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Resumo: O presente trabalho teve como objetivo buscar compreender como a ludicidade pode
contribuir com a produção textual dos alunos nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental e analisar a
concepção de ludicidade desenvolvida/empregada por uma professora dos Anos Iniciais do Ensino
Fundamental. A metodologia de pesquisa pautouse na abordagem qualitativa, por meio da pesquisa
participante. Usamos a observação participante e a entrevista semiestruturada como procedimentos
de geração dos dados. Foi participante dessa pesquisa uma professora do de 4º ano do Ensino
Fundamental de uma escola pública de João PessoaPB. Luckesi (1998, 2000, 2002, 2014), Massa
(2015), Santos (1997), Almeida (2003), foram o apoio teórico deste estudo, os quais substanciaram
os conceitos sobre Ludicidade e educação lúdica. Apoiamonos, também, nos PCNs (1997) de
Língua Portuguesa e a BNCC (2017) para embasar a parte que versa sobre a produção textual. Os
resultados apontam a partir da nossa presença em sala de aula que a professora demonstrou uma
concepção superficial sobre ludicidade, pois a mesma organizava o seu trabalho pedagógico
utilizando a ludicidade e a produção de texto, somente quando sugeridas pelo próprio livro didático,
sem uma adaptação, contextualização sem a articulação com elementos lúdicos. Reconhecemos a
importância da educação lúdica; da inclusão da ludicidade na prática de ensino e em especial na
produção de texto.

Palavras-chave: Ludicidade. Educação lúdica. Produção textual.

Abstract: The present work aimed to understand how playfulness can contribute to the textual
production of students in the Early Years of Primary Education and to analyze the conception of
playfulness developed / employed by a teacher of the Early Years of Elementary School. The
research methodology was based on the qualitative approach, through participant research. We used
participant observation and the semistructured interview as data generation procedures. Participant
of this research was a teacher of the 4th year of elementary school in a public school in João
PessoaPB. Luckesi (1998, 2000, 2002, 2014), Massa (2015), Santos (1997) and Almeida (2003)
were the theoretical support of this study, which substantiated the concepts on Ludic and playful
education. We also support the PCNs (1997) of Portuguese Language and the BNCC (2017) to
support the part that deals with textual production. The results point out from our presence in the
classroom that the teacher demonstrated a superficial conception about playfulness, since she
organized her pedagogical work using ludicity and the production of text, only when suggested by
the textbook itself, without an adaptation , contextualization without the articulation with playful
elements. We recognize the importance of play education; the inclusion of playfulness in teaching
practice and especially in the production of text.

Keywords: Ludicidade. Playful education. Text production.

Resumen: El presente trabajo tuvo como objetivo buscar comprender cómo la ludicidad puede
contribuir con la producción textual de los alumnos en los Años iniciales de la Enseñanza
Fundamental y analizar la concepción de ludicidad desarrollada / empleada por una profesora de los
Años iniciales de la Enseñanza Fundamental. La metodología de investigación se basó en el abordaje
cualitativo, a través de la investigación participante. Usamos la observación participante y la
entrevista semiestructurada como procedimientos de generación de datos. Fue participante de esa
investigación una profesora del de 4º año de la Enseñanza Fundamental de una escuela pública de
João PessoaPB. (1998), Massa (2015), Santos (1997), Almeida (2003), fueron el apoyo teórico de
este estudio, los cuales sustanciaron los conceptos sobre Ludicidad y educación lúdica. Apoyamos
también los números de control (1997) Lengua Portuguesa y BNCC (2017) para apoyar la parte que
se ocupa de la producción textual. Los resultados apuntan a partir de nuestra presencia en el aula que
la profesora demostró una concepción superficial sobre ludicidad, pues la misma organizaba su
trabajo pedagógico utilizando la ludicidad y la producción de texto, sólo cuando sugeridas por el
propio libro didáctico, sin una adaptación , contextualización sin la articulación con elementos
lúdicos. Reconocemos la importancia de la educación lúdica; de la inclusión de la ludicidad en la
práctica de la enseñanza y en especial en la producción de texto.
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Introdução

O educador lúdico é alguém que ensina seus educandos a fazerem do palco das suas mentes um
teatro de regozijo, é aquele que transforma o terreno árido da personalidade humana em um jardim
de esperanças. Por intermédio da ludicidade o indivíduo constrói conceitos, constitui ligações
lógicas, seleciona ideias, incorpora percepções e se socializa, propiciando o estabelecimento de
relações cognitivas, simbólicas e produções culturais. Reconhecendo as possibilidades que a
ludicidade pode fornecer, bem como, os benefícios que ela pode proporcionar no desenvolvimento
pleno do ser humano, o uso do lúdico no ensino tem se revelado como um caminho eficaz para uma
aprendizagem significativa, podendo ser empregada em qualquer nível de escolaridade e área de
conhecimento.

Considerando que, o desenvolvimento da competência de escrever é uma das tarefas atribuídas à
escola, urge repensar as práticas pedagógicas a fim de demandar ações que busquem preparar e
desenvolver efetivamente as habilidades de escrita desses estudantes. Tendo em vista que a escrita
cumpre uma função social, o educador necessita se servir de estratégias didáticas de produção textual
que não se restrinjam ao cumprimento de tarefas escolares sobre um viés meramente burocrático,
mas que leve em consideração a validade do lúdico na vida do ser humano e como prática
pedagógica. Assim, com o ensino lúdico, estaremos cooperando para que a aprendizagem da
linguagem escrita se torne um momento de interesse e de participação.

Acreditamos que o lúdico nas práticas de produção textual pode estimular, de forma significativa, o
empenho do aluno no processo de aprimoramento de sua habilidade de escrita. Diante do cenário
apresentado, o presente trabalho é um recorte de nossa pesquisa, a qual teve por finalidade
compreender como a ludicidade pode contribuir para a produção textual de alunos nos Anos Iniciais
do Ensino Fundamental. Além disso, buscamos identificar e analisar a concepção de ludicidade da
professora da turma pesquisada e como a mesma organiza o seu trabalho pedagógico com relação à
ludicidade e a produção de textos.

No aspecto metodológico, a pesquisa seguiu a abordagem qualitativa, baseada em trabalho de campo
participativo, ao aplicar instrumentos de geração de dados como: observação participante e entrevista
semiestruturada. A análise dos dados gerados deuse por meio da análise de conteúdo. Nesse artigo
trazemos os dados gerados por meio da participação da professora da turma.

A seguir, trazemos algumas reflexões sobre a ludicidade e sua presença na organização do trabalho
pedagógico. Por fim, apresentamos a concepção de ludicidade da professora como também a mesma
organiza o seu trabalho com a produção textual usando a ludicidade.

Educação lúdica e a ludicidade: algumas considerações

Acreditamos que uma metodologia pedagógica que, em seus planos, avaliações e aulas, limitase a
instruir aquilo que lhes convém, ou seja, conteúdos selecionados e repassados mecanicamente sem
articulação e adaptação ao contexto de vida dos alunos, são o ópio de uma educação que se proponha
emancipadora e, sobretudo, lúdica.

Segundo Almeida (2003), a educação lúdica esteve presente em todas as épocas, povos, contextos de
diversos pesquisadores, resultando, atualmente, em uma ampla rede de conhecimentos não só no
campo da Educação, da Psicologia, da Filosofia, como nas demais áreas da Ciência. O referido autor
afirma que “os jogos caracterizavam a própria cultura, a cultura era a educação, e a educação
representava a sobrevivência” (2003, p.31).

Partindo do pressuposto de que “a atividade lúdica é aquela que dá plenitude e, por isso, prazer ao ser
humano, seja como exercício, seja como jogo simbólico, seja como jogo de regras” (LUCKESI,
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1998, p.7). Luckesi afirma que entre o desenvolvimento dos estados de consciência e a atividade
lúdica há uma articulação constante. E, nesse sentido, as atividades lúdicas apresentam múltiplas
possibilidades de interação consigo mesmo e com os outros. Um exemplo de como podemos
vivenciar uma atividade lúdica está na nossa experiência pessoal quando nos entregamos
inteiramente a uma atividade que possibilita a nossa abertura para a vida.

