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RESUMO

Este trabalho apresenta a contribuição relevante da música e do lúdico no ensino da disciplina de Língua Portuguesa
da Escola Municipal Eudálio de Lima. Foi realizado a partir da necessidade de aprimorar a aprendizagem e envolver o
alunado de forma prazerosa na disciplina, já que, este campo da arte (música) exerce fascínio ao ser humano. A
música e o lúdico estimula na aprendizagem dos alunos uma interação produtiva, divertida e significativa no tocante
de um vocabulário diversificado e com uma aprendizagem mais envolvente diante a resistência por parte de alguns
alunos em relação à disciplina de Língua Portuguesa. Contudo utilizou-se de pesquisa qualitativa por meio de
questionário de entrevista, análise documental, pesquisa bibliográfica com o intuito de possibilitar assim uma
aprendizagem eficiente e envolvente na leitura e na escrita desse discente.

Palavras-chave: Música. Lúdico. Aprendizagem.

Abstact

This work presents the relevant contribution of music and playful in the teaching of Portuguese Language at the
Eudalio Municipal School of Lima. It was carried out from the need to enhance the learning and engage students in a
pleasant way in the discipline, since this field of art (music) exerts fascination in the human being. The music and the
playful stimulate in the students&39; learning a productive, fun and meaningful interaction regarding a diversified
vocabulary and with a more engaging learning on resistance the part of some students in relation to the discipline of
Portuguese Language. However, it was used qualitative research through a questionnaire interview, documentary
analysis, bibliographic research with the aim of providing an efficient and engaging learning in the reading and writing
of these students.

Keywords: Music. Playful. Learning.

1 INTRODUÇÃO

O presente trabalho visa abordar sobre a contribuição da música e o lúdico nas aulas da disciplina de Língua
Portuguesa no Ensino Fundamental II, realizada na Escola Municipal Eudálio de Lima no município de Lagarto -
Estado de Sergipe. Surgiu diante da necessidade de promover uma metodologia mais dinâmica, interessante e
facilitadora do ensino da disciplina para o alunado.
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De acordo com a Lei 11.769/2008, que determina o ensino de música nas escolas, estimulou no ambiente escolar,
uma série de discussões entre pesquisadores e educadores da referida instituição e constatou – se que, diversas
individualidades envolvidas com a educação e tanto a arte quanto a música, não garante, mas provoca e é sugestiva
em inúmeras mudanças, sendo consequentemente, a necessidade urgente de se organizar numa perspectiva de
vários níveis da educação, visto que, a qualidade da sua prática necessita de uma alteração ampla das demais
metodologias dento do processo pedagógico.

A vivência da sala de aula constata dificuldades e complexidade de aprendizagem na disciplina de Língua Portuguesa
e a utilização da música e o lúdico são mediadores no âmbito educacional. Sendo estes instrumentos facilitadores que
auxiliam na prática de leitura, compreensão e discussão de textos.

A música e a ludicidade acrescentada à prática didática cria novas formas de interação, produção de textos, reflexão
de ideias com mais leveza e de maneira mais prazerosa para o alunado, pois este se identifica com a realidade do seu
próprio mundo e auxilia com propriedade as dificuldades encontradas na disciplina supracitada.

As atividades lúdicas podem servir de instrumentos para amenizar o fracasso escolar, pois a busca por meio de novas
metodologias que tenham o objetivo de incentivar e motivar os discentes no desenvolvimento do processo de ensino
aprendizagem promovem de forma significativa os resultados dessa aprendizagem.

A pesquisa foi realizada através de levantamento bibliográfico e documental, o método de interpretação dinâmica e
totalizante da realidade, ambas embasada por meio das literaturas e dos problemas acontecidos na disciplina, como
também questionário com a equipe da escola, buscando verificar as ações e estratégias desenvolvidas para amenizar
o desinteresse nas aulas de Português.

Portanto, este trabalho foi produzido por compreender os motivos do alto elevado índice de desinteresse na aula de
Língua Portuguesa da Escola do município de Lagarto, destacando a relevância que a música e o lúdico
desempenham dentro do processo pedagógico.

2 A MÚSICA COMO FERRAMENTA NO PROCESSO PEDAGÓGICO

A música desde cedo está em contato com o ser humano, pois dentro do ventre materno crianças são estimuladas ao
som de melodias que interferem no seu desenvolvimento. É fato que o indivíduo em sua vida cotidiana tem diversas
experiências com a música e é interessante incentivar na sua vida escolar este tipo de ferramenta tão presente para
eles.

De acordo com o Minidicionário da Língua Portuguesa, o conceito de música é “arte e ciência de combinar os sons de
modo que agradem ao ouvido” (1996, pág. 446).

Segundo Gardner (1995 p. 21), em sua teoria das inteligências múltiplas, afirma que a música é uma das inteligências
humanas que compreende a habilidade de reconhecer sons e ritmos, gosto em cantar ou tocar instrumento musical.
Todavia, a música é uma das linguagens da arte que está presente no cotidiano e todos se relacionam com ela sendo
músicos ou não.

