em sala de aula e consequentemente fazer com 

que o leitor/professor repense em suas práticas pedagógicas, pois a educação é um 

compromisso e desafio contínuo. Os pontos centrais deste artigo objetivam o 

desenvolvimento da leitura como prática contextualizada. O projeto intitulado “O efeito 

da ludicidade no ensino de línguas estrangeiras” é vinculado ao Programa Institucional 

de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-Inglês/FALE-UFAL/CAPES). A metodologia 

é baseada em pesquisas bibliográficas e pesquisa de campo, tendo como área de estudo 

a linguística aplicada com abordagem qualitativa. O projeto se constitui em jogos e 

brincadeiras vinculadas à língua para alunos do Ensino Médio de uma escola de rede 

pública. Para a realização do projeto foram utilizados modelos de árvore genealógica, 

tirinhas, textos com lacunas para completar, fábulas, jogos de memória, músicas e 

recortes de revistas, com o intuito de expor aos estudantes um leque de vocabulários 

para que, posteriormente, eles tenham habilidade de ler textos maiores. Com as 

atividades aplicadas os resultados foram positivos, embora o projeto ainda não tenha 

sido finalizado, a participação e o interesse dos alunos durante a realização das 

atividades propostas é constante. A expectativa é que esse projeto contribua para a 

ampliação do conhecimento auxiliando na compreensão da leitura de textos.  
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INTRODUÇÃO 

Ter um novo olhar para a ludicidade na sala de aula, é um passo importante para 

o desenvolvimento intelectual do ser humano como sujeitos críticos e reflexivos, pois, 

proporciona ao educando um ambiente prazeroso e motivador. Segundo Almeida (1947, 

p.19-20) as brincadeiras e os jogos eram inerentes desde os povos primitivos, Platão, 

um dos maiores pensadores, dava ao esporte e aos jogos valor educativo, moral e 

intelectual, auxiliando na formação do caráter e da personalidade. O ponto de partida 
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desse projeto apoia-se na ideia de Freire (1997, p.11) “Linguagem e realidade se 

prendem dinamicamente”, tendo em vista que a busca constante do conhecimento 

acarreta em propor o surgimento de novas metodologias que contemplem e favoreçam 

as práticas pedagógicas na árdua tarefa do ensinar/aprender. 

É necessário ressaltar, que as atividades envolvidas nas práticas lúdicas, são 

positivamente favoráveis não somente para o professor, mas também para o aluno, 

assim como na aquisição do conhecimento e na interatividade entre o meio. É preciso 

quebrar os paradigmas ditatórios que ainda encontram-se inseridos no contexto 

educacional, onde a arte ensinar/aprender seja de relevância superior e baseada nos 

conhecimentos prévios do educando. 

A proposta é fazer com que o lúdico seja objeto de motivação para o sucesso na 

aquisição da língua espanhola, em concordância com Vygotsky (1989, p.109) “[...] 

Essas atividades são humanas e criadoras e têm contexto cultural e social, nas quais 

imaginação, fantasia e realidade interagem para a produção de novas possibilidades de 

interpretação, de expressão e de ação”, assim como afirma Almeida (1947, p.62) “É 

preciso, sem dúvida, reencontrar caminhos novos para a prática pedagógica escolar, 

uma espécie de libertação, de desafio, uma luz na escuridão [...] A educação lúdica pode 

ser uma boa alternativa”.  

Nesse sentido, este trabalho tem o objetivo de mostrar o quanto às atividades que 

contemplam e despertam o lúdico, torna-se favorável ao desenvolvimento intelectual, 

motor, cognitivo e social. Utilizando uma abordagem qualitativa, a metodologia 

consiste em despertar o prazer e interesse pela aquisição de uma segunda língua. 

O artigo está organizado em cinco seções, nos quais tratam da importância da 

busca constante pelo conhecimento com intuito de sugerir novas metodologias do 

ensino/aprendizagem, deixando ainda, um leque de incentivo à novos pesquisadores. 