Inúmeras são as formas de usufruir do lúdico em nossas vidas. E, no que concerne à educação, o
professor pode, mediante um prévio conhecimento sobre as demandas e interesses de seus alunos,
lançar mãos de variados recursos, formas e ações que, além de atender aos objetivos de ensino,
acolham esses anseios e, sobretudo, tornem suas aulas lúdicas para os estudantes. Educação, oriunda
do latim educere, significa literalmente “conduzir para fora” ou “direcionar para fora”. E é nesse
sentido que as práticas pedagógicas precisam se dirigir propondo atividades e experiências que
favoreçam a manifestação do ser, ou seja, a mobilização e exteriorização dos potenciais inatos que
todos os seres humanos possuem dentro de si e que estão esperando serem despertados e
estimulados. Luckesi (1998) explica que:

[...] passamos de estados de consciência mais densos para estados de consciência mais sutis, o que quer
dizer que podemos estar, na medida do nosso desenvolvimento, cada vez mais abertos às intuições do
nosso Ser a respeito do que somos e do que viemos fazer aqui. Se observarmos, por exemplo, como
Jean Piaget concebe as fases de desenvolvimento da inteligência, veremos que ele está expondo como
nossos estados de consciência estão se desenvolvendo, ou seja, como cada um de nós vai podendo
manifestar a consciência que existe em si; a LUZ que existe em si. Importa estar ciente que Piaget, em
seus estudos, não ultrapassou os níveis sensível e intelectivo da consciência, porém, ele nos permite
compreender que a consciência se desenvolve, indo dos estágios mais simples e densos para os estágios
mais complexos e sutis (LUCKESI, 1998, p. 4).

Diante disso, é deveras importante o docente avaliar inicialmente seus alunos percebendo em que
estágio de consciência eles se encontram, isto é, conhecer em que ponto o aprendiz está no seu
processo de conhecimento. E, com base nisso, fazse necessário o professor, mediante regulações
ativas, estimular e desafiar o raciocínio e o agir intelectualmente desses alunos, saindo da ação
automática e passiva.

A educação, objetivando preparar sujeitos autônomos, críticos e criativos, requer “criar condições,
para que, disciplinadamente, cada um de nós possa ter o acesso a níveis, cada vez mais sutis de
consciência” (LUCKESI, 1998, p.3). As atividades lúdicas, por serem propiciadoras da experiência
plena, revelamse eficazes no desenvolvimento integral do sujeito. Isto não quer dizer que o
professor precisa dispor diariamente de jogos, brinquedos e brincadeiras em suas aulas para que elas
sejam lúdicas. Uma educação lúdica busca envolver a participação dos alunos, despertando neles o
gosto, o prazer e o interesse pelo conhecimento. De acordo com Almeida (2003):

[...] a educação lúdica está distante da concepção ingênua de passatempo,
brincadeira vulgar, diversão superficial. Ela é uma ação inerente na criança,
no adolescente, no jovem e no adulto e aparece sempre como uma forma
transacional em direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração
constante do pensamento individual em permutações com o pensamento
coletivo (ALMEIDA, 2003, p.13).

A educação lúdica se desenvolve mediante uma relação dialógica frequente com os alunos,
pretendendo conhecer e respeitar o ritmo, o contexto social, o nível de aprendizado, as dificuldades,
os potenciais, os gostos e aversões dos alunos. Bem como, comprometese em estabelecer uma
sintonia com a turma articulando seus objetivos de ensino ao modo mais prazeroso e produtivo,
facilitando o aprendizado dos estudantes. Santos (1997) argumenta que:

[...] as atividades lúdicas, permitem a representação dos fatos, possibilitando
a liberação da imaginação e a presença da espontaneidade como também o
desenvolvimento da criatividade. Todos esses fatores são essenciais para o
desenvolvimento normal e sadio do ser humano (SANTOS, 1997, p. 29).
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Educar ludicamente é, sobretudo, comprometerse com emancipação humana. Diante de um mundo
que, permanentemente, passa por mudanças, muitos conhecimentos, ao longo dos tempos, tornamse
obsoletos, e a cada dia novos conhecimentos são introduzidos. Não podemos ser ingênuos em
acreditar que estaremos preparando sujeitos autônomos para este mundo mediante um sistema
engessado de ensino, que valoriza a memorização a curto prazo, que se utiliza da ameaça de “nota
baixa” e “reprovação” como meio de fazer com que os alunos estudem, prestem atenção nas aulas e
se comportem.

O educador que se responsabiliza com um ensinoaprendizagem de qualidade para seus alunos, além
de valorizar e adotar a ludicidade, precisa oferecer atividades para que a informação seja
transformada em conhecimento significativo para o estudante, isto é, aquilo que ele aprender de fato
alcance outras esferas vivenciando o conhecimento na prática. Educar ludicamente não é sinônimo
de falta de esforço e disciplina intelectual por parte dos estudantes. Pelo contrário, adquirir
conhecimentos requer trabalho, mobilização intelectual e prática. E para que este processo se torne
menos penoso e mais gratificante o professor precisa criar metodologias de ensino que contemplem
os estudantes.

Educar de forma lúdica é uma tarefa que exige do educador mais do que uma base teórica bem
fundamentada, requer, sobretudo, que o professor tenha o real compromisso com o verdadeiro
aprendizado de seus alunos. É um professor reflexivo, responsável e criativo, que educa para além da
sala de aula. Dessa forma, ele instintivamente lançará mãos de variados meios para envolver e
estimular seus alunos a se comprometerem com seu processo de aprendizado. O educador lúdico é,
portanto, o mediador e conciliador entre o conhecimento e seus alunos objetivando criar entre ambos
uma boa relação.

Luckesi (2014) ao tratar da ludicidade e formação do educador aponta que para ensinar ludicamente,
o educador precisa cuidar de seu emocional e do seu cognitivo adquirindo as habilidades necessárias
para conduzir o ensino de tal forma que subsidie uma aprendizagem lúdica. Desse modo, para ser
capaz de liderar os educandos em suas aprendizagens, mediante uma prática educativa lúdica, o
educador tem de estar pleno e bem consigo mesmo, pois sendo ele o líder da sala de aula é o “seu
tom” que envolverá a turma. Segundo Almeida (2003) a educação:

[...] é uma ação conjunta entre as pessoas que cooperam, comunicamse e
comungam do mesmo saber. Por isso, educar não é um ato ingênuo,
indefinido, imprevisível, mas um ato histórico (tempo), cultural (valores),
social (relação), psicológico (inteligente), afetivo, existencial (concreto) e,
acima de tudo, político, pois, numa sociedade de classes, nenhuma ação é
simplesmente neutra, sem consciência de seus propósitos (ALMEIDA, 2003,
p.11).

Nessa conjuntura, desenvolver ações pedagógicas que sejam lúdicas dependerá muito da filosofia de
vida do educador. Isto é, no planejamento dos conteúdos e das aulas o professor empregará seus
ideais, suas crenças, seus interesses, sua posição política, entre outros. Não há neutralidade, todos
nós somos seres culturais, históricos, sociais, e, portanto, políticos. Cada professor oferece o que
tem, o que acredita, o que aprendeu e o que desenvolveu dentro de si. Um docente que não esteja
inteiro no que faz, que não acredita em si e no seu trabalho, não será capaz de passar entusiasmo para
a turma, e muito menos conseguirá desenvolver um ensinoaprendizagem significativo, tampouco
uma educação lúdica. Acerca da postura do professor, Luckesi (2014) reitera que:

Se ele for competente, sua sala de aula também o será; se ele for amistoso,
sua sala também o será; se ele for agressivo, sua sala também o será; se for
lúdico, sua sala também o será. O líder dá tom ao espaço por ele liderado,
seja para o lado positivo, seja para o negativo e isso dependerá de sua
filosofia existencial, traduzida em atos práticos no cotidiano e dos cuidados
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consigo mesmo (LUCKESI, 1998, p. 2122).

Um educador que em suas práticas envolve a ludicidade precisa acreditar no potencial de seus
alunos, usar técnicas e materiais diversificados, compreendendo que cada um possui algum tipo de
inteligência que pode se destacar mais do que outras, pois “não existe uma inteligência única,
uniforme, igual para todos, mas sim uma multiplicidade de inteligências” (SMOLE, 1999, p.8).

Ressaltamos, portanto, a problemática da formação do educador neste contexto. Preparar educadores
que, além da aquisição dos conteúdos teóricos, sejam capazes de produzir práticas criativas que
envolvam a ludicidade é ainda um desafio. Os cursos de formação docente se apresentam, por si só,
insuficientes no preparo desses professores em prol de uma educação eficiente e capaz de respeitar e
se adaptar a heterogeneidade dos alunos. Entretanto, o educador comprometido precisa ser ávido pelo
conhecimento, para que demande esforços para ampliar e aprimorar seus saberes continuamente
mediante a participação de cursos de formação continuada, oficinas, palestras, cursos online, leitura
de artigos, entre outros.

