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RESUMO 

 

 

No que se refere a educação física, sabemos que o esporte é uma ferramenta 

fundamental dentro dos temas relevantes a serem tratados pela disciplina. Através 

dos esportes a educação física pode contribuir para o desenvolvimento físico e motor 

dos alunos, bem como ajudar na aquisição de melhores condições para uma vida 

saudável e ativa. Porém muitos alunos ainda encontram barreiras nas práticas 

esportiva, muito disso em decorrência da falta de uma metodologia mais acessível as 

limitações dos próprios alunos, é nesse sentido que a ludicidade e as brincadeiras 

lúdicas vêm ao encontro da educação física, se tornando um facilitador no processo 

de ensino aprendizagem.  

 

Palavras-chave: Lúdico, Ludicidade, Desenvolvimento Motor, Iniciação 

Esportiva, Educação Física. 
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SUMMARY 
 
 
With regard to physical education, we know that sport is a fundamental tool within the 
relevant subjects to be dealt with by the discipline. Through sports physical education 
can contribute to the physical and motor development of students as well as help in 
acquiring better conditions for a healthy and active life. However, many students still 
find barriers in sports practices, especially because of the lack of a more accessible 
methodology and the limitations of the students themselves, it is in this sense that 
playfulness and playfulness come to meet physical education, becoming a facilitator in 
the process of teaching learning. 
 
Key words: Playful, Ludicidad, Motor Development, Initiation, Physical Education. 
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1- INTRODUÇÃO 

A educação física, tem como objetivo o desenvolvimento integral do 

aluno/cidadão, que está inserido no ambiente escolar. Para isso, é preciso que o 

professor tome iniciativas que faça com que haja maiores interesses do aluno no 

processo de ensino aprendizagem.  

Dentro da formação esportiva, observa-se que muitos professores continuam 

tradicionais demais a ponto de não abordarem a diversidade desportiva nas séries 

como um todo, ficando limitado o ensino do futebol/futsal as primeiras sérias e outros 

esportes como o voleibol só começam a fazer parte da vida do aluno a partir do ensino 

médio, seguindo afirma Kishimoto (1993) em sua publicação sobre Jogos infantis: O 

jogo, a criança e a educação. 

A introdução de atividades que contribuam para o desenvolvimento motor das 

crianças indo das mais simples as mais complexas, levando em consideração sempre 

a faixa etária e a maturação física dos alunos, dessa forma irão influir 

significativamente na vida futura do aluno dentro e fora da escola. 

A ludicidade vem a esse encontro como ferramenta principal dentro desse 

processo de formação e desenvolvimento, visto que através dela o professor pode 

alcançar o universo do aluno, possibilitando que os próprios alunos participem da 

construção das atividades, das brincadeiras que mais tarde serão cada vez mais 

estruturados até que se chegue nos jogos propriamente ditos.  

Dessa forma, o presente trabalho busca responder se a vivência lúdica nas 

primeiras séries influencia no bom desempenho dos alunos na prática de voleibol? 

Analisaremos a importância da atividade lúdica na prática de esportes coletivos, como 

o voleibol, buscaremos entender de que forma os professores estão desenvolvendo 

as atividades lúdicas como introdução ao voleibol. Esperamos compreender como as 

atividades lúdicas auxiliam no desenvolvimento das capacidades motoras das 

crianças e por fim analisar a importância do voleibol nas aulas de educação física. 

Afim de coletar os dados necessários para esta pesquisa de revisão de 

literatura (pesquisa bibliográfica), de cunho qualitativa descritiva, foram consultados 

artigo, livros, periódicos e artigos, encontrados no google acadêmico, publicados 

desde 1975 até o ano vigente.  
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As palavras chave para essa pesquisa foram, o Lúdico e Ludicidade, para 

compreender como se dão as atividades nesse processo de formação do aluno, 

Desenvolvimento motor, visando analisar de que forma essas atividades contribuem 

para o desenvolvimento da criança, Iniciação Esportiva, para entender como os 

professores conduzem as aulas, Voleibol e Educação Física Escolar. 
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2 – A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE NO ESPORTE COLETIVO 

 

É de grande relevância enfatizar que a palavra lúdico, tem origem na palavra 

latina ‘ludus - que quer dizer - jogo’. Se estivesse enraizado em suas origens  o termo 

estaria restrito ao brincar e ao jogar. Porém o lúdico passou a ser reconhecido como 

ponto fundamental do comportamento humano, deixando a sua definição um pouco 

mais ampla.  