Com isso a música é um instrumento de interação humana que age no sentido de facilitar o aprendizado tornando - o
mais prazeroso e estimulando o aluno nas diversas atividades escolares, provocando um momento de concentração
na explanação dos conteúdos desenvolvidos na sala de aula.

É visível que a música provoca no indivíduo sensações que levam a memorização, interpretação e criatividade dentro
do espaço escolar proporcionando um melhor desempenho no déficit de atenção, favorecendo a socialização aliada a
aprendizagem como um recurso fundamental do processo.

A música é uma forma de ajudar o ser humano a se expressar melhor, com mais facilidade.
O maior objetivo da música na educação é ajudar na formação e desenvolvimento da
personalidade, e ampliação a cultural e aprimorando a sensibilidade musical. (SANTOS,
2014, p. 3).
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Nesse contexto, a música contribui diretamente na construção cognitiva, social, na formação crítica do discente, no
incentivo da prática da leitura e da escrita possibilitando uma maior visão de saberes na sua interação com o mundo
que o cerca e do qual ele faz parte. A partir desse pressuposto, entende - se que a música é fruto do processo cultural
instigando o senso crítico do alunado, auxiliando na identidade de um ser autônomo e capaz de exercer sua
cidadania, haja vista que, é um instrumento bastante eficaz no absorver do próprio conhecimento.

Para tanto, é por meio deste instrumento instigador que o processo de aprendizagem ocorre solucionando diversas
dificuldades encontradas na leitura e na escrita do discente, haja vista que, este aprende de maneira diversificada e
dinâmica, sendo a música um método significativo e eficaz na aquisição de habilidades e competências presentes no
âmbito educacional.

Além disso, é perceptível que a música ao longo do tempo, vem apresentado um forte poder de influência
transformadora na maneira do ser humano agir, pensar e se expressar nas relações com o outro, interagindo
favoravelmente no ensino - aprendizagem, visto que, convém lembrar que a mesma é exigida pela Lei de diretrizes e
Bases da Educação Nacional - LDBEN 9394/96, em seu Art. 26 § 6 “A música deverá ser conteúdo obrigatório, mas
não exclusivo, do componente curricular de que trata o§2º deste artigo”, sendo assim, uma ferramenta essencial
efetiva na realidade do educando.

Deste modo, é relevante destacar sobre a música, no tocante em que afirma os Parâmetros Curriculares Nacionais:

A música é a única disciplina que engloba e incorpora todos esses aspectos da
percepção humana. Pelo seu potencial em desenvolver diferentes capacidades
mentais, motoras, afetivas, sociais e culturais a música se configura como veículo
privilegiado para se alcançar as finalidades educacionais almejadas pela LDB (Lei de
Diretrizes e Bases) e PCNs (Parâmetros Curriculares Nacionais).

Diante o exposto, cabe salientar que o trabalho com a música tem como finalidade desenvolver também no aluno um
processo de transformação social, fundamentado em conceitos que possibilitem refletir, argumentar e solucionar
desafios dentro do processo construtivo de sua formação cidadã. Dessa forma, a música está veiculada a
aprendizagem como um meio de recurso favorável na busca de fixar melhor os conteúdos, dinamizar e renovar a
eficiência do aprendizado do aluno durante o desenvolvimento das aulas.

3 O LÚDICO E O DOCENTE DO ENSINO FUNDAMENTAL II

Uma das atividades mais importantes na vida do ser humano é o brincar, pois desde cedo sentem a necessidade de
interagir e é por meio da brincadeira que desenvolve suas potencialidades, suas limitações, habilidades sociais e se
expressar com o meio que o cerca.

As atividades lúdicas facilitam a aprendizagem em diferentes contextos, utilizadas de maneira espontânea no
processo pedagógico despertando um novo saber significativo para a formação do educando.

Trabalhar com a ludicidade é de fundamental importância para o docente da Educação Básica e para este profissional
utilizar uma ferramenta que possa mediar, intervir e diagnosticar o desenvolvimento intelectual do aluno de maneira
prazerosa é um desafio no âmbito educacional.

As fundamentações de Vygotsky também apontam a importância do brincar em grupo para o desenvolvimento
individual e efetivação da aprendizagem com elementos que possibilitam novas experiências oportunizando criações
de estratégias difundindo assim o desenvolvimento de futuras criatividades.

FRIEDMANN esclarece a questão do brincar, do jogar e do lúdico mostrando que:

...brincadeira refere-se à ação de brincar, ao comportamentoespontâneo que resulta
de uma atividade não estruturada: jogo é compreendido como uma brincadeira que
envolve regras: brinquedo é utilizado para designar o sentido de objeto de brincar:
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atividade lúdica abrange, de forma mais ampla, os conceitos anteriores (1996, p. 12).

A partir desse pressuposto, a brincadeira reflete de maneira espontânea no comportamento da aprendizagem do ser
humano sem a necessidade de estruturação e a apresentação de um jogo, baseia - se num sentido direcionado da
atividade de acordo com os objetivos que se pretende atingir durante este processo de socialização, visto que, a
atividade lúdica compreende de maneira globalizada todo esse processo de ensino - aprendizagem.