Nessa perspectiva, Cruz apud Santos (1997) faz um paralelo entre um quebracabeça (que
completase com o encaixe de todas as peças) e a formação do educador (que jamais se completará).
Afirmandose que a formação profissional não se encerra com a conclusão do curso, pelo contrário,
sempre ficará faltando à peça seguinte. A autora argumenta que:

A formação do educador não é um quebracabeça com recortes definidos,
depende da concepção que cada profissional tem sobre criança, homem,
sociedade, educação, escola, conteúdo e currículo, Nesse contexto, as peças
do quebracabeça se diferenciam, possibilitando diversos encaixes (CRUZ
apud SANTOS, 1997, p.13).

Assim, a formação docente não cessa, ela está continuamente se construindo e se aprimorando ao
longo de toda vida do educador. Educar ludicamente requer preparo, estudo e dedicação permanente.
Na educação lúdica não cabe modelos préestabelecidos, currículos cerrados e aulas
descontextualizadas. O educador lúdico é, no mínimo, um profissional que valoriza e acredita no seu
trabalho como função social importante para a emancipação humana e, nesse sentido, servese de
múltiplos recursos e métodos para propiciar um ensinoaprendizado frutífero. Santos (1997)
argumenta que:

O educador é um mediador, um organizador do tempo, do espaço, das
atividades, dos limites, das certezas e até das incertezas do diaadia da
criança em seu processo de construção de conhecimentos. É ele quem cria e
recria sua proposta políticopedagógica e para que ela seja concreta, crítica,
dialética, este educador deve ter competência para fazêla (SANTOS, 1997,
p.61).

Sabemos que a relação educadoreducando interfere diretamente na forma como o aluno assimilará
as ideias e conceitos ensinados pelo professor. Desse modo, se a relação do professor para com o
aluno for indiferente e austera isso repercutirá na receptividade e no gosto dos estudantes para com a
matéria de suas aulas. Por outro lado, quando a relação entre ambos é envolvida por afetividade e
respeito refletirá diretamente na aprendizagem do aluno, de sorte que estudar seus conteúdos serão
muito mais estimuladores e aprazíveis. Uma relação harmoniosa entre professoraluno também faz
parte de uma educação lúdica. Cruz apud Santos (1997) afirma que:

A ludicidade é uma necessidade do ser humano em qualquer idade e não
pode ser vista apenas como diversão. O desenvolvimento do aspecto lúdico
facilita a aprendizagem, o desenvolvimento pessoal, social e cultural,
colabora para uma boa saúde mental, prepara para um estado interior fértil,
facilita os processos de socialização, comunicação, expressão e construção do
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conhecimento (CRUZ apud SANTOS, 1997, p.12).

Nessa perspectiva, em uma pedagogia lúdica “a afetividade ganha destaque, pois acreditamos que a
interação afetiva ajuda mais a compreender e modificar as pessoas do que um raciocínio brilhante,
repassado mecanicamente” (CRUZ apud SANTOS, 1997, p.12). Como descreve Luckesi (2014,
p.18) a “ludicidade é um estado interno, que pode advir das mais simples às mais complexas
atividades e experiências humanas [...] Pode advir de qualquer atividade que faça os nossos olhos
brilharem”.

O professor que desfruta prazer no seu exercício profissional transmitirá, mesmo que
inconscientemente, esse sentimento de prazer para seus alunos e, desse modo, trabalhará de forma
envolvente e, portanto, lúdica. Todavia, é mediante a experiência lúdica pessoal do professor junto
aos seus aprendizes que ele poderá compreender o que ocorre internamente com eles, pois “não basta
estudar em livros o que ocorre com o outro; necessita aprender experimentando” (LUCKESI, 2014,
p. 14).

É mister que o ser humano para conquistar uma vida plena precisa ter o seu sentimento, seu
pensamento e sua ação harmonizados. Ou seja, é imperioso que ele tenha seu campo interno
equilibrado com o campo externo. Para tanto, não é na ação mecânica, repetitiva, fadigosa e
estressante que estaremos favorecendo o nosso contato com o lúdico, mas, sim, através do
balanceamento entre os trabalhos obrigatórios (que também podem ser prazerosos) e a realização de
experiências que nos gerem deleitamento. E nesse sentido, Domenico De Masi (2000) apresenta o
“Ócio Criativo” onde trabalhamos, aprendemos e nos divertimos conjuntamente, argumentando que:

Aquele que é mestre na arte de viver faz pouca distinção entre o seu trabalho
e o tempo livre, entre a sua mente e o seu corpo, entre a sua educação e a sua
recreação, entre o seu amor e a sua religião. Distingue uma coisa da outra
com dificuldade. Almeja, simplesmente, a excelência em qualquer coisa que
faça, deixando aos demais a tarefa de decidir se está trabalhando ou se
divertindo. Ele acredita que está sempre fazendo as duas coisas ao mesmo
tempo (DE MASI, 2000, p. 148).

O autor reitera que “a plenitude da atividade humana é alcançada somente quando nela coincidem, se
acumulam, se exaltam e se mesclam o trabalho, o estudo e o jogo” (DE MAIS, 2000, p. 148). As
atividades lúdicas podem nos propiciar, tanto no seu aspecto prático como no seu estado de espírito,
momentos em que nos sentimos livres para criar e imaginar, nos dando abertura para o contato com a
nossa essência. E isso poderá ser vivido, por exemplo, quando trabalhamos com inteireza naquilo
que acreditamos e realizamos em função de algo em que nos comprometemos, sem pressão, sem a
obrigação com o êxito, mas com satisfação pessoal. Segundo Cunha apud Santos (1997):

Beveridge (1988), pesquisando o papel da imaginação e da intuição nas
descobertas de grandes cientistas, observa que eles não seguiam caminhos
lógicos, mas, os mais famosos, como Einstein, Max Plank, Pasteur e Bernard
pintavam, escreviam peças ou cuidavam de flores, ou seja, cultivavam sua
sensibilidade (CUNHA apud SANTOS, 1997, p.1617).

Não é seguindo regras cegas, realizando tarefas monótonas e irrefletidas, ou trabalhando e estudando
em prol de um objetivo pela qual não nos sentimos parte, que estaremos possibilitando o
desenvolvimento de todo o nosso potencial criativo. Somos seres dotados de razão e sentimento, e
para ambos evoluírem equilibradamente se faz necessário haver condições propícias para isso.
Conforme Cunha apud Santos (1997):

Existem relatos de Einstein afirmando que algumas de suas mais importantes
fórmulas chegavam até quando ele estava fora de seu ambiente de trabalho,
fazendo coisas como cuidar de roseiras. O mesmo autor referese à pesquisa
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cientifica como “uma aventura intelectual, envolta em prazer, própria de
quem está disposto a correr riscos e enfrentar o desconhecido. É uma ação
por motivação intrínseca, a que se refere Piaget” (CUNHA apud SANTOS,
1997, p.17).

Diante disso, não nos restam dúvidas que, no campo educacional, não estaremos incentivando um
espírito inventivo mediante o ensino horizontal, centrado no professor, com práticas enfadonhas, sob
ameaças de reprovação, e um currículo que não respeite as necessidades e especificidades dos
alunos. Cunha apud Santos (1997, p.17) afirma que “o primeiro passo para as grandes realizações
não é exatamente um ato racional, mas é um insight, um sentimento, uma forte sensação de interesse,
um irresistível envolvimento pela ideia”.

Consideramos que os conteúdos a serem ensinados são tão importantes quanto às práticas e métodos
utilizados para que os alunos verdadeiramente compreendam, sintamse parte do seu processo de
aprendizagem, tenham vez e voz e, assim, construam um espírito autônomo e responsável. E nesse
processo, a criatividade entra como elemento indispensável para a evolução intelectual do ser
humano. Cunha apud Santos (1997) acrescenta que:

O processo criativo [...] pode nascer de uma situação desafiadora ou de uma
inspiração, mas é, certamente, um fenômeno de sensibilidade, mas embora
havendo motivação para a criação de uma obra de arte, uma preparação é
indispensável para a concretização. Esta preparação inclui conhecimento
sobre possibilidades e aspectos técnicos, mas requer também habilidade para
aplicalos e todo este processo criativo somente irá acontecer se existirem
condições favoráveis ao desenvolvimento da criatividade (CUNHA apud
SANTOS, 1997, p.17).

Nessa perspectiva, para que a criatividade de nossos alunos seja incentivada é imperioso que o
educador crie meio e possibilidades para isto. Para tanto, além dos conhecimentos, as atitudes, o
ambiente, as metodologias, a preparação são elementos profícuos para a estimulação da sensibilidade
e de um espírito criador.