Para Antunes (2005) a conotações lúdicas ultrapassam as demarcações do 

brincar espontâneo. Estando presentes em atividades que estão inseridas na rotina 

humana desde os primórdios, como a dança, a caça, a pesca e as lutas. Segundo 

Platão, afirmado ainda por Antunes (2005) os primeiros anos de vida da criança 

deveriam ser ocupados por jogos.  

Com o advento do cristianismo as brincadeiras vêm perdendo sua conotação 

lúdica, passando a ter um significado profano. Passando de um período de valorização 

que outrora tinha na Grécia Antiga, para algo insignificante no cristianismo. Isso nos 

remete a afirmar as palavras de Antunes (2005) que a cultura lúdica é historicamente 

construída.  

Além disso, Antunes (2005) expõe que foi a partir do século XVI, que os 

humanistas começaram a valorizar novamente o jogo educativo, percebendo a 

importância do processo lúdico na formação da criança. 

A muitos séculos a atividade lúdica vem sendo alvo de estudos e pesquisas, 

Platão já em meados de 367 a.C., segundo Sant’Anna (2011), apontou a importância 

da utilização dos jogos para que o aprendizado das crianças pudesse ser 

desenvolvido. Dessa forma, defendia que meninos e meninas praticassem atividades 

juntos, sem que houvesse distinção de ambos.  

Ainda na pesquisa de Sant’anna (2011), com o passar dos anos, muitos outros 

teóricos como Rousseau e Pestalozzi, no século XVIII; Dewey, no século XIX; e no 

século XX, Montessori, Vygotsky e Piaget contribuíram para que o lúdico fosse 

utilizado nas escolas como ferramenta no processo ensino aprendizado.  

Dentre esses autores os mais conhecidos e estudados no processo de 

desenvolvimento infantil são Vygotsky e Piaget, com sua teoria de que o ser humano 

se desenvolve a partir do aprendizado, e que recebe influências/interferência direta 

ou indireta de outros seres humanos, sendo que a mediação faz a diferença, sendo 

essa mediação responsabilidade de um professor.  



 16 

Enquanto Piaget, formulou 3 etapas para explicar melhor o processo de 

maturação no desenvolvimento funcional da criança. 

 

- Primeira etapa: De 0 a 2 anos, que ele chama de período sensório-motor, as crianças 

repetem situações simplesmente por prazer; 

- Segunda etapa: De 2 a 7 anos que ele chama de período pré-operatório em que as 

crianças não fazem o exercício mental, mas sim a representação do ocorrido; 

- Terceira etapa – Acima de 7 anos, que ele chama de período operatório em que os 

jogos são de regras. É a união dos outros dois jogos, explorando, neste caso, a 

coletividade para o ato de jogar, sendo importante a cooperação entre as crianças. 

 

É notório que nas aulas de educação física a área dos esportes tem sido 

privilegiada. A maioria dos professores, enaltecem a pratica perfeita das técnicas 

esportivas, e em busca dessa perfeição, acabam transformando suas aulas em um 

campo de tortura, onde os alunos têm que se adequar as atividades nem sempre 

planejadas com intuito lúdico. 

De acordo com Kishimoto (1993, p. 102), a ludicidade tem grande influência 

na construção de autonomia e criticidade, o que contribui e muito na formação cidadã 

a que se pretende colocar o aluno. [...] “o papel do jogo é exatamente esse. Quando 

desenvolvido livremente pela criança, o jogo tem efeitos positivos na esfera cognitiva, 

moral e social” 

Para SANTOS: 

 
O desenvolvimento do aspecto lúdico facilita a aprendizagem, o 
desenvolvimento pessoal, social e cultural, colabora para uma boa 
saúde mental, prepara um estado interior fértil, facilita os processos de 
socialização, comunicação, expressão e construção do conhecimento. 
(SANTOS, 2008 p. 110). 

 
Muitos professores consideram que o voleibol é um esporte muito complexo 

para ser trabalhado nas séries do ensino fundamental, dessa forma, acabam 

usurpando do aluno a oportunidade de vivenciar atividades relacionadas a esse 

esporte. 

