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Resumo: A presente pesquisa trata da importância do brincar na Educação
Infantil,

a

brincadeira

como

proposta

psicológica,

sociológica

e

psicopedagógica. Com o objetivo de demonstrar que as brincadeiras são
atividades capazes de contribuir para o desenvolvimento cognitivo, físico, social
e emocional da criança em idade pré-escolar e que o faz de contas, uma das
brincadeiras do universo escolar infantil pode ser um dos focos principais para
o desenvolvimento criativo e intelectual da criança. O brincar é relevante para o
desenvolvimento infantil, pois é através dele que a criança pode expressar sua
realidade vivida em família, como no seu dia a dia espertando sentimentos,
medos e desejos. A partir desse pressuposto observamos a necessidade de
questionar: o que o lúdico pode promover no desenvolvimento da criança a
partir do brincar na educação infantil?

Aliando-se em várias abordagens

teóricas encontradas nos pressupostos de Piaget, Vygotsky, Zunluchi, Carvalho
e Kishimoto à realidade vivida nas Instituições de Educação Infantil, quanto à
prática da brincadeira na atividade docente, sendo assim busca-se então
elaborar uma

proposta

que

respeite

as

ações lúdicas

da

infância,

considerando-as como o alicerce da educação. O objetivo geral do presente
estudo é refletir sobre a importância do brincar em uma das primeiras etapas
do processo de ensino aprendizagem denominada

educação infantil,

mostrando que o lúdico é um fator importante na vida das crianças. Como
objetivos

específicos

temos:

verificar

o

que

o

brincar

promove

no

desenvolvimento da aprendizagem da criança e identificar a importância do
brincar na vida das crianças. A pesquisa foi desenvolvida de forma bibliográfica
a partir de leituras de textos voltada a temática, uma pesquisa básica
desenvolvida

totalmente

de

estudos

teóricos,

qualitativa

buscando

a

interpretação das informações colhidas na coleta bibliográfica, os resultados
serão obtidos logo após todo o trabalho ter se desenvolvido pois no momento
está em processo de andamento.
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