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Introdução  

 A implantação de nove anos para o Ensino Fundamental, indicada pelo PNE ‘ 

(Lei nº 10.172/2001), que inclui crianças de seis anos de idade, objetiva fornecer 

maiores oportunidades de aprendizagem a fim de que possam alcançar um nível de 

escolaridade maior, graças à obrigatoriedade de ensino.  

 Um fato que merece atenção dos educadores é que PNE defende um  

planejamento adequado, que respeite essa criança  em seus aspectos físico, 

psicológico, intelectual e social. “A cada idade corresponde uma forma de vida que 

tem valor, equilíbrio, coerência que merece ser respeitada e levada a sério; a cada 

idade correspondem problemas e conflitos reais.” (SNYDERS, 1993) 

 Assim, é indispensável que se crie um ambiente propício à aprendizagem, 

que permita que essa criança tenha acesso ao universo das letras. Considerar a os 

aspectos lúdicos que valorizam a imaginação desta criança é uma ferramenta 

importante para o êxito desse processo de aprendizagem. Uma desses recursos, 

sem dúvidas, é a contação de histórias. 

 É necessário que o professor entenda a importância do material de apoio para 

o ensino da Língua Portuguesa e saiba integrá-los para o trabalho em sala de aula 

uma vez que “ o papel do professor nesse novo contexto é importante, pois ele 

elabora, planeja e conhece o conteúdo a ser trabalhado” (JUSTINO 2011, p.74) 

 Pensando na possibilidade de transformação social e para que os alunos 

desenvolvam-se de forma eficaz no sentido de exercerem sua cidadania de forma 

plena, um trabalho pedagógico adequado deve pautar-se em diferentes maneiras 

para o aprendizado da língua materna por meio do acesso a diversos materiais. Isso 

favorecerá a aquisição da leitura e da escrita de maneira natural a fim de que 

possam compreender a relação entre pensamento e a linguagem.  

 O trabalho de forma lúdica com diferentes gêneros em sala de aula pode 

garantir que a criança perceba sentido em seu aprendizado.  Para Piaget (1973), os 

jogos e as atividades lúdicas tornam-se significativas à medida que a criança se 

desenvolve, com a livre manipulação de materiais variados, ela passa a reconstituir, 

reinventar as coisas, o que já exige uma adaptação mais completa. Essa adaptação 

só é possível, a partir do momento em que em que ela própria evolui internamente, 

transformando essas atividades lúdicas, que é o concreto da vida dela, em 

linguagem escrita que é o abstrato. 



Objetivos 

 Considerando a necessidade de atender ao PNE, esta pesquisa pretende 

investigar uma metodologia pautada no lúdico por meio da utilização de um 

paradidático, como recurso pedagógico, da obra “ Emília no país da gramática” de 

Monteiro Lobato.  

 Além disso, proporcionar uma significativa contribuição ao processo de 

aprendizagem de conteúdos gramaticais por meio de recursos diversos que 

transcendem o ensino tradicional da gramática. 

 Ensinar e propor a fixação dos tópicos considerando-se a realidade infantil 

para o êxito do processo ensino-aprendizagem por meio da contação de história 

como ferramenta ao processo. 

Metodologia 

 Ao elaborar as estratégias para a discussão proposta nesta pesquisa, 

adotamos um recurso exploratório para buscar bibliografias que estivessem 

relacionadas ao nosso estudo. 

 A partir disso, selecionamos atividades para que fossem aplicadas em sala de 

aula para que pudéssemos observar o aproveitamento. Como forma de avaliar os 

resultados, optamos por uma abordagem quantitativa. 

Desenvolvimento 

 Para o desenvolvimento deste trabalho selecionaremos alguns trechos da 

obra de Monteiro Lobato para a promoção de algumas atividades pautadas nos 

conteúdos referentes ao ensino da língua portuguesa, aos anos iniciais. 

Resultados preliminares 

 Dentre os resultados esperados, acreditamos que haverá um aprendizado 

bastante significativo com o auxílio do recurso de contação de histórias, uma vez 

que pretendemos com isso envolver as crianças de forma lúdica no processo de 

aprendizagem a fim de que assimilem de maneira satisfatória o conteúdo. 
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