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CAPÍTULO IV
A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE COMO METODOLOGIA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Maciel da Paixão Borges14; Tamires Aline de Amorim15.
DOI-Capítulo: 10.47538/AC-2021.01-04

RESUMO:
Com o desenvolvimento humano firmado por teóricos como Piaget e Vigotsky, vários
estudos apontaram para a necessidade de utilizar novos metodologias em sala de aula, de
forma que as crianças possam aprender de forma prazerosa e gradativamente,
considerando o seu cotidiano e para isso o professor deve buscar enquadrar suas
metodologias a esses fatores, considerando o ensino lúdico como uma ferramenta
fundamental para a Educação Infantil, principalmente nos dias atuais.
PALAVRAS-CHAVE: Ludicidade. Metodologia. Ensino.

ABSTRACT:
With the human development established by theorists like Piaget and Vigotsky, several
studies pointed to the need to use new methodologies in the classroom, so that children
can learn in a pleasant and gradual way, considering their daily life and for that the teacher
must seek to fit their methodologies to these factors, considering ludic teaching as a
fundamental tool for Early Childhood Education, especially nowadays.
KEYWORDS: Playfulness, Methodology and Teaching.

INTRODUÇÃO
Os estudos da pedagogia vêm a anos buscando constituir-se em busca de um
processo que facilite o processo de ensino aprendizagem, considerando sempre o
professor e o aluno como os indivíduos principais desse processo, mesmo que mediado
por quaisquer outras teorias metodológicas.

14 Mestrando em Estudos Literários pela Universidade do Estado de Mato Grosso e atualmente como professor da
educação básica no município de Barra do Bugres-MT. Lattes: http://lattes.cnpq.br/1114703963254778. E-mail:
macielpaixao.mpb@gmail.com
15 Pós-graduada em Literatura Infantil pela Faculdade Intervale, atua como professora na educação básica do ensino
fundamental na cidade de Barra do Bugres-MT. Lattes: http://lattes.cnpq.br/4140134320566924. E-mail:
tamiresalinedeamorim@gmail.com
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Na busca por esse método facilitador, surgiram algumas práticas pedagógicas
direcionadas ao aluno e que, obtém resultados satisfatórios, é o caso da Ludopedagogia,
ou simplesmente o uso da ludicidade para o ensino, popularmente conhecido como
aprender brincando.
Essas práticas são destacadas, principalmente na Educação Infantil, etapa em que
as crianças têm por necessidade a socialização e as brincadeiras, atividades de suma
importância para o desenvolvimento sensório-motor e cognitivo, tornando o aprendizado
prazeroso e eficaz.
Com isso, objetivamos conceituar a necessidade da utilização de atividades
lúdicas na Educação Infantil , bem como definir definir em planejamento os objetivos,
repensar os resultados e elaborar sempre novas atividades que vão ao encontro da
necessidade dos estudantes, para que assim consigamos todos os avanços possíveis que o
aprender brincando pode alcançar.
Para essas análises, utilizaremos de alguns nomes importantes para o estudo da
pedagogia como Vygotsky e Piaget, entre outros teóricos que nos auxiliem a repensar e
compreender a prática e a importância da ludicidade na Educação Infantil.

A LUDICIDADE E A PARTICIPAÇÃO DOCENTE
Nossa linha de pesquisa veio ao encontro com estudiosos que buscaram afirmar a
perspectiva em que a ludopedagogia, no âmbito das atividades escolares, são de
fundamental importância para auxiliar no desenvolvimento da criança. Esse tema foi
escolhido pois está intimamente ligado a todo processo educativo da Educação Infantil e
embora haja evidências, alguns professores resistem a utilização, talvez por não acreditar
na eficácia, ou pelas relações afetivas que essa metodologia de ensino gera, porém essa
não será a pauta da discussão.
É importante para todos nós compreender o que significa ludicidade. Segundo o
dicionário Aurélio (1999), ludicidade é característica ou propriedade do que é lúdico, do
que é feito por meio de jogos, brincadeiras, atividades criativas; ludismo: a ludicidade na
educação infantil.
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É importante ressaltar que no meio teórico, o uso de atividades lúdicas para fins
educacionais é comumente chamado de Ludopedagogia, ou seja, ensinar através de
atividades e processos lúdicos. Esses conceitos são fundamentais para a compreensão de
todo o processo por todo professor, principalmente alfabetizadores, pois são
estimuladores da imaginação e fantasia, ligando a aprendizagem à criança por meios
comuns do seu cotidiano, incluindo objetivos e instrumentos que auxiliem no ensinoaprendizagem.
