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INTRODUÇÃO: A ludicidade tem sua relevância desde a sociedade primitiva, e cada
vez mais o lúdico vem se tornando uma ferramenta imprescindível na formação do
ser humano. A mesma vem ganhando grande atenção no campo educacional pela
contribuição no processo de ensino aprendizagem, e enquanto ferramenta
pedagógica ela auxilia as crianças no seu processo de desenvolvimento pessoal,
social e cultural. OBJETIVO: O objetivo desse estudo foi conhecer as contribuições
da ludicidade no processo ensino aprendizagem na educação infantil.
METODOLOGIA: O presente trabalho foi realizado na forma de revisão da literatura.
RESULTADOS: O estudo enfatizou que a fase da educação infantil é para a criança
um momento de descoberta e, a prática educativa deve ser permeada por diferentes
métodos de ensino. A ludicidade se torna o mais relevante método para o
desenvolvimento da criança na fase da educação infantil. O brincar envolve em
grande parte toda a infância, a brincadeira é algo que está ligado a criança, e ela
quando usada para fins educativos permite que o educador provoque a
aprendizagem de forma dinâmica, interativa e prazerosa, levando assim a criança a
construir seu mundo e a ir compreendendo-o.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: O docente deve sempre ter convicção que o lúdico
proporciona benefícios indiscutíveis no desenvolvimento e no crescimento da
criança, e que, através do jogo ela aprenderá a explorar, compreender, representar
e ter conhecimento de si mesmo e do outro, sendo assim na aprendizagem um
estimulo que desperta e trabalha na criança suas potencialidades e fragilidades, afim
de que tenha um desenvolvimento global.
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