Para Kishimoto (1993), O que eles deixam passar é que, é exatamente nessa 

fase de desenvolvimento que as crianças conseguem aprender e aperfeiçoar melhor 

certas técnicas, que mais tarde irá refletir positivamente no jogo de vôlei efetivamente 

sério.  
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Paes (2002) destaca que a prática repetitiva de gestos técnicos dos 

movimentos esportivos em diferentes níveis de ensino como um dos problemas nas 

aulas de Educação Física. O autor exemplifica apresentando uma situação corriqueira 

em que o que se ensina de voleibol no sexto ano é o mesmo que se ensina no Ensino 

Médio, revelando a desconsideração das fases de desenvolvimento do aluno e 

comprovando que o esporte é tratado como um fim em si mesmo, provocando até 

mesmo a evasão dos alunos das aulas. Entendemos que esta situação exposta pelo 

autor relaciona-se com a falta de organização dos conteúdos. 

Os jogos de regras, quando bem executados existe um respeito a bagagem 

cultural do aluno, levando em consideração todo o seu aparato de conhecimento de 

si e do seu corpo, sendo o professor o mediador responsável por conhecer os limites 

dos alunos e incentivá-los a buscar cada vez mais o aperfeiçoamento de suas 

técnicas. De acordo Machado (2007), educar na prática de esporte é preparar o aluno 

para realizar determinadas habilidades por meio da descoberta do prazer de se 

exercitar.  

Para Piccolo (1999), no ambiente escolar muitos professores, enraizados por 

pensamentos tradicionalistas, esquecem de atualizar suas aulas, mantendo sempre o 

mesmo padrão de ensino, que em muitos casos não alcança os anseios dos alunos 

em termos de ensino, conteúdo e prática. Muitos professores, ainda antiquados, 

acreditam na supervalorização das qualidades, buscando criar grandes atletas, 

acabam sendo mecanicistas, e com isso excluindo grande parte dos alunos que não 

se adequam a determinada modalidade esportiva. 

Segundo Almeida (2003), usar atividades lúdicas nas aulas de educação física 

é um fator primordial para assegurar o desenvolvimento da criança. A partir do 

momento que as aulas adotam um componente de diversão, a seriedade das práticas 

fica mais agradáveis aos olhos dos alunos, incentivando-os a participarem das aulas 

sem medo de errar. Cabe aos professores buscar inovações, variações, adequações 

para transformar suas aulas prendendo a atenção do aluno e alcançando seus 

objetivos. 

O Vôlei deve ser trabalhado dentro da escola de forma lúdica, contribuindo 

para que a criança tenha o prazer em jogá-lo, elevando sua complexidade, sempre de 

acordo com a faixa etária em que o aluno se encontra. Uma simples brincadeira de 

queimada, pode dar à criança, em seus componentes lúdicos, noções de 

espaço/tempo, força, precisão, pontaria no arremesso entre outros aspectos que irão 
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se aperfeiçoando com o passar do tempo, até chegar a prática esportiva propriamente 

dita.  

 O professo de Educação Física precisa ter conhecimento, teórico e prático 

sobre os assuntos e atividades físicas que irá aplicar na escola para os alunos, de 

uma forma que as atividades esportivas venham proporcionar e melhorar a qualidade 

de vida dos alunos. Esses conhecimentos que abarcam dimensões procedimentais, 

atitudinais e conceituais, dão ao docente maior aporte pedagógico e buscam garantir 

o direito do aluno de saber o porquê de realizar este ou aquele movimento, isto é, 

quais conceitos, técnicas e atitudes corporais.  

 A disciplina de educação física é uma das mais apreciadas pelos alunos, por 

acreditarem ser um mero momento de recreação, ou mesmo por não conter, 

aparentemente, tantos conteúdos de leitura ou cálculos. Porém são nesses momentos 

e nessas brincadeiras que muitos aprendem a lidar com seu próprio corpo, adquirindo 

ainda maiores aptidões físicas que lhes servirão de suporte para práticas mais 

complexas que poderão lhes ser proporcionado com o passar das séries e anos. 

Desse modo, é importante estudar a relevância das atividades lúdicas na 

iniciação esportiva, possibilitando que o saibamos entender como elas influenciam no 

desenvolvimento das capacidades motoras dos alunos, e de que forma isso contribui 

no processo de ensino aprendizagem, além de servirem como fator de motivação, 

devido a sua conotação de ‘diversão’, as ludicidade consegue de forma simples 

alcançar o universo na criança, transformando um jogo desportivo que tenha regras 

clara, em um momento de descontração, onde a criança aprende brincando. 
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3 – BRINCADEIRAS PRÉ DESPORTIVAS, O LÚDICO COMO INICIAÇÃO DO 

VOLEIBOL 

 

Pesquisas afirmam que as crianças aprendem brincando, nesse sentido muitos 

autores trabalham nessa linha de pesquisa, dando embasamento teórico de forma a 

orientar os professores de educação física nos ganhos a aquisição de capacidades 

motoras que servirão de suporte a um desenvolvimento motor completa, inteligente e 

integral. 