Vale considerar que o lúdico na educação infantil não deve ser compreendido
como uma simples brincadeira sem objetivos, afinal toda atividade deve ser planejada e
mediada por um docente, que pensará e organizará cada atividade através de construções
lógicas problematizadas com o objetivo de construir conhecimento.
Além de auxiliar nas atividades cognitivas, as atividades lúdicas exercem funções
que potencializam o desenvolvimento psicomotor, podendo o professor trabalhar
atividades como lateralidade, equilíbrio e milhares de atividades que influenciarão
diretamente na interação da criança com o ambiente familiar, no qual poderá desenvolver
atividades simples como alimentar-se sozinha.
Esperamos com as atividades desenvolvidas com essa pesquisa, auxiliar
professores em seu processo de formação, de forma que suas práticas vão além do
processo empírico e transmita conteúdos com o uso do lúdico de forma que possa
combiná-lo, possibilitando que a criança não está apenas brincando, mas armazenando
conhecimento de forma descontraída, compartilhada e com interação social.
Assim, o profissional também adquire conhecimento com as práticas lúdicas
utilizadas e as reações das crianças, utilizando o conhecimento prático para outras
aplicações, podendo fazer correções nas atividades em busca da melhor maneira de
ensinar.

A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES LÚDICAS NO MEIO ESCOLAR
O trabalho do professor pedagogo estabelece cada dia maior importância dentro
dos parâmetros educacionais, considerando que somos os responsáveis pelas primeiras
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práticas de aprendizagem da criança fora do seio familiar, ou seja, o professor é um dos
principais responsáveis pelo desenvolvimento do indivíduo.
Ao considerar essa importância e todo o processo de formação, há de se considerar
as práticas utilizadas para buscar o ensino, eis que surge a ludicidade, um trabalho
diferenciado com a utilização de jogos, brincadeiras e ambientações para envolver o aluno
nas atividades.
Por muito tempo, o trabalho lúdico foi confundido como uma simples brincadeira,
isso porque muitas pessoas adeptas da pedagogia tradicional viam o aluno como um
agente passivo, no qual aprendia por meio de um professor, priorizando os métodos
tradicionais.
O tempo foi passando e muitos estudos foram mostrando o quão importante eram
as atividades lúdicas, a considerar as brincadeiras como partes importantes do processo
de socialização da aprendizagem, sendo consideradas em documentos importantes como
a LDB.
Acreditando na importância do lúdico para o processo educacional,
principalmente na educação infantil, período em que as crianças absorvem rapidamente
conhecimentos e relacionam atividades ligadas ao ato de brincar, desenhar, relacionar
entre outros aprendizados complementares.
Com isso é importante que os professores reconheçam o papel da brincadeira
durante as aulas e adotem isso como estratégia didática que facilite a aprendizagem e a
relação social estabelecida entre ambos, considerando que haverá a todo momento uma
troca de conhecimentos. Porém, isso deve acontecer de maneira espontânea, com uma
certa liberdade, divertindo e dando prazer as atividades.
Além de reconhecer o papel, é de suma importância que eles se vejam como
mediadores da aprendizagem, por isso necessitam de formação, planejamento e
disposição para que possam contribuir com o processo de aprendizagem e não veja as
atividades lúdicas como uma simples brincadeira, mas como uma metodologia de grande
relevância para a formação da criança na educação infantil.
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Desse modo, para fundamentar a importância desse projeto é mostrar como a
educação infantil deve observar as atividades lúdicas com outros olhos, consta na Base
Nacional Comum Curricular, que devem ser assegurados os direitos a conviver, brincar,
participar, explorar, expressar e conhecer, para que as crianças tenham condições de se
desenvolver.
A aprendizagem deve buscar em suas perspectivas estimas e ideias para que possa
desenvolver ações de valores, para isso devemos considerar os agentes participantes, no
caso professores e alunos. Estas ações estimuladoras podem envolver várias
metodologias, necessárias para a aprendizagem de uma criança, até porque devemos
considerar suas fases e como desenvolvê-las com maior maturidade.