 

 

1. A IMPORTÂNCIA DA AQUISIÇÃO DA LÍNGUA ESTRANGEIRA 

 

É de suma importância constatar que, no mundo globalizado em que vivemos, a 

aquisição de uma segunda língua tornou-se fundamental; saber se comunicar em um 

segundo idioma pode ser decisivo, tanto na vida profissional quanto pessoal, tendo em 

vista que o mercado de trabalho está cada vez mais exigente e a busca por profissionais 

qualificados é constante.  
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Quando se aprende outro idioma, desenvolve-se a criatividade e o raciocínio, 

melhorando a concentração e as habilidades de memória. A integração social e 

profissional com nossos países vizinhos é motivo suficiente para despertar o interesse 

pela aprendizagem do espanhol, Além disso, o domínio do espanhol também abre um 

vasto leque de oportunidades culturais. 

  Aproximadamente 100 milhões de pessoas falam o Espanhol como segunda 

língua, sendo assim, a língua é a quarta mais falada no mundo, superado apenas pelo 

Inglês, Mandarim e o Hindu. O domínio de uma língua estrangeira que antes era 

“desejável” se tornou um “pré-requisito” para profissionais de todas as áreas, aprender 

espanhol deixou de ser “luxo” e passou a ser praticamente uma “necessidade”. 

 

“[...] na sala de aula, os aprendizes têm histórias diferentes e, por isso, 

não têm os mesmo motivos para estar na sala de aula e aprender a 

língua. Eles podem até fazer as mesmas atividades, mas 

„cognitivamente eles não estão engajados na mesma atividade. E isso 

é o que importa, porque é a significância da atividade que modela a 

orientação do indivíduo para aprender ou não‟[...].” (PAIVA apud 

LANTOLF, 2014, P.173). 

 

           Consideramos que o ensino da língua estrangeira deve ir além da gramática, 

utilizando textos e metodologias diversificadas, valorizando as reais situações dos 

alunos, para que o trabalho seja eficiente. As atividades mais significativas são aquelas 

que dão a oportunidade do aluno interagir, expor sua opinião, criando situações reais de 

comunicação. 

 

2.  LÚDICO NO ENSINO DE LÍNGUAS 

 

Estamos vivenciando um momento, no qual o centro das atenções é a mídia e as 

variedades de recursos tecnológicos. Hoje o desafio é mediar conhecimentos a alunos 

que não aceitam mais continuar inseridos numa sala de aula regrada de conceitos, com 

quatro paredes, quadro, giz e carteiras dispostas uma atrás da outra, onde o professor 

fala e ele escuta. 

Esse projeto problematiza a questão de como trabalhar a Língua Espanhola em 

sala de aula de maneira divertida, de modo possa promover a aprendizagem e obter 

resultados positivos e significativos. 

Diante de todas as evidentes dificuldades, devemos encontrar formas de 

aprimorar nossas práticas, por meio de diferentes metodologias que “possam levar os 
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alunos a serem sujeitos pensantes, participativos, críticos, criativos e conscientes, 

capazes de buscar por si mesmos os conhecimentos e construí-los prazerosamente, e 

desta forma, viver coletivamente” (ALMEIDA, 1947, p.69). 

A proposta é refletirmos no ensino do idioma espanhol através do lúdico. A falta 

de material didático faz com que a ludicidade seja um importante subsídio no processo 

de ensino/aprendizagem do Espanhol, podendo ser um importante meio incentivador 

para o auxílio à aquisição da segunda língua. 

A utilização de jogos faz com que o aluno passe a trabalhar com suas 

frustrações, aceitando as regras e avaliando suas atitudes, tendo sua curiosidade 

estimulada a descobrir novas coisas. A aprendizagem baseia-se na discursão, na troca 

entre o professor e o aluno, e permite reflexão, favorecendo a interação. 