Para ser inserida no dia a dia da escola, a ludicidade  deve ser considerada 

como ferramenta pedagógica, e dessa forma, um meio para a iniciação esportiva. 

Dessa forma o professor deve respeitar as fases do desenvolvimento das crianças, 

de forma a aproveitar sua bagagem de conhecimentos prévios, bem como suas 

limitações em realizar determinadas atividades ou tarefas. 

Ao facilitar um jogo fazendo adaptações, o professor permite com que todos 

participem das atividades propostas, e tenham maiores vivências que contribuirão 

com seu repertório motor. A semelhança lógica entre o brincar, o aprender e o 

desenvolvimento está definida pelos educadores Piaget (1978) e Vygotsky (1989), 

quando eles afirmam que a criança aprende porque brinca, e brinca porque aprende. 

Ao reconhecer a bagagem de conhecimento prévio dos alunos, o professor 

pode possibilitar atividades que contribuam na construção e aprimoramento das 

habilidades motoras e nas performances que alunos de forma significativa. Nesse 

sentido, fazer uma avaliação prévia é se suma importância, é através de um 

diagnóstico que os professores irão reconhecer as limitações e possibilidades dos 

alunos antes mesmo de proporem planos de aulas voltados ao esporte em si. 

A fragmentação dessas atividades cheias de regras, pode contribuir para uma 

democratização das atividades, visto que facilitará aos alunos o entendimento de cada 

fundamento, como o caso do voleibol, podendo assim desenvolverem aspectos 

relevantes ao jogo, de uma forma mais leve, lúdica e recreativa. 

 As formas de brincar variam e se adequam as necessidades dos participantes, 

em um jogo lúdico, as regras são criadas, inventadas e reinventadas, dando aos 

alunos a todo momento a oportunidade de exercer a sua imaginação, autonomia e 

criatividade. Piaget (1978) acredita que o jogo é essencial na vida da criança. Para 

ele, o jogo infantil é dividido em três fases distintas: jogos de exercícios, simbólicos e 

com regras.  
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Os jogos de exercícios ocorrem na primeira infância. São as 
manifestações de repetições motoras. Os jogos simbólicos surgem 
entre 2 e 4 anos. A criança usa a sua imaginação o faz de conta. Os jogos 
com regras onde as crianças passam do individual para o social, 
possuem regras básicas e necessitam de interação entre as crianças. 
Deste tipo de jogo a aprendizagem de regras de comportamento, 
respeito às ideias e argumentos contraditórios e a construção de 
relacionamentos afetivos (Piaget, 1978, p. 4).  

 

Para silva (2011), a ludicidade esta presente no dia a dia dos alunos, a partir 

do momento que que haja escolha voluntária do individuo em querer participar ou não. 

Através das brincadeiras e dos jogos lúdicos o aluno poderá ter motivação a praticar 

ações que exijam movimento do seu corpo, lhes dando maiores autonomias 

cotidianas, dessa forma potencializando enfatizando a socialização dos alunos. 

É através das atividades lúdicas que as crianças poderão desenvolver a 

capacidade de perceber suas atitudes de cooperação, solidariedade, trabalho em 

equipe, adquirindo oportunidades de descobrir seus próprios recursos e testar suas 

próprias habilidades e limitações. Aprende a interagir com os colegas, contribuindo 

para seu desenvolvimento psicológico, intelectual, moral e social, dentro do seu 

mundo real. 

 

Assim a prática do voleibol de forma lúdica é uma das formas que a 
criança possui para desenvolver vários movimentos, podendo explorar 
suas atitudes corporais, desde que este esporte seja voltado para o 
aprendizado do indivíduo, e também pode contribuir como facilitador da 
interação social. Diante do exposto, o presente estudo pretende analisar 
como é a abordagem do lúdico na iniciação do voleibol. (MOURA, 2017, 
p. 292) 

 
É fundamental, nesse entendimento de facilitar o aprendizado e aquisição de 

capacidades motoras através dos jogos pré-desportivos, que os professores 

reconheçam a diversidade presente em uma sala de aula. Segundo Gadotti (1993), 

um dos grandes desafios dos educadores brasileiros, é ter um olhar de 

reconhecimento sobre a diversidade presente em uma sala de aula, respeitando as 

minorias, os direitos humanos, não dando importância aos estereótipos, revendo 

conceitos e redefinindo-os de forma a contribuir com uma vida de igualdade e quidade, 

ou seja, a igualdade de direitos respeitando-se as diferenças. 

