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RESUMO 

 

O presente trabalho  realizou uma análise documental, sobre as contribuições da 

brinquedoteca do Hospital Regional Justino Luz - HRJL para Picos-PI e microrregião. 

A partir da problemática: Que contribuições a brinquedoteca hospitalar do HRJL tem 

dado para a cidade de Picos-PI e microrregião? Tendo como objetivo geral: conhecer as 

contribuições da brinquedoteca hospitalar para a cidade de Picos e microrregião e 

objetivos específicos: Relatar a História da Brinquedoteca Hospitalar do HRJL, no 

período de 2010 a 2013; conhecer a realidade de uma brinquedoteca hospitalar, 

descrever a funcionalidade da brinquedoteca e identificar nos documentos consultados 

contribuições do referido projeto de Extensão. Os resultados desta pesquisa mostraram 

que a brinquedoteca hospitalar tem um papel fundamental no processo de 

desenvolvimento de cura da criança hospitalizada e, de forma geral, a relevância da sua 

manutenção para dar continuidade em seu processo de levar entretenimento e leveza 

para crianças hospitalizadas, de uma forma saudável, respeitando o estado em que estão 

contando com o auxilio de atividades lúdicas e de um profissional especializado.     

 

 

 

 

 

PALAVRAS-CHAVES: Brinquedoteca hospitalar. Brinquedista. Criança. Lúdico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

The present work aims to make a documental analysis on the contributions of the 

toy library of the Hospital Regional Justino Luz - HRJL for Picos and microregion. 

From the issue: What contributions has the HRJL hospital playroom made to the city of 

Picos and its microregion? the general objective will be to recognize the contributions 

of the toy library for children in hospitalization situations. Therefore, the specific 

objectives will be: To report the History of the Hospital Toy Library at HRJL, from 

2010 to 2013; know the reality of a hospital toy library, describe the functionality of the 

toy library and identify contributions to the society of Pico in the reports. The results of 

this research showed that the hospital toy library has a fundamental role in the 

hospitalized child's development process of healing and, in general, the relevance of its 

maintenance to continue its process of providing entertainment and lightness to 

hospitalized children, from a healthy way, respecting the state in which they are relying 

on the help of recreational activities and a specialized professional.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A temática brinquedoteca hospitalar permanece como um desafio para as 

cidades, pesquisadores e gestores de alguns hospitais, pois embora muito se tenha 

escrito sobre o tema, novas abordagens ainda são necessárias devido à complexidade em 

questão. O presente trabalho teve como pretensão fazer um estudo bibliográfico e 

documental, sobre as contribuições que a brinquedoteca do hospital regional Justino 

Luz trouxe para Picos-PI e microrregião.   

A brinquedoteca hospitalar tem por objetivo proporcionar momentos de 

descontração, incrementando a ludicidade de forma prazerosa para que o paciente se 

sinta a vontade em um ambiente não favorável. O brincar facilita a recuperação do 

estado de enfermidade e desenvolvimento da criança, visto que permite que ela tenha 

momentos de lazer, onde achava que não existiria. Assim sendo podemos afirmar que 

brincar é uma importante forma de expressão, é através disto que a criança pode 

reproduzir o seu cotidiano e que também facilita o seu processo de aprendizagem e 

desenvolvimento , visto que permite a construção da reflexão, da autonomia e da 

criatividade.  

A brinquedoteca hospitalar é de suma importância, para as crianças que se 

encontram hospitalizadas. Pois possibilita a criança uma forma de superar os traumas 

causados pela internação, fazendo com que elas possam passar por esse período de 

forma humanizada. 

Autores como Oliveira (2000), kishimoto (1998), Santos (1997), dentre outros, 

apontam para a importância da presença da atividade lúdica durante o período de 

adoecimento e internação hospitalar de crianças. Considerando também que uma vez 

que o ato de brincar é direito de todas as crianças previsto no decreto nº 99.710/90, 

ressaltando a necessidade de se ter um profissional devidamente capacitado para exercer 

tal função. 