Cunha apud Santos (1997) aponta três condições favoráveis para que a criatividade se desenvolva. A
primeira é a coragem de errar, ou seja, para criar algo devemos nos isentar do compromisso com o
sucesso, reconhecendo que a busca do novo envolve erros. Para ter a coragem de criar não se deve
ter medo de errar ou não obter êxito. “O êxito, como objetivo, é castrador da criatividade e pode até
significar concessão à mediocridade” (p.18). Mesmo que não se atinja o sucesso, uma experiência
pode ser muito rica e constituir um aprendizado transformador e significativo para quem a vivencia.

A segunda condição é a autonomia de pensamento. É quando o indivíduo raciocina e decide sem
depender dos outros, abstendose de reproduzir ou imitar o que outras pessoas pensaram ou falaram.
É ser autêntico, buscando ver com os próprios olhos, ouvir com os próprios ouvidos e pensar com a
própria cabeça. Cunha apud Santos (1997) acrescenta a distinção entre erudição e sabedoria
argumentando que:

O verdadeiro conhecimento tem que ser internalizado, as informações não
devem ser apenas assimiladas, mas precisam provocar as devidas
transformações na nossa linha de pensamento, caso contrário, serão apenas
palavras que irão ornamentar nossa erudição (SANTOS, 1997, p.18).

A terceira e última condição é a iniciativa. Neste ponto, o autor ressalta a importância de um
contexto em que as pessoas envolvidas motivem e apoiem a iniciativa do sujeito. A pessoa precisa se
sentir segura no seu ato criativo, sem o medo da punição ou de ser ridicularizada. Além disso,
ressaltase o fator da disponibilidade do indivíduo alegando que “a pessoa que está sob pressão de
responsabilidades não está emocionalmente livre para criar” (CUNHA apud SANTOS, 1997, p.19).
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Luckesi (1998), ao tratar do desenvolvimento dos estados de consciência e a ludicidade, explica que
o ser humano possui múltiplas dimensões que são integradas e inseparáveis entre si. Ou seja, as
dimensões corporal, emocional e espiritual fazem parte de um ser uno. Afirma ainda que tudo o que
existe é consciência. E quanto mais desenvolvida for à consciência humana mais ele será capaz de
perceber o mundo ao seu redor. O autor alega que:

[...] tudo o que existe, de alguma forma, é CONSCIÊNCIA e que, na
trajetória da história, o Ser, assim, tem se manifestado. A terra, em sua
evolução, tornase autoconsciente, através do ser humano. Hegel, em suas
formulações filosóficas, explicita que a idéia, através da sua realização na
natureza e na história, constituise em Espírito Absoluto. Teilhard de
Chardin, através de seus estudos paleontológicos, desvenda uma trajetória
evolucionista na terra, cujo eixo central passa pelo desenvolvimento da
consciência, manifestado, biologicamente, pelo desenvolvimento do sistema
nervoso. Hoje, uma grande ala de físicos parece já não mais ter dúvidas a
esse respeito. Assim sendo, se o Ser é Consciência, necessitamos de aprender
a manifestála em nossa vida pessoal, criando as condições para que isso
possa acontecer (LUCKESI, 1998, p. 1).

Segundo este autor, consciência é aquilo que somos na totalidade do nosso ser. Todo ser humano é
uma centelha individualizada, porém não desprendida do Ser, e, na medida das possibilidades e do
estado de desenvolvimento ele manifesta suas qualidades no seu existir concreto, histórico e natural.
Consoante a isso, Luckesi (1998) salienta que:

[...] muitas são as possibilidades de desenvolvimento de nossos estados de
consciência, o que importa é que elas sejam inteiras e plenas. A atividade
lúdica, para que seja lúdica, necessita dessa inteireza; por isso, podem nos
auxiliar e muito em nosso próprio processo de desenvolvimento e,
consequentemente, da nossa possibilidade de expressar a Luz que somos
(LUCKESI, 1998, p. 17).

E, nessa perspectiva, ressaltamos, mais uma vez, a relevância de se promoverem atividades e
experiências lúdicas no campo educacional, a fim de possibilitarmos a expansão da consciência, dos
potenciais e das qualidades dos educandos. Além de contribuir para a formação de sujeitos mais
criativos, sensíveis, autônomos e proativos em suas vidas.

Servindose das bases da Biossíntese, Luckesi (2000), ao tratar da educação numa perspectiva interna
do próprio fazer educativo, oferece alguns subsídios para trabalhar com o ser humano em sua
totalidade, em suas características biológicas, psicológicas e espirituais. Nesse sentido, o autor
discute como a educação centrada na ludicidade com fundamento na Biossíntese pode ser um meio
fundamental para atingir os objetivos do Projeto de Wilhelm Reich de "prevenção das neuroses
futuras". “Para Reich, a neurose é a cronificação de uma solução como a única verdadeira para todos
os problemas da vida” (p.37). Ainda com base em Luckesi (2000):

A Biossíntese pode oferecer e oferece, para uma educação lúdica, recursos
teóricos e práticos que delimitam cuidados antecipados frente às
possibilidades de "prevenção de neuroses futuras", como dizia Reich; assim
como propicia, também, recursos para a restauração de neuroses, cujas raízes
estão no passado. Com isso não estamos querendo dizer que um educador
deva tornarse um psicoterapeuta. De forma alguma! Estamos sinalizando,
isso sim, que um trabalho educativo, realizado com cuidados específicos e
adequação, podem restaurar experiências traumáticas do passado (forças
regressivas), ao mesmo tempo, abrindo portas para a exuberância da vida no
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presente e no futuro (forças progressivas). Ou, no inverso, como é o caminho
apropriado da educação, organizando o futuro (forças progressivas), restaura
o passado (forças regressivas) (LUCKESI, 2000, p. 38).

A educação, nessa perspectiva, por estar direcionada para o futuro, pode servir de mediação (quando
conduzida adequadamente) para uma vida mais sadia, pulsante, promissora e, por essa razão, menos
cronificada e consequentemente menos neurótica, no sentido reicheano. Consoante a isto, Luckesi
(2000) argumenta que:

Uma prática educativa lúdica tem seu centro de atenção na formação de um
Eu saudável em cada ser humano, de tal modo que cada um possa administrar
a vida pessoal, coletiva e profissional da melhor forma possível, pulsante,
alegre, realizada. A Biossíntese fornece bases para isso e sistematizar esses
fundamentos para a uma prática educativa lúdica, que deseja ser saudável
(LUCKESI, 2000, p. 38).

Doravante, é pertinente que o professor esteja ciente de que as práticas pedagógicas lúdicas
contribuem para o desenvolvimento social, intelectual e emocional dos alunos. Assim, a presença das
atividades lúdicas é de grande importância, no entanto, não podem ser utilizados apenas para
preenchimento do tempo da aula ou de modo aleatório e descompromissado. Eles têm de ser
concernentes aos conteúdos e aos objetivos da aprendizagem, auxiliando a parte teórica, tornando o
ensino mais agradável e dinamizando o trabalho dos educadores. Desse modo, a vontade de aprender
aumenta, o interesse ao conteúdo cresce e, assim, o estudante verdadeiramente aprende o que foi
proposto, incentivandoo a ser pensador, questionador e não mero reprodutor de informações vazias
de significado.

Em suma, organizar um trabalho pedagógico na perspectiva da ludicidade deve se partir, antes de
tudo, de uma postura lúdica por parte do professor. Ele deve vivenciar, estudar e experienciar a
ludicidade. Além disso, é essencial conhecer o contexto de vida dos alunos visando extrair
informações que sirvam de base para um ensino que seja significativo e, especialmente, lúdico.
Assim, devese haver um ambiente educacional que incentive e apoie os alunos à iniciativa de criar,
que inspire segurança ao invés de causarlhes o medo da punição ou de serem envergonhados, que
estimule o raciocínio autônomo e inventivo ao invés de deixálos em uma posição passiva de mero
cumpridor de tarefas de classe/casa.

A concepção de ludicidade na visão da professora

Conforme já abordamos, a ludicidade possui um conceito complexo em virtude do campo subjetivo à
qual está submetida, podendo ser interpretada sob dois pontos de vista: o interno (subjetivo) ou o
externo (objetivo) (MASSA, 2015). Considerandose que a ludicidade é sentida e não vista, só quem
a vivencia pode determinar o que é lúdico ou não para ele (LUCKESI, 2014). Desse modo, as
atividades lúdicas abrangem muito mais do que jogos, brinquedos e brincadeiras consagrados no
campo sociocultural, ela pode estar presente de diferentes formas e lugares a depender dos
sentimentos que se façam presentes em quem delas está participando.