Segundo Kunz (1991), não podemos esquecer que o esporte é uma invenção 

do homem, furto de uma sociedade industrial moderna, produzindo uma imagem 

perfeita de homem, a se buscar. Sendo repassado nas escolas, é aceito como um 
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saber inquestionável e evidente, sem transformações didáticas que o possam 

problematizar, tornando o indivíduo autônomo e capaz de competência social, um ser 

Sujeito de sua ação. 

Através de brincadeiras recreativas o professor poderá contextualizar os 

fundamentos do voleibol, transformando a prática mais interessante aos olhos dos 

alunos. Nesse sentido é interessante listar as brincadeiras e suas contribuições para 

a aquisição das habilidades na prática do vôlei: 

 

• Queimada 

Também pode ser chamada de Barra Bola; Bola Queimada; Cemitério; Mata-

mata; Mata-soldado ou Queimado. A brincadeira funciona com duas equipes (com 

número de participantes variável), uma em cada lado do campo. O Objetivo é ‘queimar’ 

o maior número possível de participantes do time adversário.  

 

• Derruba o cone  

Coloca-se o cone sobre a mesa e marca-se um grande círculo a sua volta (num 

tamanho que possibilite deslocamentos em todas as direções). Um aluno é escolhido 

para ficar dentro do círculo com a missão de proteger o cone usando seus braços e 

pernas (defesa no handebol). Três alunos são escolhidos para ficar ao redor do círculo 

trocando passes e arremessos tentando derrubar o cone. Quando a bola for 

interceptada pelo aluno do interior do círculo, este troca de lugar com o aluno que 

propiciou a perda da posse da bola. 

 

• Limpando seu campo (voleibol) 
Duas equipes irão de posicionar uma em cada lado da rede. Cada integrante 

das equipes estará com uma bola nas mãos, e ao comando inicial deverá joga-la por 

cima da rede para o outro campo, devendo ir buscar novas bolas que estejam em seu 

campo e joga-las seguidamente por cima da rede. Ao comando final, a equipe 

vencedora será a que estiver com o menor número de bolas no seu campo. 

 

• Bobinho 
Trata-se de um jogo muito conhecidos entre as crianças. Uma roda é formada 

e um aluno é escolhido para ficar em seu interior. Os demais alunos ficam trocando 

passes entre si com os pés podendo dar três toques na bola antes de passa-la e sem 

deixar o “bobinho” tocar nela. Cada vez que o “bobinho” tocar na bola, ele troca de 
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papel com aquele aluno que ocasionou o toque. Cada vez que o aluno ocasionar a 

saída da bola da formação do círculo também deve assumir o papel de “bobinho”. 

Através dessa prática, os alunos podem vivenciar situações de arremesso, 

pontaria, precisão, agilidade, noção espaço temporal, lateralidade e velocidade. 

Além das aquisições com brincadeiras estruturadas que podem contribuir nos 

fundamentos do voleibol, algumas atividades ligadas ao atletismo também podem 

ajudar nos índices de aptidão física conferindo aos alunos melhores condições na 

prática do jogo de voleibol. 

Segundo Oro (1984, apud Silva, 2005): 

 
Com sua diversificação em uma dezena de atividades diferentes, o 
atletismo é a modalidade mais acessível a uma iniciação esportiva para 
todas as crianças e jovens brasileiros. Primeiro, porque oferece a 
qualquer um a chance de descobrir, pelo menos, um tipo de aptidão 
esportiva em que poderá garantir seu desenvolvimento futuro, como 
esportista praticante. Segundo, porque as destrezas atléticas são 
apenas movimentos naturais aperfeiçoados ou modificados, portanto, 
relativamente fáceis de aprender. Terceiro, porque a prática do atletismo 
não fica impedida pela carência geral de infraestrutura esportiva, devido 
à sua multiplicidade de formas e a sua versatilidade de implementação 
por instalações e equipamentos adaptados. 

 
O atletismo pode de forma espontânea traz a inclusão de alunos que tem 

dificuldades no processo de ensino aprendizagem ou mesmo de socialização com 

colegas de classe, ou mesmo crianças hiperativas, com déficit de atenção poderiam 

ser beneficiados com a prática do atletismo no contexto escolar (TUBINO, 1992). 