A pesquisa partiu da seguinte problemática: Que contribuições a brinquedoteca 

hospitalar do HRJL tem dado para a cidade de Picos e microrregião? Teve como 

objetivo geral: reconhecer as contribuições da brinquedoteca hospitalar para a cidade de 

Picos e microrregião. Para tanto os objetivos específicos foram: Relatar a História da 



11 

 

Brinquedoteca Hospitalar do HRJL no período de 2010 a 2013; conhecer a realidade de 

uma brinquedoteca hospitalar; descrever a funcionalidade da brinquedoteca e identificar 

nos documentos consultados as contribuições gerais. 

 Este trabalho é composto por cinco capítulos, a saber: no primeiro capítulo 

apresenta-se a introdução, que pretende explicitar o tema do trabalho trazendo a 

justificativa pela escolha do tema; no segundo apresentam-se o referencial teórico; o 

terceiro trata da metodologia, que contém os passos que foram seguidos para a coleta e 

análise dos dados; o quarto capítulo apresenta análise dos dados e os resultados da 

pesquisa seguido das considerações finais e referências.  

 

2 BRINQUEDOTECA HOSPITALAR  

A ludicidade se mantém presente na humanidade desde os primórdios até os dias 

atuais, os jogos são atividades que sempre fizeram parte dos momentos de lazer e 

divertimento. Ainda que o brincar seja “uma atividade natural, espontânea e necessária 

na vida da criança” (SANTOS, 1997, p. 4), durante muito tempo na história a criança 

não tinha este direito assegurado, pois, era vista e tratada como um adulto e, portanto, 

deveria participar das atividades daqueles. 

 

Historicamente falando, as primeiras ideias de brinquedoteca hospitalar surgem 

na Finlândia mais ou menos no ano de 1909, quando se pensava em organizar um 

espaço de recreação para as crianças hospitalizadas. Mas isso só foi possível em 1950, 

quando o brincar no hospital se organizou. Desde então, a literatura sobre o assunto tem 

ajudado a sensibilizar os profissionais da área da saúde, psicologia e educação acerca do 

lúdico nos hospitais e clinicas. 

 No Brasil, na década de1980, através, da iniciativa de pessoas de diversas áreas 

da sociedade civil - de ONGs, de Órgãos do Terceiro Setor -, começaram a ser criadas 

as primeiras estruturas das brinquedotecas hospitalares, as quais têm conseguido cada 

vez mais adeptos, expandindo-se cada vez mais. 

Segundo Kishimoto (1992, p.51) a brinquedoteca se expandiu ao longo dos 

tempos e passou a oferecer grande variedade de espaço como em escolas, hospitais, 

universidades, comunidades entre outros, mas todas com um único objetivo, o 
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desenvolvimento das atividades lúdicas e a valorização do brincar. 

Portanto, podemos afirmar que a brinquedoteca hospitalar é de extrema 

necessidade para as crianças em estado de hospitalização, visto que: 

O brincar passa a ser visto como uma etapa terapêutica capaz de promover 

não só a continuidade do desenvolvimento infantil, como também a 

possibilidade de, através dele, a criança melhor elaborar esse momento 

específico que vive (MITRE, 200, p. 03). 

 

 

Sabemos que o brincar para a criança, é um momento de extrema importância, 

pois é onde a criança se conecta  com o mundo a sua volta de forma ativa e humanizada. 

Várias pesquisas já mostraram que a brinquedoteca hospitalar é um espaço que ajuda a 

criança a ser ela mesma, onde há um resgate de dentro para fora, fortalecendo e 

potencializando a mesma. 