Estas fases, ou estágios como descritos por Piaget (1971), são desenvolvidos e
estimulados principalmente nas salas de aula, como um espaço integrador e formador de
conhecimento e aprendizagem, sendo um reforço ao que a escola desenvolve em casa,
principalmente em relação aos processos de socialização e comunicação.
De certa forma, devemos aprimorar e buscar métodos que sirvam de apoio e
auxiliem nesse processo de integração entre a criança e que a possibilite desenvolver com
protagonismo suas atividades cotidianas. Embora muitos docentes ainda relutem com a
metodologia, o uso da ludicidade nas atividades em sala de aula contribui veemente nesse
processo, pois permite que a criança melhore sua conduta, criatividade, capacidade de
expressão e de expor alegrias e tristezas, através do ato de brincar.
Para isso, é importante compreender a atividade lúdica. Para Luckesi (2004) a
atividade lúdica, é uma experiência que traz liberdade e uma experiência de entrega plena
e gratificante aos envolvidos. O que a ludicidade traz de novo é o fato de que o ser
humano, quando age ludicamente, vivencia uma experiência plena. [...] Não há divisão
(p. 11).
Com isso, o lúdico pode proporcionar um momento de felicidade e leveza à rotina
escolar, fazendo que as crianças consigam aprender de forma significativa, facilitando
todo o processo de ensino aprendizagem e consequentemente o trabalho do professor.
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Ao observarmos os processos e facilidades que o lúdico pode contribuir na
aprendizagem, essa metodologia assume importância enorme na educação infantil,
período em que a criança, segundo Piaget (1976), encontra-se no estágio Pré Operatório,
momento importante de apropriação e criação da inteligência simbólica, na qual ela busca
representar as situações e interagir socialmente mais.
O período pré-operatório é dividido em três partes cruciais no desenvolvimento
do indivíduo e compreende as etapas de 2 a 4 anos: Expressa funções simbólicas por meio
de linguagem, jogos e imitação. As crianças constroem conceitos a partir de experiências
visuais específicas; 4 a aproximadamente 5 anos e meio: Ela utiliza de perguntas e
respectivas respostas para pensar sua realidade, sendo compreendido como fases dos
porquês, sendo esse um período de descobertas com características que marcam o
período; A última etapa dessa fase compreende o período entre os 5 anos e meio até os 7
anos: Aqui a criança elabora esquemas de organização de seu mundo e de respostas que
não consegue compreender.
Neste sentido, devemos aproveitar o momento em que a criança tem maior
facilidade na aprendizagem e focar ali o aprender de forma divertida, formando sentido
através de jogos e brincadeiras que desenvolvem a criança e auxiliarão nos próximos
processos de formação.
(...) ainda que se possa comparar a relação brinquedo-desenvolvimento
à relação instrução-desenvolvimento, o brinquedo proporciona um
campo muito mais amplo para as mudanças quanto a necessidades e
consciência. A ação na esfera imaginativa, em uma situação imaginária,
a criação de propósitos voluntários e a formação de planos de vida reais
e impulsos volitivos aparecem ao longo do brinquedo, fazendo do
mesmo o ponto mais elevado do desenvolvimento pré-escolar. A
criança avança essencialmente através da atividade lúdica. Somente
nesse sentido pode-se considerar o brinquedo como uma atividade
condutora que determina a evolução da criança (VYGOTSKY 1991, p.
226-227).

Na educação infantil, um ponto importante é que o professor deve dominar a
prática de relacionar e atuar como mediador do conhecimento, possibilitando que os
alunos interajam com as atividades como base para a aprendizagem, criando uma
construção de ação e consciência.
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Portanto, o profissional não está apenas ensinando, mas também aprendendo com
seus alunos. Pois, uma sala de aula divertida deve fornecer conteúdo e combiná-los para
que os alunos percebam que não estão apenas brincando, mas também armazenando
conhecimento com brincadeiras.
Por meio de uma interessante cooperação lúdica na educação infantil, ensinamos
os alunos a compartilhar, dividir, interagir e respeitar as restrições da atividade. O
professor deve orientar a sala de aula para que todos possam mostrar e desenvolver suas
próprias habilidades. No entanto, desde o início do ano letivo, é importante entender no
planejamento anual que cada habilidade é única e tem uma estrutura lógica de
aprendizado e cada criança a assimila com um significado diferente.