A ludicidade, portanto, faz parte da essência humana e se caracteriza por um estado interno de
plenitude, é o sentir, pensar e agir harmonicamente (LUCKESI, 1998). Cientes disso, indagamos a
professora da turma do 4º ano sobre o seu entendimento por ludicidade, e obtivemos a seguinte
resposta:

Ludicidade é tudo aquilo que você faz, é... de forma criativa para chamar a
atenção do aluno (professora da turma).

Podemos observar que em poucas palavras a docente associou a ludicidade a uma abordagem de
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ensino criativo de modo que atraísse o olhar do aluno. Porém, na sua fala, ela não mencionou
conceitos básicos da ludicidade que, segundo Luckesi (1998), envolve o sentimento, o interesse, a
inteireza daquele que a vivencia. A ludicidade foi associada a um fazer (externo), a uma ação
realizada com a finalidade de obter a atenção do estudante, sem considerar o prazer e a sensibilidade.

O trabalho criativo preparado pelo educador pode estar relacionado a uma educação lúdica, mas este
seria apenas um meio de se proporcionar atividades lúdicas aos alunos e não um fim. Ou seja,
realizar atividades de forma criativa não garante que algo seja lúdico, mas pode contribuir para que
seja. Portanto, é importante considerar que só quem sente, vive e experimenta determinada situação
ou atividade pode dizer se nelas há ludicidade ou não. Entretanto, percebemos um entendimento
limitado sobre ludicidade por parte da professora da turma.

O professor lúdico precisa ter, antes de tudo, sensibilidade para perceber no rosto, nas expressões,
nas atitudes e nas falas dos alunos o que eles têm a expressar. E, nesse sentido, o educador precisa
buscar compreender, mediante o diálogo, se o seu trabalho está conseguindo unir o ensino a uma
aprendizagem significativa, para não cair na postura, ainda tão comum do professor que “faz de
conta que ensina, e dos alunos que fazem de conta que aprendem”. Sendo assim, vimos à
necessidade de questionar a docente sobre a reação que ela verifica nos seus alunos quando utiliza
atividades que envolvem o lúdico. E sua resposta foi da seguinte forma:

Primeiro eles ficam bem agitados... [risos] mas ai eles vão, eles sempre
gostam dessa questão lúdica, da brincadeira. Eles sempre gostam da questão
de jogos, trabalhar através de jogos também é muito legal (professora da
turma).

Notamos que a docente se referiu as “brincadeiras” e aos “jogos” como exemplos de atividades
lúdicas que foram confirmadas como tal quando ela mencionou que os alunos “sempre gostam”.
Sabemos que os jogos e as brincadeiras, por si só, não são lúdicos, mas podem ser quando os alunos
verdadeiramente gostam e se envolvem prazerosamente.

Desse modo, na fala da docente, vemos que a mesma percebe, mediante o comportamento “agitado”
dos alunos, o gosto deles diante das atividades que abordam o lúdico. Inclusive, considera tais
atividades “muito legais” de se trabalhar com eles, denotando seu gosto pelo trabalho com as
brincadeiras e os jogos.

Entretanto, fazendo um paralelo, entre a fala da docente e os registros das observações de suas aulas,
verificamos que na maioria das vezes quando os alunos começavam a conversar nas aulas, a
professora reclamava e ameaçava a turma de tirar “pontos de comportamento”, e, em último caso, de
tirar o recreio e a Educação Física. As justificativas dadas pela docente para que os alunos ficassem
em silêncio eram: para que eles ouvissem melhor e se concentrassem na aula; de só falar se for
dentro do assunto da aula; que sala de aula não é lugar de brincadeira; dentre outras.

Na postura da docente, percebemos elementos que caracterizam a disciplina adotada na “educação
bancária”, criticada por Paulo Freire e classificada como “domesticadora”. Rebelo (2002, p.48)
explica que “nela, a obediência e o silêncio dos alunos são aspectos importantes para garantir que os
conteúdos determinados pela cultura dominante sejam transmitidos pelo professor sem interferências
externas”. Por outro lado, de acordo com Luckesi (2005):

[...] brincar como uma atividade que praticada pela criança, pelo adolescente
e pelo adulto, expressa a capacidade criativa do ser humano, que se realiza
como “um caminho que tem coração”, o que conduz a compreensão de que
expressões tais como “isto não é brincadeira”, ”acabou a brincadeira, agora
vamos trabalhar” não fazem sentido, devido desqualificarem a atividade de
brincar, como se ela fosse absolutamente leviana e superficial, e, pois, não
sendo um ato significativo para a realização existencial e vital do ser humano
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(LUCKESI, 2005, p. 1).

Assim, vemos que, nos dias observados, as atividades lúdicas aconteciam, na maioria das vezes, de
forma não diretiva, ou seja, (quando aconteciam) os alunos brincavam por conta própria, sem um
direcionamento pedagógico. Constatamos que o trabalho pedagógico da professora não contemplou,
de fato, o lúdico. Sua utilização acontecia em momentos específicos, como “extras” ou recompensa,
e não como um meio eficaz e benéfico no processo de ensinoaprendizagem.

A Organização do Trabalho pedagógico, a sua relação com a ludicidade e produção de texto.

Como já discorremos anteriormente, vivenciar a ludicidade contribui para o desenvolvimento social,
intelectual e emocional do ser humano, bem como favorece a criatividade, a sensibilidade e a
autonomia do pensamento (LUCKESI, 1998, 2002). Levando esse entendimento para o campo
educacional notamos que este pode ser um elemento significativo para um ensinoaprendizagem de
qualidade, especialmente, para o desenvolvimento da produção textual. A relação entre
aprendizagem e ludicidade, segundo Lopes (2004, p.61) citado por Massa (2015, p.125), “é benéfica
na medida em que potencializa as capacidades dos alunos ao viabilizarem o aprendizado com
prazer”.

Buscando compreender, na fala da professora da turma, como ela organiza o seu trabalho pedagógico
utilizando a ludicidade e a produção de texto, fizemos algumas perguntas das quais tratamos a seguir.
Ao questionala sobre a forma como trabalha a produção de textos com os alunos, a docente
respondeu da seguinte maneira:

Através de tarjas, de... histórias em quadrinhos, através de imagens, é... de
textos também, a gente coloca inicia o texto e pede que eles completem
também (professora da turma).

Embora a docente não tenha especificado com maiores descrições a organização do seu trabalho com
a produção textual, ela cita 4 (quatro) formas de trabalhar a escrita dos alunos, das quais apenas uma
delas (a histórias em quadrinhos) é citada na BNCC (2017), para os objetivos de ensino do 1º ao 5º
ano na área de leitura/escuta. Aparece também nos objetivos para o 1º e 2º ano dentro das habilidades
a serem desenvolvidas através da escrita compartilhada, como mostra a seguir:

Planejar e produzir, em colaboração com os colegas e com a ajuda do
professor, (re) contagens de histórias, poemas e outros textos versificados
(letras de canção, quadrinhas, cordel), poemas visuais, tiras e histórias em
quadrinhos, dentre outros gêneros do campo artísticoliterário, considerando
a situação comunicativa e a finalidade do texto (BRASIL, 2017, p.101).

Ao trabalhar com a produção textual o professor não deve perder de vista o caráter interlocutivo e a
finalidade do texto. Ou seja, é ideal que se proponha situações de produções contextualizadas, que
estejam inseridas em um processo interacional, considerandose os usos sociais da escrita. Tais
elementos não foram identificados na resposta da docente, ela apenas cita alguns meios para
estimular a escrita dos alunos, mas não detalha como realiza esse trabalho. Procuramos saber quais
os tipos de textos que a docente utilizava na sala de aula com os alunos, a professora da turma
respondeu da seguinte forma:

Utilizamos vários tipos de textos, de vários gêneros, seja informativo,
educativo, é... de pesquisa, também (professora da turma).

