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A residência pedagógica é um programa desenvolvido pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior), a fim de que 

estudantes de licenciatura tenham um aprofundamento do contato direto com a 

sala de aula, induzindo ao aperfeiçoamento da formação de cada um, em 

diversas áreas. Neste trabalho, focaremos na subárea do inglês, e nas atividades 

realizada na E.E.F. Estado da Paraíba com turmas do ensino fundamental II. 

Nosso objetivo, portanto, é mostrar as diversas maneiras de se aprender inglês 

que estão sendo empregadas neste contexto educacional, as quais se 

distanciam da aula tradicional cotidiana. O próprio formato desta experiência 

didática, realizada por meio de oficinas e baseada em jogos e dinâmicas, busca 

mostrar a importância do uso do lúdico na aprendizagem da língua estrangeira 

neste contexto. Para tanto, nos valemos do aporte teórico de Vygotsky (1996), 

dado o caráter socio-interacionista das atividades lúdicas, assim como dos 

trabalhos de Silva (2003), que realiza um estudo profundo do processo 

psicopedagógico do uso do lúdico no ensino de línguas e Martins (2015), que 

também estuda esse processo no ensino de língua inglesa. A metodologia de 

apresentação é um relato de experiência da vivência do discente em formação 

docente na sala de aula. Até o presente momento, percebemos que os alunos 

estão empolgados e gostando das atividades. Logo, observamos que esse 

projeto ajudará os discentes, pois será um suporte na disciplina de língua 

inglesa, fazendo com que eles tenham mais facilidade na aprendizagem. Além 

disso, esse programa nos ajudará bastante, pois estamos vivenciando a 

realidade do ambiente escolar, e assim, nos preparando para sermos melhores 

profissionais. 
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