Há de se ressaltar que a ludicidade como dito anteriormente deve ser pensada,
desde o ambiente até o processo de avaliação, visto que cada detalhe é de suma
importância para a aquisição de conhecimento na educação infantil, desse modo o
professor, segundo Russo (2012) deve criar um ambiente que favoreça a aprendizagem
e transforme o desinteresse em motivação, tornando a sala de aula um espaço de
motivação de materiais de incentivo, seja escrito ou para leitura, pois o professor não há
um momento certo para expor um material, podemos utilizar todo e qualquer material em
qualquer fase do conhecimento e cada aluno assimilará o que seu processo de
alfabetização permite.
Deste modo, para Luckesi (2004) a ludicidade é caracterizada pela experiência e
pela organização pessoal, podendo ser positiva ou negativa. Nesse sentido, o professor
deve com suas experiências buscar adequar as atividades e os processos, pois cada aluno
deve ser compreendido de uma maneira, mas a problematização pelo professor deve
existir sempre.
O professor deve organizar suas atividades, selecionando aquelas mais
significativas para seus alunos. Em seguida deverá criar situações para
que estas atividades significativas sejam realizadas. Destaca-se a
importância dos alunos trabalharem em sala de aula, individualmente
ou em grupos. As brincadeiras enriquecem o currículo, podendo ser
propostas na própria disciplina, trabalhando assim o conteúdo de forma
prática e concreto. Cabe ao professor, em sala de aula ou fora dela,
estabelece metodologias e condições para desenvolver e facilitar este
tipo de trabalho (MALUF, 2009, p. 29).
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Nessas atividades, os alunos precisam realizar ações cognitivas para absorver
coisas interessantes e significativas; os professores devem instigar e deixar que elas
respondam às questões decorrentes da utilização de qualquer material lúdico e, por fim,
refletir o aprendizado. Os jogos e brincadeiras lúdicas são tão poderosos para o
aprendizado das crianças que qualquer iniciativa pode ser transformada em aprendizado.
Com isso, podemos entender que para tornar uma aula significativa,
principalmente na educação infantil o lúdico é muito importante, pois além de ensinar,
exige que o professor aprenda, sendo uma ação necessária para as próximas atividades,
bem como o ambiente deve ser propício ao aprendizado, com o docente conhecendo suas
responsabilidades, buscando mediar por meio das brincadeiras as atividades que
fundamentarão o futuro dessas crianças.
Entende-se então a necessidade de romper com os parâmetros bancários que ainda
permeiam a educação infantil e inserir cada vez mais atividades lúdicas, pois como diz
Arce (2004), nessa faixa etária o professor deve limitar-se a acompanhar e favorecer e
estimular o desenvolvimento infantil, algo completamente compreendido e exaltado pelos
métodos lúdicos, que ainda favorecem a relação entre a criança e o professor.
De acordo com Leontiev (2001) e Elkonin (1987) as relações do desenvolvimento
infantil ocorrem com o desenvolvimento social, com práticas ativas e vínculos ativos com
outras crianças, de forma que ocorra relações dinâmicas na interação que os auxilie na
formação da personalidade, a criança aprende muito ao brincar. O que aparentemente ela
faz apenas para distrair-se ou gastar energia é na realidade uma importante ferramenta
para o seu desenvolvimento cognitivo, emocional, social, psicológico (VYGOTSKY,
1991, p. 45).
O brincar faz parte da educação infantil e devemos utilizar desse meio da melhor
maneira para estabelecer essas relações interativas e de aprendizado, além disso com as
brincadeiras, as crianças também pensam e expressam seus desejos, além de ser
importante para o ensinamento de regras, sejam elas em atividades coletivas ou
individuais.
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Jean Piaget (1971, p. 67) diz que “Quando brinca, a criança assimila o mundo à
sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois a sua interação com o objeto não
depende da natureza do objeto, mas da função que a criança lhe atribui”. Além disso,
múltiplas linguagens são expressas e a vontade de aprender é fator fundamental para que
o professor colha seus resultados.
A aprendizagem física e intelectual é parte integrante de todo o processo. Através
dessa aprendizagem, os alunos vão entender o ambiente, trocar informações e ganhar
experiência. Por exemplo, os jogos em sala de aula devem ser usados como um guia de
comportamento e postura, nos quais devemos ensinar valores e com esse ensino incluir o
conteúdo abordado, de forma que os alunos vão pensando e organizando seus
pensamentos, montando esquemas na medida em que se desenvolvem.