Apesar de a docente afirmar que utiliza vários tipos de textos, não testemunhamos a utilização desses
textos nas suas aulas, o que presenciamos (nos dias observados) foi o uso dos textos apresentados
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pelo livro didático. Contudo, a professora da turma, além de não especificar os tipos de textos, não
explica como utiliza os gêneros textuais com seus alunos. De acordo com os PCNs (1997):

Todo texto pertence a um determinado gênero, com uma forma própria, que
se pode aprender. Quando entram na escola, os textos que circulam
socialmente cumprem um papel modalizador, servindo como fonte de
referência, repertório textual, suporte da atividade intertextual. A diversidade
textual que existe fora da escola pode e deve estar a serviço da expansão do
conhecimento letrado do aluno. (BRASIL, 1997, p.28)

Desse modo, é importante que o professor disponibilize e ofereça para sua turma diversificados
textos escritos de boa qualidade, pois são esses textos que podem se converter em referências de
escrita para os estudantes. Ao ser questionada sobre a forma como realiza a correção da escrita dos
seus alunos, obtivemos a seguinte resposta da professora da turma:

Oralmente, no quadro, e as vezes eu faço também a questão da troca de
cadernos para que eles mesmos, é... corrijam um do outro, depois devolve o
caderno para ver. A correção é feita sempre no quadro (professora da
turma).

Embora nos dias observados não tenhamos visto nenhum desses momentos de correção da escrita
apresentada pela docente, tais propostas são interessantes. A correção coletiva possui um caráter
colaborativo, na qual os alunos assumem um papel mais intencional e ativo no desenvolvimento de
seus procedimentos de produção, ao mesmo tempo em que avaliam e revisam textos. A correção oral
permite que os alunos participem, interajam, tirem dúvidas, e se auto avaliem.

A correção no quadro, também, possibilita ao aluno ver outras formas de escritas feitas por seus
colegas de sala, verificando e relacionando o seu texto com os deles em um movimento de
aprimoramento. Nesse sentido, a estratégia mencionada pela docente contribui para que o aluno
entenda o texto como um processo, além de desenvolver a habilidade de revisar, rompendo com
distanciamento entre o produtor e seu produto. Conforme os PCNs (1997):

[...] a revisão do texto assume um papel fundamental na prática de produção.
É preciso ser sistematicamente ensinada, de modo que, cada vez mais,
assuma sua real função: monitorar todo o processo de produção textual desde
o planejamento, de tal maneira que o escritor possa coordenar eficientemente
os papéis de produtor, leitor e avaliador do seu próprio texto. Isso significa
deslocar a ênfase da intervenção, no produto final, para o processo de
produção, ou seja, revisar, desde o planejamento, ao longo de todo o
processo: antes, durante e depois (BRASIL, 1997, p.51).

Partindo desse pressuposto, é importante que o escritor tenha nas mãos o seu próprio processo de
planejamento, escrita e revisão de textos. Isto favorecerá a melhor qualidade da produção textual, ao
mesmo tempo que confere a quem escreve uma posição mais funcional e atuante. Segundo a BNCC
(2017, p.94), “reler e revisar o texto produzido com a ajuda do professor e a colaboração dos colegas,
para corrigilo e aprimorálo, fazendo cortes, acréscimos, reformulações, correções de ortografia e
pontuação” é uma habilidade a ser desenvolvida mediante a produção textual entre 1º ao 5º ano do
Ensino Fundamental. Entretanto, não testemunhamos nenhuma dessas condutas nas aulas da
professora da turma.

Buscando compreender sobre quais formas lúdicas a docente utiliza nas suas aulas para trabalhar a
produção de texto com a sua turma, a professora respondeu o seguinte:

Como eu já falei antes, através de tarjas coloridas, pode utilizar quadrinhos,
pode utilizar... eu gosto muito de desenhos animados de personagens, no
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caso eu gosto de Snoopy, de Mafalda, eu utilizo também, do Calvin que é
muito bom também, são bem educativos (professora da turma).

Consoante à fala supracitada, observamos que para a professora da turma trabalhar a produção
textual de forma lúdica é fazer uso de desenhos animados “educativos”. A docente não menciona os
alunos nas escolhas desses recursos, pois sabemos que, para algo ser lúdico, é necessário que quem
participa esteja envolvido e interessado. Nessa mesma linha de raciocínio questionamos à professora
da turma se ela acredita que as linguagens lúdicas, como desenhar, pintar, colar, dramatizar, cantar, e
outras, devem ser utilizadas no trabalho com a produção escrita dos alunos, e a docente respondeu da
seguinte forma:

Sim, inclusive nós passamos na sala alguns trabalhos em que eles mesmos
apresentam. A gente passa também teatro para que eles façam. Representem
através de fantoches, a gente utiliza também, em sala de aula, a gente
utilizada a questão do recorte, da colagem, que eles montam, eles criam
cartazes, eles fazem, é... entrevistas, eles fazem entrevistas, e eles apresentam
tudo em sala de aula para depois ser colocado nos cartazes posto para a
turma (professora da turma).

Na fala acima a docente afirma que faz uso de alguns métodos para dinamizar suas aulas envolvendo
a participação dos alunos. O teatro de fantoches, recorte e colagem, criação e apresentação de
cartazes, realização de entrevistas, são atividades que podem ser interessantes de se trabalhar com a
turma. Contudo, é importante que essas atividades, além de serem envolventes e atraentes para o
aluno, não sejam feitas aleatoriamente, mas sigam um planejamento pedagógico. No entanto, não
presenciamos nenhuma das atividades citadas pela docente nos dias das observações de suas aulas.

Buscamos compreender se a docente já teria realizado cursos de formação continuada que versassem
sobre o trabalho com o lúdico em sala de aula. A professora da turma nos respondeu que já havia
participado várias vezes. E sobre trabalhar com a produção escrita, perguntamos se docente teria
feito cursos nesta área, e a professora afirmou que também já fez alguns cursos. Para aprofundar suas
respostas, questionamos se a docente lembravase de algum desses cursos, e sua resposta foi a
seguinte:

Especificamente não, mas tipo assim... é, assim, questão de data não lembro,
mas assim, nós já trabalhamos, já fizemos alguns trabalhos em relação a...
formação continuada, porque é... na prefeitura, no caso como eu sou
funcionaria também da prefeitura, então lá a gente tem bastante informações
assim, que eles abordam sempre esse tema, a questão da ludicidade, a
questão de... é, da forma de trabalhar... essas questões (professora da
turma).

Participar de cursos de formação continuada é de grande importância para todos os professores que
desejam desenvolver um trabalho pedagógico frutífero. Como vimos na fala da docente, a mesma
possui participação em vários cursos direcionados ao trabalho com o lúdico e com a produção
textual. Porém, não lembrou e não soube informar a data, fazendonos conjecturar que talvez os
cursos não tenham sido recentes ou não ofereceram conhecimentos significativos para a docente.

Buscamos compreender como a professora da turma percebe nas suas aulas o gosto dos alunos ao
produzir textos, e sua explicação foi da seguinte forma:

Muito boa, essa turma ela é... eles são bem inteligentes, apesar que eles
gostam... eles gostam muito de usar a oralidade, gostam muito de conversar,
mas eles são bem inteligentes, já sabem questões do tipo... usando outros
tipos de materiais, como dicionários, eles sabem, eles sabem procurar, eles
sabem... eles trazem curiosidades para a sala de aula, e são bastantes
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interessados (professora da turma).

A docente percebe que a turma tem maior interesse pela interação e pela expressão oral dos fatos e
informações encontrados em outras fontes. Este pode ser um elemento importante a ser considerado
no planejamento, podendo articular a uma proposta de escrita. Contudo, a docente não menciona
elementos que evidenciem que os alunos gostem de produzir textos, pois saber usar o dicionário ou
usar a oralidade não denota interesse por produzir textos. Pode até haver alguma relação entre eles,
mas isso não significa dizer que exista vontade de escrever. Nesse sentido, questionamos com maior
ênfase se os alunos gostavam de escrever, e a docente respondeu o seguinte:

Gostam de escrever, gostam de produzir textos, gostam muito de conversar
(risos) demais... (professora da turma).

Embora a docente afirme que os alunos gostem de produzir textos, não presenciamos (nos dias de
observação) nenhum momento direcionado para a produção textual. Além disso na fala da professora
é dado maior destaque ao gosto dos alunos pela interação oral, a qual acreditamos ser resultado da
ausência de estímulos significativos à escrita. E nas observações do cotidiano da turma constatamos
que os alunos, de fato, conversavam bastante entre si. Acreditamos que isso, também, é resultado da
dinâmica da atual sociedade, permeada por recursos midiáticos que nos bombardeiam a todo instante
com informações diversas, e os alunos chegam à sala agitados, prontos para expressarem aquilo que
ouviram e viram fora da escola.