 

• Prática de Corrida (Atletismo) 
Dividir a turma em equipes de 6-10 participantes. No espaço da aula 

disponibilizar diversos materiais como: cordas, pneus, bambolês, cones, elástico, giz, 

etc. Cada equipe, uma de cada vez, deverá montar um circuito de corrida. O professor 

deve combinar um tempo que cada equipe terá para organizar o circuito (Ex: 5 

minutos). Após pronto todas as equipes deverão experimentar o circuito.  

 

• Aquecimento saltando (Atletismo) 

Alunos em fila, caminhando devem saltar objetos dispostos no caminho. Em 

seguida, fazer o mesmo trajeto correndo. Dar continuidade, organizando bambolês 

próximos uns aos outros, e os alunos deverão saltá-los. 
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• Corrida do Jornal (Atletismo) 
Cada aluno deve estar com duas folhas de jornal nas mãos. Ao sinal de início, 

devem colocar no chão, à sua frente, uma das folhas de jornal, e pisar sobre ela; 

Depois colocar a outra, dar um passo à frente pisando sobre ela, e apanhar a que 

ficou atrás, para tornar a colocá-la no chão, à sua frente e pisar sobre ela e apanhar 

a que ficou atrás; Farão a troca de jornal até atingir à linha de chegada. Vencerá quem 

chegar primeiro sem rasgar o jornal. 
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4 – A CONTRIBUIÇÃO DO LÚDICO NA MOTIVAÇÃO DA PRÁTICA ESPORTIVA 
 

Sobre a pedagogia dos esportes coletivos, Daólio (2002) afirma que, a técnica 

sempre foi o centro do enfoque educacional. Para isso acredita-se que o aluno pode 

jogar bem o esporte se dominar corretamente as formar de executar corretamente os 

fundamentos básicos do voleibol, (manchete, toque e cortada). 

Segundo a Declaração Universal dos Direitos da Criança – (ONU, 1959, p 27): 

 
“... as crianças devem ter todas as possibilidades de entregar-se ao jogo e às 
atividades recreativas, que devem ser orientadas para os fins visados pela 
educação; a sociedade e os poderem públicos devem esforçar-se para 
favorecer o gozo desse direito.”  

 

A brincadeira, pode ser coletiva ou individual e por possuir aspectos lúdicos, 

pode ter regras mais flexíveis, a criança pode alterá-la, incluir novos membros ou 

ausenta-se quando quiser, permitindo uma maior liberdade de ação. A proposta das 

atividades lúdicas prevê uma maior aproximação da criança nos conteúdos escolares, 

neles estão envolvidos o desenvolvimento de atividades favoráveis a aprendizagem 

deste conteúdo.  

A aplicação de jogos e brincadeiras em diferentes situações educacionais 

pode ser um meio para estimular, analisar e avaliar aprendizagens específicas, 

competências e potencialidades da criança envolvida. Portanto é na atividade lúdica 

que encontramos maior facilidade de trabalhar respectivamente a função motora, o 

desenvolvimento intelectual e o desenvolvimento afetivo.  

Através do jogo na educação infantil, levamos para o ensino-aprendizagem 

condições para desenvolver o conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, 

do prazer, da capacidade de iniciação e ação motivadora. 

Portanto, o jogo não deve ser visto, apenas como lazer ou divertimento, pois 

ele favorece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social e moral.  

 

 A formação lúdica se assenta em pressupostos que valorizam a 
criatividade, o cultivo da sensibilidade, a busca da afetividade, a 
nutrição da alma, proporcionando aos futuros educadores vivências 
lúdicas, experiências corporais, que se utilizam da ação, do pensamento 
e da linguagem, tendo no jogo sua fonte dinamizadora (SANTOS, 1997, 
p.14). 

 
O esporte no seu processo de ensino, nas aulas de Educação Física, deve levar 

o aluno a ser capacitado para conhecer, reconhecer e problematizar sentidos e 
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significados nesta vida, através da reflexão crítica, sendo utilizadas metodologias 

adequadas de acordo com a realidade escolar em seus diferentes momentos de 

ensino, levando em consideração o conhecimento que os alunos trazem de sua 

vivência relacionada ao esporte. 