Este projeto objetiva auxiliar o processo de aquisição de uma segunda língua, 

aqui em questão a Língua Espanhola, utilizando a ludicidade como ferramenta principal. 

Sabemos que é grande a responsabilidade do educador, fazer a integração dos conteúdos 

curriculares propostos com o lúdico, mas todos têm o direito de aprender e aprender 

com prazer, em concordância com Almeida (1974, p.69) “gostar da escola, gostar de 

estudar, gostar de buscar conhecimentos são pontos essências da proposta lúdica”, e 

quando se aprende com prazer o resultado é bem melhor. 

 

2.1 EDUCAÇÃO LÚDICA: UMA REFLEXÃO 

 

           O lúdico deve ser uma atividade dirigida e intencional com uma meta a ser 

alcançada, não é jogo por jogo, é necessário que o professor antes de colocar atividades 

em prática, organize seu plano de trabalho traçando metas e objetivos a serem 

alcançados. 

“No caso de um aprendiz de língua e da atividade de aprendizagem de 

uma língua, começamos com a necessidade fundamental de interagir e 

de nos tornarmos parte de um grupo social, e o objetivo, derivado 

desta necessidade, é alcançar a participação plena no referido grupo. 

Esse objetivo cria um motivo para a ação a ser empreendida. As ações 

dependem das metas e, no caso do aprendiz de língua, as metas se 

relacionam a alguns aspectos da linguagem e da comunicação.” 

(PAIVA apud BLOCK, 2014, p.173). 

 

Segundo Almeida (1947), as atividades lúdicas só terão êxito se o educador 

estiver preparado, nada será feito se ele não tiver profundo conhecimento sobre os 

fundamentos essenciais da educação lúdica, tendo em vista que a meta dessa proposta é 
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sem dúvida, a tarefa mais difícil; É comum ouvirmos dizer que os jogos não tem 

significação alguma dentro das escolas, pois, percebe-se claramente que ainda existe 

tanto uma restrição quanto uma falta de conhecimento e compreensão no que diz 

respeito ao lúdico e ao seu verdadeiro sentido. 

Vale, no entanto ressaltar, que o compromisso é de cada educador que assume o 

compromisso de mediar conhecimentos utilizando as práticas lúdicas, pois estas 

práticas, diferente do que muitos pensam não são ingênuas, muito pelo contrário, são 

motivadoras e desenvolvem o raciocínio no ensino/aprendizagem. 

 

3. UMA EXPERIÊNCIA BEM SUCEDIDA 

 

O projeto iniciou com o contato direto com os alunos, a descoberta do “eu” de 

cada um foi a parte de central da escolha do que se deveria trabalhar em sala de aula. 

Passaram-se dois meses e um elo de amizade foi se estabelecendo; saber do que cada 

um gostava ou não e o que gostariam de ver nas aulas de espanhol, assim como muito 

estudo, leitura e planejamento concretizou o tema lúdico. Ao poucos foram sendo 

introduzidas naquele contexto as tirinhas da Mafalda, as músicas em espanhol, as 

fábulas, os jogos, os recortes de revistas, tudo com o intuito de auxiliá-los na 

compreensão dos textos em espanhol e sem que eles percebessem, já estavam todos 

envolvidos integralmente. Almeida (1947) afirma: 

 

Na prática lúdica não há um método único definitivo, as atividades 

podem variar desde exposições dirigidas até atividades de participação 

exploratória - mas há pontos comuns intrinsecamente ligados: o 

interesse, a motivação e a participação do aluno; Atividades como 

trabalhos de pesquisa individual, trabalhos em grupo, seminários 

apresentados pelos alunos, visitas, experiências, jogos dirigidos, 

excursões são estratégias que podem enriquecer a interiorização do 

conhecimento e de atitudes. 