De acordo com Cunha (2007) o brincar é uma atividade essencial para a saúde e 

para o desenvolvimento infantil. Sendo tão primordial não pode ser interrompida pela 

hospitalização, a importância de brincar é uma realidade inquestionável, inclusive nos 

hospitais, e para assegurar esse direito da criança foi implantada a Lei nº 11.104/2005, 

de autoria da Deputada Luiza Erundina de Souza, que dispõe sobre a obrigatoriedade da 

implantação de uma brinquedoteca em todas as unidades hospitalares que ofereçam 

atendimento pediátrico em regime de internação.  

“Brinquedoteca Hospitalar” é dominada se estiver estruturada dentro de um 

hospital ou clínica de saúde, este tipo de brinquedoteca tem por foco o brincar e suas 

mediações com os processos de saúde. (KISHIMOTO, 1993). A brinquedoteca é um 

espaço criado para favorecer o brincar dentro do hospital, que possibilite momentos de 

lazer e aprendizagem através da ludicidade, fazendo com que a criança interaja com 

seus aspectos saudáveis. 

 Levando em conta que o momento de internação para a criança é bastante difícil 

e traumática, por ter que se adaptar a uma rotina bem diferenciada da sua, e ter que 

conviver com pessoas totalmente desconhecidas para ela. A partir do momento que 

começa a interagir com as brincadeiras disponibilizadas pela brinquedoteca hospitalar, 

ela acaba se distraindo e começa a compreender e aceitar o momento em questão. 

Portanto: “[são] objetivos da brinquedoteca em hospitais;[   ] auxiliar na recuperação 
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das crianças doentes; amenizar os traumas psicológicos da internação por meio de 

atividades lúdicas   “(KISHIMOTO; FRIEDMANN, 1998, p.59)  

Segundo Cunha (2001, p. 95-96), a brinquedoteca hospitalar tem os seguintes 

objetivos:  

Preservar a saúde emocional da criança, proporcionando alegria e distração 

através de oportunidade para brincar, jogar e encontrar parceiro; Preparar a 
criança para a situação nova que irá enfrentar, levando-a a familiarizar-se 

com roupas e instrumento cirúrgicos de brinquedo e através de situações 

lúdicas; Tomar conhecimento de detalhes da vida no hospital e do tratamento, 

que vai ser submetido; Dar continuidade à estimulação de seu 

desenvolvimento, pois a internação poderá privá-la de oportunidade e 

experiência de que necessita. Se a estada é longa, pode ser necessário um 

apoio pedagógico para que a criança não fique muito defasada no processo de 

escolarização. 

 

O brincar acontece em qualquer lugar e de maneira natural e espontânea para as 

crianças, às brincadeiras auxiliam na construção do aprendizado dos mesmos por se 

tratar de uma ação coletiva e contínua norteada pela intervenção de um adulto, o qual, 

as crianças constroem seu próprio conhecimento por meio da interação entre os 

envolvidos (KISHIMOTO, 2010).  

Para Gimenes (2007) as crianças se socializam e constroem suas visões de 

mundo a partir do momento em que a mesma convive e interagem em grupo, sendo que 

por meio das brincadeiras que as crianças exploram o ambiente em que estão inseridas e 

constroem suas próprias histórias, o brincar possibilita a liberdade de agir e se 

expressar, uma vez que no ato da brincadeira a criança pode ser o que quiser, elas 

quando estão brincando fantasiam a realidade em que estão vivendo. 

A função desse espaço. O principal objetivo das brinquedotecas é possibilitar a 

evolução mental, psicológico, social e físico da criança por meio do lúdico. É nelas que 

são desenvolvidas brincadeiras e jogos que estimulem o raciocínio lógico, a 

coordenação motora e a criatividade das crianças. 

Santos (2000) entende a importância do espaço lúdico e destaca que, 

 

Falar sobre Brinquedoteca é, portanto, falar sobre os mais diferentes espaços 

que se destinam à ludicidade, ao prazer, às emoções, às vivências corporais, 

ao desenvolvimento da imaginação, da criatividade, da autoestima, do 

autoconceito positivo, da resiliência, do desenvolvimento do pensamento, da 

ação, da sensibilidade, da construção do conhecimento e das habilidades. (p. 

