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RESUMO
O desenvolvimento é o crescimento, ou seja, a mudança progressiva e continuada no
organismo desde o nascimento até a morte. Nesse processo, o brinquedo representa uma
oportunidade de desenvolvimento, pois, permite que as crianças cresçam por meio da
procura de soluções e alternativas para as brincadeiras e para os jogos. Assim, o professor
e até mesmo a escola, podem fazer o uso de brincadeiras para auxiliar na construção do
ser humano adulto. Assim sendo, o presente trabalho teve como objetivo analisar, por
meio da revisão da literatura, a influência das brincadeiras e no desenvolvimento infantil.
Em termos metodológicos realizou uma pesquisa bibliográfica em artigos científicos
disponíveis no Google Acadêmico. Para realizar o levantamento bibliográfico foram
utilizadas as seguintes palavras-chave, em combinação: desenvolvimento, infância,
brincadeiras, jogos, lúdico. Identificou-se que o brincar é uma ferramenta que auxilia no
desenvolvimento da criança, em todos as suas esferas. Em termos cognitivos, o
conhecimento ocorre por estágios, desde o nascimento da criança. O desenvolvimento
físico da criança ocorre a partir de processos motores que se manifestam pela
coordenação, força, rapidez, precisão e resistência. O desenvolvimento emocional
representa a aquisição de formas comportamentais de manifestar os sentimentos e as
emoções socialmente. Já o desenvolvimento social é quando a criança aprende a respeitar
os outros e a si mesmo. E por último, o desenvolvimento psicológico, que se refere ao
desenvolvimento das mudanças progressivas psicológicas que ocorrem nos seres
humanos com a idade.
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