O ambiente da sala de aula é um espaço de construção de saberes de experiências vividas em conjunto ou
individualmente pelo aluno. Dessa forma, o aluno busca nesse espaço construir sua própria identidade,
desenvolvendo suas potencialidades dentro do processo ensino - aprendizagem como um fator fundamental e
significativo da reelaboração do conhecimento.

E referente à ludicidade pode-se apontar segundo Feijó o seguinte:

Através do lúdico e de sua história são recuperados os modos e costumes
dascivilizações. As possibilidades que o ele oferece à criança são enormes: é capaz
de revelar as contradições existentes entre a perspectiva adulta e a infantil quando
da interpretação do brinquedo; travar contato com desafios, buscar saciar a
curiosidade de tudo, conhecer; representar as práticas sociais, liberar riqueza do
imaginário infantil; enfrentar e superar barreiras e condicionamentos, ofertar a
criação, imaginação e fantasia, desenvolvimento afetivo e cognitivo. (1992, p.185)

Para tanto, é necessário estimular o aluno a ampliar sua criatividade, tornando - o sujeito da ação de maneira
espontânea e o professor deve perceber a importância desse mecanismo durante o processo de escolha de
conteúdos para que seu aluno possa interagir ativamente nas atividades propostas.

Quando o professor trabalha com o lúdico em suas atividades pedagógicas, proporciona ao aluno um universo cheio
de possibilidades, criatividade e raciocínio lógico, despertando e ampliando o desejo do saber indispensável na
construção significativa da aprendizagem. Dessa forma, a aula e a atividade utilizada com essa metodologia desperta
o interesse do próprio aluno e o leva a sentir satisfação em aprender.

4 A MÚSICA E O LÚDICO NAS AULAS DE LÍNGUA PORTUGUESA DA ESCOLA MUNICIPAL EUDÁLIO DE LIMA
DO MUNICÍPIO DE LAGARTO/SE.

Este trabalho foi desenvolvido nas turmas do 7º anos da referida escola com o intuito de promover o incentivo de
leitura e escrita nas aulas de Língua Portuguesa como uma ferramenta que possibilitasse a manifestação de interesse
dos alunos pela disciplina considerada complexa.

Com a utilização da música e do lúdico, o professor consegue trabalhar de forma mais dinâmica, levando não só o
ritmo e a melodia que a música proporciona, mas também o trabalho com a letra, ortografia, interpretação textual,
produção de textos, expressão oral e aliada a essa ferramenta o lúdico auxilia na interação de grupos e na formação
da própria identidade.

A partir do momento que o docente leva para sua aula estes recursos, ele contribui de maneira eficaz na construção
da imaginação, na formação crítica do alunado, sendo nesse contexto um mediador deste processo de conhecimento
almejando dentro da sua prática uma transformação nas aulas da supracitada disciplina.

O trabalho sistematizado com leituras de publicações diversas, além do livro
didático, selecionando temas e construindo objetivos de estudos capazes de integrar
os conhecimentos trabalhados nas respectivas áreas de conhecimento e
interdisciplinarmente; envolvendo os alunos nesse processo de escolha; valorizando
a cultura e o contexto local referenciados na cultura global, levando-se em conta os
interesses, a realidade e os projetos pessoal/sociais do aluno;
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A produção coletiva dos textos, de acordo com a identidade da escola, dos alunos e
da região, de forma a ultrapassar a perspectiva homogeneizante imposta pelo livro
didático. (BRASIL, 2006)

Contudo, o professor deve utilizar na sua prática pedagógica tanto a música quanto o lúdico, trazendo para o universo
do educando novas possibilidades de aprendizagem e desenvolvimento de suas potencialidades de maneira criativa,
produtiva, reflexiva de conteúdos aparentemente complexos e que se necessita suavizar e tornar a aprendizagem
eficiente e eficaz.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente trabalho permitiu refletir a importância sobre o papel da música e do lúdico no Ensino Fundamental II no
processo de desenvolvimento da aprendizagem dos alunos. De acordo com a pesquisa os professores, trabalham
com essas ferramentas como um suporte para as aulas de Língua Portuguesa.

A música está presente no cotidiano do ser humano e possibilita a capacidade de expressão, auxiliando assim, no seu
desenvolvimento integral e das suas potencialidades em convívio social com o mundo que o cerca.

Nesse contexto, percebeu - se que a música e a interação com os jogos, contribuíram no processo de socialização
dos alunos, desenvolvendo assim a criatividade, o senso crítico, a concentração, o respeito ao próximo, a atenção e
infinitos benefícios proporcionados por meio destes recursos didáticos.

Destarte que o profissional da disciplina de Língua Portuguesa que desenvolve em sua prática escolar a utilização da
música e do lúdico proporciona com mais facilidade a compreensão dos conteúdos da referida disciplina.

A pesquisa apresentou que a utilização dos recursos acima citados contribui efetivamente para uma prática
pedagógica que faz a diferença na vida de seus alunos e na sua aprendizagem.
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