58) 
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 Um dos espaços dentro do hospital para o brincar é a brinquedoteca. Para 

efeitos da lei, a brinquedoteca é considerada um ambiente munido de brinquedos e jogos 

de cunho educativo cuja finalidade é estimular as crianças e seus responsáveis a brincar 

dentro do hospital. 

De acordo com Oliveira, (2008) na brinquedoteca as crianças e acompanhantes 

interagem e compartilham brinquedos, histórias, emoções, alegrias, tristezas, mesmo em 

ambiente de hospitalização desse modo desenvolvem aspectos de socialização e 

cidadania 

Segundo Freidmann (1992, p.43), O brinquedo e a brincadeira, "são elementos 

fundamentais para o desenvolvimento da criança". Através das brincadeiras, as crianças 

constroem e reconstroem seu próprio mundo, e os brinquedos são ferramentas 

fundamentais nesse processo de construção. 

 As brincadeiras são as formas mais originais que a criança tem de se relacionar 

e de se apropriar do mundo, porque é brincando que está se relaciona com as pessoas e 

os objetos ao seu redor, e aprende o tempo todo com as experiências que pode ter – 

tornando tal ação um importante aliado. 

Na infância, a imaginação, a fantasia, o brinquedo, não são uteis apenas pelo 

prazer que proporcionam as crianças, elas contribuem para o desenvolvimento das 

mesmas. (Vygotsky,1991, p. 114). Para a criança o brinquedo é uma necessidade, por 

meio dele as crianças deixam solta sua imaginação, muitas vezes interpretando sua 

própria realidade, aquilo que aprendem com os pais e as pessoas próximas a elas.  

 Quando se fala na importância da ludicidade na brinquedoteca hospitalar, 

segundo Oliveira (2000), o brincar não significa apenas divertir-se sem fundamento e 

razão, caracterizando-se como uma das formas mais complexas da criança em 

comunicar-se consigo mesma e com o mundo, ou seja, o desenvolvimento dá-se por 

meio de trocas experimentais mútuas estabelecidas durante toda sua vida. Assim, 

através do brincar, a criança pode desenvolver capacidades importantes, como, por 

exemplo, a atenção, a memória, a imitação, a imaginação, entre outros, que propiciam à 

criança o desenvolvimento de determinadas áreas da personalidade, a saber: afetividade, 

motricidade, inteligência, sociabilidade e criatividade. 
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As brinquedotecas hospitalares são uma forma de valorização das práticas de 

humanização nesses espaços e também de reconhecimento da importância do brincar 

para o desenvolvimento motor, emocional e mental da criança e do adolescente, sendo 

assim o brinquedista deve ser um profissional que atua com propriedade na área, 

incentivando a implantação das brinquedotecas e ocupar seu lugar com eficiência. 

 Entendemos que o brincar é a atividade própria da infância, que provoca na 

criança a curiosidade, a sensação de prazer, um sentimento de liberdade de ação, 

capacidade de desdramatizar as situações difíceis e isso tudo é possibilitado pelo espaço 

da brinquedoteca e pelo brinquedista, que entende o brincar como uma modalidade 

terapêutica completa por si só. Traumas psicológicos podem ser amenizados através do 

trabalho do brinquedista. 

 

2.1 O BRINQUEDISTA  

 

José Carlos Libâneo, em seu livro Pedagogia e Pedagogos Para Quê? constata 

que o conceito de educação é muito amplo, abrindo espaços para que o pedagogo possa 

atuar em outras instituições e não tão somente na escola, mas também em muitos 

lugares. 