As aulas lúdicas interessantes podem ajudá-los a acumular conhecimento a partir
de ações e interações com os colegas, pois sempre correspondem a novas descobertas e
novas ideias. Em uma sala de aula divertida, os professores devem enfatizar que brincar
não é o único aspecto da infância, mas um fator importante no desenvolvimento humano.
[...] quando estamos definindo ludicidade como um estado de
consciência, onde se dá uma experiência em estado de plenitude, não
estamos falando, em si das atividades objetivas que podem ser descritas
sociológica e culturalmente como atividade lúdica, como jogos ou coisa
semelhante. Estamos, sim, falando do estado interno do sujeito que
vivencia a experiência lúdica. Mesmo quando o sujeito está
vivenciando essa experiência com outros, a ludicidade é interna; a
partilha e a convivência poderão oferecer-lhe, e certamente oferece,
sensações do prazer da convivência, mas, ainda assim, essa sensação é
interna de cada um, ainda que o grupo possa harmonizar-se nessa
sensação comum; porém um grupo, como grupo, não sente, mas soma
e engloba um sentimento que se torna comum; porém, em última
instância, quem sente é o sujeito (LUCKESI, 2006, p. 6).

Com o intuito de tornar essas práticas cada vez mais fundamentadas entre os
professores, faz-se necessário novos pensamentos sobre o processo de educação e como
pensamos as atividades lúdicas, visto que não devemos olhar para as atividades lúdicas
apenas como mais uma brincadeira, mas sim como um fator motivador para alcançar junto
às crianças a aquisição do conhecimento.
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Maluf (2009) afirma que a escola tem o compromisso de promover atividades
lúdicas, pois é uma proposta metodológica que contribui com o convívio social, e
proporciona um aprendizado de forma prazerosa, através de atividades espontâneas e
acessíveis a todos.
O brincar, como atividade lúdica, portanto é uma atividade saudável e necessária,
que deve ser inserida no cotidiano escolar, principalmente na educação infantil, pois é
nessa fase que conseguimos construir significativamente os maiores aprendizados.
Salienta-se a função do professor que deve mostrar-se ativo perante as atividades
e planejar detalhadamente as atividades, para que não seja apenas mais uma brincadeira,
assumindo então seu papel de formador e atuendo de maneira adequada perante as
atividades lúdicas, de forma que não prejudique os alunos.
Nesses casos, é importante que os professores participem de processos de
formação e se mantenham atualizados com as melhores metodologias, enriquecendo seu
currículo e facilitando ações práticas que ele encontrará dentro da sala de aula.
Celso Antunes (2002) destaca em seu livro Novas Maneiras de Ensinar que o
professor busque o máximo de conhecimento e leve suas experiências e sua vida para a
sala de aula, pois assim ele terá a metodologia necessária para que seus alunos
compreendam seus ensinamentos e construam práticas de vida.
Dessa forma, podemos observar que o uso das atividades lúdicas se faz necessário
na educação infantil, a fim de que a criança construa seu conhecimento brincando,
fantasiando, de forma prazerosa, construindo relações de interação social que não se
limitaram a etapa escolar, mas para toda a vida do indivíduo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa possui fundamental importância na compreensão de nossas funções
como professores e a importância das concepções básicas da educação, além de ressaltar
a importância da utilização de novas metodologias na sala de aula.
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Os estudos disponibilizados por esse trabalho permitiram que pudéssemos abordar
temas cruciais para a aplicação na sala de aula, como o uso das atividades lúdicas com
objetivos propostos e aliados a metodologias ativas, considerando ainda o importante
referencial teórico montado que será fundamental para a reflexão de nossas atividades.
Aliás, pensar neste trabalho trouxe uma perspectiva de que a criança pode e deve
aprender brincando, desde que a brincadeira seja planejada e com objetivos e
metodologias bem definidas pelo professor que a utilizará, tornando a atividade de
extrema relevante no processo de aprendizagem.
Vale ressaltar que, os alunos da educação infantil vivenciam um momento
delicado, visto que estão na fase de desenvolver suas habilidades corporais, psicológicas
e sociais e a escola deve contribuir com isso, devendo o professor utilizar das atividades
lúdicas para que isso e toda e qualquer aprendizagem destinadas às crianças da educação
infantil, seja prazerosa, para o aluno e para o professor e que a educação flua como deve
ocorrer.
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