 

Ao trabalhar com recortes de revistas, um recurso essencial nesse contexto, foi 

perceptível a sensação de descoberta, como se estivessem adentrando em um novo 

mundo. Segundo Almeida (1947) essas atividades além de enriquecer a observação, 

proporcionam a convivência do aluno com o meio de comunicação, ampliando seus 

conhecimentos quanto aos fatos ocorridos, às informações do cotidiano e etc.  
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           A música é uma das partes fundamentais deste projeto, com significativos 

avanços no decorrer de sua execução, além disso, os alunos se mostraram 

entusiasmados e foram em busca de novas músicas para que fossem trabalhadas. Tendo 

em vista que “[...] trabalhar com música é proporcionar estímulos benéficos à 

criatividade, à inteligência e à emoção” (REVISTA CONSTRUIR NOTÍCIAS, p.60. 

Grifo nosso). 

         Sequencialmente foi trabalhado em sala o conto “la cigarra y la hormiga”. 

Procuramos inserir um terceiro personagem, com a finalidade de fugir do padrão do 

conto conhecido, com a intenção de avaliar a forma que os alunos estavam interpretando 

os textos, e a grande maioria percebeu a presença de “uma segunda formiguinha”.  

          Os jogos de memória foram inseridos juntamente com a história “asesinado al 

Conde”. No final da história foram dispostas cartelas embaralhadas e os alunos ao 

escolher uma delas deveriam descrever cada personagem. Foi uma dinâmica muito 

proveitosa, cada um, com a sua personalidade descrevia o mesmo personagem de 

formas diferentes. O objetivo na execução dessa atividade foi desenvolver a atenção, a 

memorização, o raciocínio e a criatividade. 

           E por fim trabalhamos com as tirinhas da Mafalda, onde causou bastante 

polêmica por abordar problemas sociais. Os alunos foram capazes de relacionar os fatos 

do cotidiano desenvolvendo seus valores étnicos. 

O projeto ainda está sendo realizado, mas com as atividades aplicadas, pode-se 

constatar o interesse dos alunos durante o processo. Eles já conseguem compreender a 

importância de estudar a língua, como também ler alguns textos e até arriscam falar o 

espanhol sem receio ou medo de errar. Assim como participação integral dos educandos 

tornou-se parte motivadora do projeto. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Podemos afirmar que o trabalho com o lúdico é uma atividade gratificante. Saber 

que podemos dar “alma” as pequenas coisas. Em concordância com Almeida (1974, 

p.88) “A proposta da escola lúdica ainda é um desafio”, mas nada que seja impossível. 

Temos que ter a esperança de que um dia a escola possa perder esse caráter tradicional e 

regrado de conceitos e abrir espaço para ser um ambiente prazeroso, de troca e busca de 

conhecimentos, onde o indivíduo possa viver os momentos mais felizes de sua vida. 
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O ensino da língua espanhola mesmo com importância evidente, ainda deixa 

muito a desejar, principalmente nas escolas de rede pública; as diversas dificuldades 

encontradas não podem desestimular o profissional de educação. Temos que criar meios 

diversos para desenvolver um bom trabalho, através de um processo contínuo de 

renovação e motivação, não com o intuito de aprovar ou reprovar o educando, mas sim 

de propiciar a construção dos saberes, oportunidades, conduzindo à busca a novos 

conhecimentos com autonomia e responsabilidade. 

 A capacidade do aluno em aprender, limita-se na capacidade do profissional de 

ensino, tendo em vista que o aluno traz o conhecimento prévio de seu cotidiano para a 

sala de aula.  

Contudo, a responsabilidade do desenvolvimento intelectual do aluno, encontra-

se, mesmo que indiretamente, relacionado com seu mediador. Todavia, é de nosso 

conhecimento, que a ciência se constitui de perguntas e não de respostas, e que, as 

relações intrínsecas e extrínsecas estabelecidas em sala de aula, podem contribuir ou 

não para a troca de saberes. 
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