É importante, também, considerar que esses alunos se inserem em uma faixa etária que corresponde à
transição entre infância e adolescência, período marcado por intensas mudanças decorrentes de
transformações biológicas, psicológicas, emocionais e sociais. Tais fatores devem ser levados em
conta, tendo em vista que a educação deve ser integral, como explicita a BNCC (2017):

[...] a Educação Básica deve visar à formação e ao desenvolvimento humano
global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse
desenvolvimento, rompendo com visões reducionistas que privilegiam ou a
dimensão intelectual (cognitiva) ou a dimensão afetiva. Significa, ainda,
assumir uma visão plural, singular e integral da criança, do adolescente, do
jovem e do adulto – considerandoos como sujeitos de aprendizagem – e
promover uma educação voltada ao seu acolhimento, reconhecimento e
desenvolvimento pleno, nas suas singularidades e diversidades (BRASIL,
2017, p.14).

Nessa conjuntura, é necessário um olhar mais cuidadoso sobre os alunos a fim de garantir que o
ensino seja adequado e adaptado às suas demandas. Com o intuito compreender como ocorria o
trabalho da docente em relação ao desenvolvimento da escrita, questionamos como acontecia a
produção de textos em suas aulas, e a resposta da professora foi a seguinte:

Como acontece na aula? Primeiro eu faço uma introdução, mostro para eles,
no caso o instrumento que eu estiver utilizando, por exemplo, eu posso
trazer... é... como já houve, por exemplo, eu queria que eles produzissem um
texto a partir de um objeto, tipo... uma caixa de leite, um recipiente de um
remédio, então, através de alguns instrumentos que eu trouxe, foram
distribuídos. Eles primeiro analisaram, para depois criar. Se for através da
imagem, eles vão primeiro ler aquela imagem, fazer a leitura visual, vão é...
é... Montar, primeiro a estrutura do texto que já foi trabalhado, também, com
eles, a questão do título, do início, do, da, da, do clímax, da, do texto que foi
trabalhado, também, com eles e... até a conclusão. Eles sabem a diferença de
um texto informativo, de um bilhete, eles sabem a diferença de um texto
extenso, e eles sabem também fazer resumos, que é quando eles pegam
somente a ideia central do texto, o que eles realmente querem dizer
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(professora da turma).

Sabemos que é necessário oferecer aos alunos inúmeras oportunidades de produção de textos em
situações semelhantes às que caracterizam a escrita fora da escola. Relacionando a fala da docente às
observações que realizamos nas suas aulas, não presenciamos nenhuma das abordagens citadas pela
docente, o que constatamos, na prática, foi o uso excessivo do livro didático e do ditado de palavras.
Portanto, concernente ao ensino de produção textual, seu trabalho tem se mostrado superficial e
pouco eficiente. De acordo com os PCNs (1997):

Formar escritores competentes, supõe, portanto, uma prática continuada de
produção de textos na sala de aula, situações de produção de uma grande
variedade de textos de fato e uma aproximação das condições de produção às
circunstâncias nas quais se produzem esses textos. Diferentes objetivos
exigem diferentes gêneros e estes, por sua vez, têm suas formas caraterísticas
que precisam ser aprendidas (BRASIL, 1997, p.49).

A produção de textos deve ser compreendida como uma atividade discursiva que se realiza em um
espaço em que sejam consideradas as funções da escrita e as condições de sua produção (para que,
para quem, onde e como se escreve). Em todas as aulas observadas na turma, as propostas que
deveriam nortear a produção de texto foram artificiais, tanto no que refere à realidade vivenciada
pelos alunos, quanto nos aspectos atinentes à motivação para uma escrita lúdica. Indagamos a
professora da turma sobre as dificuldades que ela encontrava ao trabalhar com a produção escrita dos
estudantes, e sua explicação se mostra a seguir:

A dificuldade é a parte ortográfica, né... Às vezes, uma coisa que eu digo
muito para eles: que quem ler muito escreve mais, escreve mais certo, né!? A
partir do momento que você ler muito você escreve certo, então, é, por isso
que eu incentivo muito essa questão da leitura, o livro que eles tão
trabalhando esse ano, que é o livro da Ápice, ele trabalha muito essa questão
de gêneros textuais, ele enfatiza muito bem essa questão... [celular toca] essa
questão da leitura, então, é... eu percebo que eles se desenvolveram muito
esse ano essa questão ai (professora da turma).

É importante compreendermos que a leitura e a escrita são práticas complementares, intimamente
ligadas, que se modificam reciprocamente no processo de letramento, na qual a escrita transforma a
fala e a fala influencia a escrita. São práticas que proporcionam a construção do conhecimento sobre
os diversos gêneros, sobre os procedimentos mais apropriados para lêlos e escrevêlos e sobre as
situações de uso da escrita. Contudo, “a relação que se estabelece entre leitura e escrita, entre o papel
de leitor e de escritor, no entanto, não é mecânica: alguém que lê muito não é, automaticamente,
alguém que escreve bem” (BRASIL, 1997, p.40).

Diante disso, o método de estimular a leitura, que a professora utilizou nos dias observados, não é a
estratégia mais apropriada para formar escritores capazes de produzir textos coerentes, coesos,
adequados e ortograficamente escritos. É necessário oferecer aos alunos inúmeras possibilidades de
aprenderem a escrever em condições similares às que retratam a escrita da vida cotidiana. Conforme
os PCNs (1997):

Para aprender a escrever, é necessário ter acesso à diversidade de textos
escritos, testemunhar a utilização que se faz da escrita em diferentes
circunstâncias, defrontarse com as reais questões que a escrita coloca a quem
se propõe produzila, arriscarse a fazer como consegue e receber ajuda de
quem já sabe escrever (BRASIL, 1997, p.49).

Desenvolver escritores competentes requer, portanto, uma prática frequente de produção de textos na
sala de aula, situações de produção de uma ampla variedade de textos de fato e uma aproximação das
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condições de produção aos contextos nas quais se elaboram esses escritos. Questionamos a docente
se a dificuldade por ela encontrada no trabalho com a produção textual estava apenas na ortografia
dos alunos, e a mesma afirmou, como mostra a seguir:

É, a ortografia, mas ai eles já tem melhorado bastante, houve um
aprendizado muito significativo esse ano (professora da turma).

Sabemos que é necessário ensinar os estudantes a lidar tanto com os aspectos notacionais
relacionados ao sistema alfabético e às restrições ortográficas quanto com os aspectos discursivos
concernentes à linguagem que se utiliza para escrever. Por outro lado, nos diferentes níveis de
escolaridade, uma das principais razões das dificuldades de redação está em colocar a avaliação
como finalidade da escrita. Portanto, o professor deve ter em vista que os aspectos notacionais não
devem ser o foco principal do trabalho com a produção de texto, mas, sim, um elemento utilizado
quando o contexto exigir o uso da normapadrão. Procuramos saber as dificuldades sentidas pela
professora da turma em relação ao trabalho com o lúdico nas atividades de produção escrita, e sua
resposta foi a seguinte:

A mesma dificuldade porque é... não existe aquelas grandes dificuldades,
Oh! isso não pode ser! Não pode ser contornado! Não! eles tem, claro, que
eles não vão escrever sempre tudo corretamente, mas eles trocam ainda
aquela questão é... do “x” pelo “Ch” é, aquela questão do “u” no final da
palavra e o do “l”, então esses erros ortográficos que eles ainda estão no
sistema ainda, ainda estão em aprendizado né! porque a aprendizagem ela é
contínua, não há aquele que sabe ler, é... escrever 100%, mas todo dia eles
estão em um contínuo aprendizado (professora da turma).

De acordo com a BNCC (2017), o tratamento das práticas de produção de textos compreende
dimensões interrelacionadas às práticas de uso e reflexão, tais como: Consideração e reflexão sobre
as condições de produção dos textos que regem a circulação de diferentes gêneros nas diferentes
mídias e campos de atividade humana; Dialogia e relação entre textos; Alimentação temática;
Construção da textualidade; Aspectos notacionais e gramaticais; e Estratégias de produção.

A produção de texto na perspectiva da ludicidade tem no centro o interesse, o envolvimento, e o
aprazimento dos alunos no desenvolvimento da habilidade escrita. Contudo, a docente continuou a
focalizar em apenas uma das dimensões da prática da escrita, denotando uma visão restrita. Além de
deixar de considerar o trabalho com o lúdico, sendo este o foco da questão, deuse a entender que a
dificuldade era apenas na parte ortográfica dos alunos, e que no seu trabalho com a produção de
textos, sobretudo, com o uso do lúdico, não possuía problemas de nenhum tipo.

