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Introdução: Segundo Barata e Branco (2010), a estimulação precoce é o 

acompanhamento terapêutico multidisciplinar para bebês e crianças com ou sem atraso 

no desenvolvimento onde é feita a intervenção com exercícios ou através do brincar 

para desenvolver as capacidades da criança de acordo com a fase do desenvolvimento 

em que ela se encontra. Para tal, é necessário estimula-la através das áreas das funções 

motoras, sensoriais, a fala e aspectos cognitivos para que possa desenvolver seu 

potencial. Considerando que o brincar é necessário para que a criança possa adquirir 

suas habilidades, os brinquedos artesanais tais como os chocalhos, carrinhos de garrafa 

pet e bolinhas coloridas de lã são exemplo de brinquedos artesanais de baixo custo que 

podem ser utilizados para estimular os bebês ou as crianças para adquirir suas 

habilidades. Objetivo: Identificar os benefícios dos brinquedos artesanais de baixo 

custo para a estimulação precoce com bebês e crianças com ou sem atraso no 

desenvolvimento nas literaturas brasileiras Metodologia: Para esta análise foram 

consultados trabalhos publicados nas bases de dados SCIELO e LILACS, onde foram 

utilizados como descritores as palavras “brinquedos artesanais" e "estimulação 

precoce". Como critérios de seleção e exclusão os trabalhos deveriam explanar o 

assunto em questão, pertencer a literatura brasileira e publicados nos últimos dez anos. 

Resultados: Foram encontrados 42 artigos na base de dados SCIELO e 10 na 

plataforma LILACS. Destes artigos foram selecionados respectivamente 9 e 2 artigos, 

totalizando assim 11 trabalhos. As produções mostraram que a estimulação precoce é 

uma prática multidisciplinar que procura responder às necessidades de crianças 

conforme a sua faixa etária e a intervenção mais utilizada é o brincar que possibilita o 

desenvolvimento através do prazer Conclusão: Tomando como base dos dados 

pesquisados nos artigos, observou-se que a estimulação através do brincar pode 

contribuir na formação e construção das habilidades da criança, utilizando brinquedos 

de baixo custo onde eles promovem o desenvolvimento da criança.  
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