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RESUMO: 

As brincadeiras infantis não têm só o intuito de entreter as crianças, mas também, como 

principal meta, ajudar em seu desenvolvimento como indivíduo. Por tanto, o objetivo do 

presente estudo foi compreender as características que as crianças da faixa etária de 0 a 3 

anos apresentam e identificar como o lúdico pode ajudar no desenvolvimento infantil. Em 

termos metodológicos, usou-se como método de pesquisa a revisão da literatura, que 

permite ao estudante visitar obras que já foram pesquisadas com o mesmo tema de 

interesse. Utilizou-se artigos e livros como base da revisão de literatura. As palavras-

chaves usadas, em combinação, no levantamento bibliográfico foram: infância, 

brincadeiras, lúdico, desenvolvimento infantil e benefícios. Dessa forma, identificou-se 

que o período que compreende dos 0 aos 3 anos de idade é chamado de primeira infância. 

Nessa faixa etária iniciam-se as bases das emoções da criança. Além disso, há o 

desenvolvimento sensório-motor, isso é, das sensações e dos movimentos. O brincar é 

uma fonte de felicidade e imaginação que gera alegria, prazer e aprendizado. O brincar 

também é muito essencial para o desenvolvimento motor, social, emocional e cognitivo 

da criança. O brincar é fundamental para o desenvolvimento do corpo e da mente da 

criança. Por meio das brincadeiras pode-se reconhecer um meio de proporcionar educação 

integral, em situações naturais de aprendizagem que geram muito interesse pelas crianças 

em aprender.  
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