Cabe ao professor oportunizar ocasiões que darão aos alunos condições de 

experiências noções básicas da prática competitiva na vivência do voleibol. Para 

Lucon (2003), o profissional da área de Educação Física tem várias formas de 

trabalhar atividades inclusivas, dando foco à interação social entre os alunos, pois em 

suas aulas está lidando com o ser em movimento, além da possibilidade de exploração 

do “universo lúdico”, podendo gerar mudanças dentro e fora do âmbito escolar 

De acordo com Cunha (1998, p.11):  

 

Através da observação do desempenho das crianças com seus 
brinquedos podemos avaliar o nível de seu desenvolvimento motor e 
cognitivo. Dentro da atmosfera lúdica, manifestam suas potencialidades 
e, ao observá-las, poderemos enriquecer sua aprendizagem, 
fornecendo, através dos brinquedos, elementos nutrientes para seu 
desenvolvimento. 

 
A ludicidade é uma ocorrência de todos os tempos, é parte integrante da vida 

de todo ser humano, mas também é um problema que surge e deve ser estudado e 

orientado como um dos aspectos fundamentais da estrutura social. Ela é tudo quanto 

diverte e entretém o ser humano e envolve uma ativa participação. Se processa tanto 

em torno do grupo como, das necessidades individuais. 

Por esse motivo devem-se ver as atividades lúdicas como ferramenta que 

desenvolva o prazer na criança, além de buscar a liberdade necessária para a 

criatividade e finalmente procurar outros valores sociais que possam construir para 

melhorar o futuro de todos. Assim, o professor deverá estimular o aluno a inventar e 

criar novos jogos, contribuindo para que todos sejam incluídos nas diversas situações 

lúdicas, e entender que “O jogo é um importante elemento educacional que pode 

ensinar conteúdos às crianças, sendo um instrumento pedagógico”1. 

Conforme afirma Kishimoto (1997, p.17), “a infância é a idade do possível 

sendo portadora de uma imagem de inocência: de conduta moral, imagem associada 

à natureza primitiva dos povos, um mito que representa a origem do homem e da 

                                            

1 FREIRE, J.B. Educação de corpo inteiro: teorias e prática da Educação Física. São Paulo: Scipione, 
1992. 
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cultura”. Esta é, portanto a fase mais importante da vida das crianças, pois é neste 

momento que se dá a formação da sua personalidade. Observa-se também que há 

socialização de grupo ajuda muito em certos momentos para a formação de seu 

caráter pessoal, por isso discutir sobre as atividades lúdicas, recreativas e 

cooperativas dentro da escola é fundamental.  

Para Duarte apud Souza et al (2008, p.6): 

 
Diante do exposto, acreditamos que a prática de ensino do professor de 
Educação Física ao trabalhar jogos e brincadeiras deve estar baseada e 
objetivada em condicionamento teóricos sistematizados, em nosso 
estudo apontamos a abordagem construtivista. Nesta abordagem o 
professor precisa levar em conta durante o ensino dos jogos e 
brincadeiras a equilibração, abstração reflexiva, a aprendizagem 
significativa e a tomada de consciência das ações por parte dos alunos. 

  

A recreação na escola é, talvez, o mais antigo trabalho de recreação que se 

tem conhecimento. Porém, cada vez mais, vai tomando um aspecto diferente, pois o 

próprio ambiente escolar vem se transformando. Os professores de sala e os 

professores de Educação Física desenvolviam atividades simples, sempre com o 

intuito de desenvolvimento psicomotor e cultural dos alunos. Pouco a pouco, vão 

abrindo espaço para recreação mais ampla, desenvolvida até mesmo fora do horário 

de aula. A Neste caso, o espírito é muito mais lúdico, realizando atividades 

simplesmente em busca do prazer da diversão. 

Concordando com Goergen (2005, p. 983), acreditamos que:  

 

[...] educador deve subsidiar, mediante as relevâncias que imprime aos 
conteúdos que ministra e suas atitudes didáticas, o processo de 
desenvolvimento da liberdade, da emancipação e da responsabilização 
dos educandos. Neste processo, suas aulas não podem resultar em 
doutrinação, senão que num processo discursivo-argumentativo que 
vise sempre motivar o educando para que assuma gradativamente sua 
autonomia pessoal e responsabilidade social. 

 

As brincadeiras e atividades lúdicas devem estar presente no dia-a-dia dos 

alunos dos anos iniciais, pois é uma maneira de levar os mesmos a criar sua própria 

personalidade, para que assim estes se tornem crianças mais afáveis e que venham 

a se relacionar bem dentro de uma sociedade contemporânea. Segundo Marcellino 

(1991), a vivência do lúdico é fundamental em termos de participação cultural crítica 

e principalmente, criativa. Por tudo isso é fundamental que se assegura à criança o 

tempo e o espaço para que as atividades lúdicas sejam vivenciadas com intensidade 
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capaz de formar a base sólida da criatividade e da participação cultural e, sobretudo, 

para o exercício do prazer de viver. 