Buscando verificar como a professora da turma organizava os conteúdos de suas aulas,
especificamente, no que se refere à produção de texto e o uso do lúdico nesse processo, analisamos o
seu plano de aula. A professora da turma nos apresentou dois planos anuais, o primeiro foi elaborado
pelo professor que a antecedeu, e o segundo foi preparado pela própria docente para complementar o
primeiro. O primeiro plano apresentava em sua organização: os eixos, os conteúdos, a metodologia, e
a avalição. Porém, não havia objetivos definidos para a área da Língua Portuguesa.

Referente ao eixo da produção textual, verificamos que no primeiro plano estavam colocados os
seguintes conteúdos: (no 1º bimestre) produção de letra de canção e produção de página de diário
pessoal; (no 2º bimestre) produção de blog e produção de carta pessoal; (no 3º bimestre) texto
informativo, conto de mistério e roda de conversa; e (no 4º bimestre) reconto de conto e roteiro de
passeios pela escola.

Nos procedimentos metodológicos programados no primeiro plano, notamos que para todos os
bimestres foram utilizados, basicamente, as mesmas metodologias. No que diz respeito ao
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desenvolvimento da linguagem escrita, foram colocados: exercícios orais e escritos, interpretar
oralmente e de forma escrita os textos lidos; produção de textos individual, em dupla ou
coletivamente. Notamos que a maior parte do plano se destinava as atividades orais e de leitura.
Concernente aos recursos que podem ser utilizados no trabalho com o lúdico e a produção textual,
encontramos: jogos, recorte e colagem; músicas e filmes; atividades extraclasses.

No segundo plano, feito pela professora da turma, verificamos que no 1º e 2º bimestres foi abordada
a produção de textos, porém no 3º e 4º bimestres só foram colocados assuntos relacionados à
gramática e ortografia. Referente aos objetivos, o plano abordou somente dois de forma geral, ambos
se direcionavam para o desenvolvimento da leitura, da oralidade e da escrita em diferentes situações.

No tocante ao desenvolvimento da linguagem escrita, verificamos que, na metodologia do segundo
plano, havia apenas a proposta de produção de textos partindo de gravuras e músicas (individual e
coletiva). Embora estas abordagens possam ser prazerosas para o trabalho com a escrita dos
educandos, notamos a ausência de um planejamento mais estruturado para a produção de textos,
sobretudo, com o uso dos recursos lúdicos.

Observando como a docente conduzia suas aulas, constatamos que o livro didático tem sido seu
principal instrumento de ensino. Não presenciamos nenhuma situação de produção textual e, nem tão
pouco, abordagens lúdicas para uma escrita prazerosa. Inclusive, não testemunhamos qualquer das
propostas de produção de textos citadas na fala e no plano anual da docente. Consideramos a
hipótese de que sua ocorrência tenha sido pontual e planejada apenas para o 1º e 2º bimestre, como o
plano da docente sugere.

O livro didático de Português utilizado pela docente era da editora Ápis, das autoras Terezinha C.H.
Bertin, Vera Lúcia de C. Marchezi e Ana Maria T. Borgatto, do ano de 2014, para a faixa etária de 9
a 10 anos. Este é um dos livros indicados pelo Programa Nacional do Livro e do Material Didático 
PNLD (2015) como um dos mais adequados para o ensino de língua materna nos anos iniciais do
Ensino Fundamental. Mesmo com o uso constante do livro didático a docente confessou que não
gostava desse livro, e pretendia trocalo no ano seguinte.

O livro supracitado trabalha a produção de textos vinculandose a vários gêneros textuais tais como:
letra de música, carta pessoal, página de diário pessoal, blog, conto de mistério, reconto, roteiro para
apresentação de trabalho e roteiro de passeio na escola. Além disso, no livro se encontram propostas
de produção de poema, crônica, história de ficção científica, notícia a partir de uma foto, reportagem,
texto de informação científica, produção de campanha publicitária e roteiro de peça teatral. Sobre
esse livro, o PNLD (2015) afirma que:

A produção escrita recebe tratamento consistente, com propostas claras,
diversificadas e adequadas ao nível de escolaridade dos alunos. Estes são
orientados quanto ao planejamento, à elaboração, à revisão e à apresentação de
seus textos. Na etapa de elaboração, porém, a construção da textualidade
(coerência, coesão, estruturação de frases) não é retomada, embora tenha sido
trabalhada nas atividades de leitura (BRASIL, 2015, p.148)

Ainda que o livro didático trate de diferentes gêneros textuais e proponha produções escritas
variadas, ele tem suas limitações. Portanto, sozinho não é capaz de fazer com que os alunos
aprendam a produzir textos de forma significativa, ao mesmo tempo em que não instrui sobre os
aspectos da textualidade. Os livros didáticos podem até propor ao docente atividades lúdicas junto
aos educandos, porém “nenhuma dessas abordagens toma como objeto do seu estudo o sujeito que as
vivencia. Todas elas sempre abordam a atividade de modo externo e objetivamente, nunca do ponto
de vista do sujeito” (LUCKESI, p.17, 2014). Além disso, conforme a PNLD (2015):

[...] será necessário que o professor promova, de maneira mais explícita e
sistemática, a articulação entre os eixos de leitura e produção de textos,
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retomando, no momento da escrita, os aspectos da textualidade estudados nas
atividades de leitura, como os recursos de coesão, a coerência, a seleção do
vocabulário, a estruturação das frases (BRASIL, 2015, p. 152).

Assim, constatamos que as produções escritas, quando presenciadas na turma, eram sugeridas pelo
próprio livro didático, sem uma adaptação ou contextualização. E, mesmo nesses casos, não havia
um trabalho sistematizado e direcionado para essas produções. As atividades desenvolvidas e os
materiais utilizados, portanto, resumiramse a leitura dos textos e propostas do livro didático, a cópia
do quadro para o caderno, e ao ditado de palavras (retiradas do dicionário de Língua Portuguesa).

Considerações finais

As atividades lúdicas, por serem propiciadoras da experiência plena, contribuem significativamente
no desenvolvimento social, intelectual e emocional do ser humano. Na educação, a ludicidade
desperta o gosto e o interesse do aluno pelo saber, favorece a participação ativa no processo de
aprendizagem e a interação consigo mesmo e com os outros.

Trabalhar com a ludicidade é, inegavelmente, apresentar uma metodologia atraente, um caminho
eficiente para envolver os alunos nas atividades escolares, viabilizando aprendizagens significativas.
É praticar uma educação que integra, ao invés de separar mente de corpo ou sentimento de razão,
considerando as diversas possibilidades. No campo da produção textual, o lúdico atribui às aulas um
caráter mais dinâmico, interativo e instigante para os estudantes, contribuindo para que esse processo
de aprendizado se torne menos penoso e mais gratificante.

Verificamos que a professora da turma demonstrou uma concepção limitada e superficial sobre
ludicidade, a qual foi associada a um fazer (externo), a uma ação realizada para se obter a atenção do
estudante, sem considerar o prazer e o interesse daquele que experiencia a ludicidade. Percebemos,
também, que nos dias observados, a docente não incluiu atividades e recursos lúdicos em suas aulas,
ou seja, o seu trabalho pedagógico não contemplou, de fato, o lúdico.

Ao observar como a professora da turma organizava o seu trabalho pedagógico utilizando a
ludicidade e a produção de texto, constatamos que as produções escritas, quando presenciadas na
turma, eram sugeridas pelo próprio livro didático, sem uma adaptação ou contextualização. E,
mesmo nesses casos, não haviam um trabalho sistematizado e direcionado para essas produções. As
atividades desenvolvidas e os materiais utilizados, portanto, se resumiram à leitura dos textos e
propostas do livro didático, a cópia do quadro para o caderno e ao ditado de palavras.

Verificamos que, embora os dois planos anuais da professora abordem a produção de texto e alguns
elementos possíveis para um trabalho com o lúdico, verificouse a ausência de um planejamento
mais elaborado para a produção de textos, sobretudo, em articulação com os recursos lúdicos. Por
outro lado, não tivemos o mesmo acesso ao Projeto Político Pedagógico (PPP) da instituição em
virtude das reestruturações em que estava se submetendo.

Assim sendo, reconhecendo a importância da educação lúdica, fazse necessário que a educação,
principalmente os professores de alfabetização e de Língua Portuguesa (em especial, dos Anos
Iniciais do Ensino Fundamental), inclua em sua organização pedagógica a ludicidade na construção
do conhecimento linguístico, sobretudo, no que se refere à competência escritora. Isto é, visar à
aplicabilidade do lúdico na escola de uma forma mais sistemática, que seja possível refletir sobre o
seu papel na formação de um ser humano saudável e, concomitantemente, na prática de ensino de
uma forma geral, e na produção de texto, em especial.
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