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Este artigo tem a finalidade de apresentar um projeto de pesquisa em fase final de investigação, através de
revisão literária, sobre a influência do lúdico no desenvolvimento da criança e principalmente como recurso
metodológico na Educação Infantil. Historicamente o lúdico sempre esteve presente na formação cultural dos
povos e é interpretado em suas diversas manifestações. Podendo ser reconhecido como objeto de estudo na
área de Educação Física, especificamente na Educação Infantil. Considerando os aspectos da ludicidade,
analisaremos os elementos que podem desencadear este processo e ativar o lúdico, resultando numa
aprendizagem significativa. 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 a construção do conhecimento. Neste sentido o
professor de Educação Física poderá criar alternativas metodológicas utilizando a ludicidade para alcançar os
objetivos da aprendizagem.
Na escola quando os professores utilizam a ludicidade, usam como recurso para o descanso do adulto –
(Enquanto eles brincam, eu sossego) ou nem mesmo como simples entretenimento para as crianças –
(Coitadinha, com os brinquedos ela fica ocupada). Percebe-se a partir deste artigo que os elementos que
desencadeiam o lúdico são importantes no trabalho educativo, busca-se a educação pelo prazer, com menos
conflito. Ora, onde a criança apresenta-se mais disponível, acessível e compreensiva, nos instantes em que
brinca, que joga. Devemos ter claro que a utilização dos elementos da ludicidade como princípio pedagógico
devem vir acompanhados de um objetivo claro, conciso, que deixe evidente o objetivo de sua ação. Inúmeros
professores reconhecem o valor pedagógico da ludicidade em sua prática, porém falta clareza em que
momentos fazer o uso da mesma e que elementos utilizar. 
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