A valorização do brincar no processo de ensino-aprendizagem colabora de 

forma expressiva na constituição do aprendizado da criança, acentuando suas 

capacidades e sua autonomia dentro do ambiente escolar e social. A ludicidade 

colabora de maneira interdisciplinar no ensino-aprendizagem, bem como no 

desenvolvimento das crianças.  

Para Tubino (1994), as contribuições do jogo no desenvolvimento global da 

criança é que todas as dimensões do jogo estão intrinsecamente vinculadas a 

inteligência, a afetividade, a motricidade e sociabilidade são inseparáveis, sendo que 

a afetividade constitui a energia necessária para a progressão psíquica, moral, 

intelectual e motriz da criança. 

 

Sendo assim, é fundamental que o profissional de Educação Física 
oriente a população sobre os benefícios que a atividade física regular 
pode oferecer, principalmente na infância e adolescência, 
possibilitando que estes indivíduos cresçam com hábitos mais sadios e 
adeptos aos exercícios físicos, diminuindo assim a incidência de muitas 
doenças que acometem a sociedade moderna (SILVERTHORN, 2003) 

 

A prática de uma modalidade desportiva pode fortalecer a auto estima, criar o 

hábito do trabalho em equipe, estimular a disciplina e a organização, fatores que 

contribuem para a formação da cidadania.  

Entretanto, o desenvolvimento do treinamento desportivo deve respeitar 

algumas variáveis para que sua prática não acarrete consequências desastrosas no 

que diz respeito à sua aplicação em crianças e adolescentes (BORIN et al., 2007). 

O voleibol é uma modalidade desportiva fundamental para o desenvolvimento 

de crianças e adolescentes, pois explora diversos movimentos corporais do aluno que 

poderá, por sua vez, imaginar e criar variados movimentos, sendo este um meio de 

socialização entre meninos e meninas que poderão estar vivenciando essa prática 

juntos.  

Para isso é necessário que os professores entendam que o esporte na escola 

necessita de um tratamento diferenciado, sendo entendido e trabalhado como 

conteúdo da educação física, só assim, através do jogo e do lúdico, despertaremos 

nos alunos o prazer em movimentar-se (DARIDO; RANGEL, 2005; CAMPOS, 2006). 
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Sobre o professor também recai algumas dessas responsabilidades, uma vez 

que o aluno não é o único responsável pelo seu aprendizado. O professor deve atuar 

no incentivo à essa prática esportiva como um mediador mostrando aos alunos que 

aquele é um espaço de aprendizagem. Não cabe mais aos profissionais de Educação 

Física ensinar a competitividade, a desunião, formação de grupos fechados, no qual 

somente alguns alunos são bons no voleibol e o restante tem que ficar olhando. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Através da ludicidade os professores podem facilitar o aprendizado no 

ambiente escolar, no que tange a educação física, a ludicidade se faz de extrema 

necessidade a partir do momento que permite aos alunos e professores um melhor 

facilitador no processo de educação dos temas que são matérias principais da 

disciplina, principalmente quando nos referimos aos esportes, que se caracterizam, 

em muitos casos, como um desafio para alguns alunos que não apresentam afinidade 

com os fundamentos e as práticas desportivas, servindo com incentivo ao esporte. 

Através das brincadeiras pré desportivas os professores podem oportunizar aos 

alunos vivências práticas e motoras que lhes possibilitarão um aprendizado e 

aperfeiçoamento de técnicas e táticas próprias dos esportes. A fragmentação dos 

fundamentos, em brincadeiras lúdicas, é de extrema importância dentro da construção 

psicomotora dos alunos, que se encontram em constante transformação no processo 

de desenvolvimento motor, dentro da idade escolar correspondente ao ensino 

fundamental. 

Nesse sentido, brincando, as crianças se sentirão motivadas a continuar 

desafiando seus próprios limites, e esse incentivo desafiador, faz parte do processo 

de aprendizado gradativo que levará a prática do voleibol propriamente dito, com 

menos dificuldades, visto que através das brincadeiras experienciadas anteriormente 

lhes servirão de base para maior afinidade com o esporte, oque influi diretamente na 

valorização do voleibol.   
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