 

  De acordo com o antropólogo Carlos Brandão em seu livro O que é educação, 

(1981, p. 7) ‘Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na igreja ou na escola, de 

um modo ou de muitos, todos nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, 

para ensinar, para aprender-e-ensinar’. Portanto a instituição escolar não é o único lugar 

que se pode aprender, e a educação pode se dar além dos muros da escola. 

Neste contexto, Libâneo (2010, p.33), afirma que: 

 

Por sua vez, pedagogo é o profissional que atua em várias instâncias da 

prática educativa, direta ou indiretamente ligadas à organização e aos 
processos de transmissão e assimilação de saberes e modos de ação, tendo em 

vista objetivo de formação humana previamente definida em sua 

contextualização histórica. 

 

 

O autor propõe que haja dois cursos, um de pedagogia para formar o pedagogo 

stricto sensu e um de licenciatura para formar professores para os níveis fundamental e 
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médio de ensino. Portanto  as faculdades de educação ofereceriam dois cursos distintos, 

um de pedagogia e um de licenciatura para a docência no ensino fundamental e médio, 

onde o pedagogo receberia formação especializada através de habilitações, entre elas a 

pedagogia escolar, e o licenciado obteria habilitações para a docência no curso de 

magistério, nas disciplinas de 5ª a 8ª série e ensino médio ou nas séries iniciais do 

ensino fundamental e da estrutura curricular teria uma base comum, englobando 

conhecimentos referentes aos fundamentos da educação, da escola e do ensino e de uma 

parte específica de conhecimentos profissionais, definidos conforme o contexto de 

atuação profissional (pedagogo, docente ou outra habilitação). Portanto podemos 

concluir que a pedagogia engloba um vasto campo de atuação da educação formal e não 

formal, habilitando os profissionais da área com alguns cursos complementar. 

 

Segundo Libâneo (2010, p.127): 
 

O pedagogo é o profissional que atua em vários campos educativos. O papel 

do pedagogo é amplo e não apenas na gestão, supervisão e coordenação das 

escolas, como também na pesquisa, na administração dos sistemas de ensino, 

no planejamento educacional, na definição de políticas educacionais, nos 

movimentos sociais, nas empresas, nas várias instâncias da educação de 

adultos, nos serviços de psicopedagogia e orientação educacional, nos 

programas sociais, nos serviços para a terceira idade, nos serviços de lazer e 

animação cultural, na televisão, no rádio, na produção de vídeos, filmes e 
brinquedos, nas editoras, na requalificação profissional, etc. 

 

 

O brinquedista é o profissional preparado e capacitado de forma adequada, para 

exercer sua função com disposição, através de jogos e brincadeiras, valorizando suas 

atividades, ele é o intermediador das ações lúdicas no hospital. 

Santos (1995) reforça a importância do brinquedista ao dizer que este é: 

 

O brinquedista é aquele profissional que trabalha com a criança, fazendo a 

mediação criança/brinquedo. Esta função é a mais importante dentro da 

Brinquedoteca e pressupõe uma formação especifica. Entende-se que o 

brinquedista, antes de tudo, deixa ser um educador, ou seja, antes de ser 

especialista em brinquedo, ele deve terem sua formação conhecimentos de 

ordem psicológica, pedagógica, sociológica, literária, artística, enfim, 

elementos que lhe deem uma visão de mundo e um conhecimento sólido 

sobre criança, brinquedo, jogo, brincadeira, escola, homem e sociedade. 

 

 

Vamos entender um pouco a função do brinquedista. De acordo com a 

Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri): “Brinquedista é o profissional que 

estuda e compreende a dimensão lúdica do ser humano, cria e promove melhores 
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condições para um brincar de qualidade na saúde, na educação e na sociedade”. 

Esse profissional possui uma função muito importante, pois além de mostrar os 

brinquedos para as crianças, ele deve criar maneiras de interagir e despertar o encanto e 

a vontade de brincar, além de mostrar o seu funcionamento e a maneira de brincar. Ele 

tem que ser uma pessoa dinâmica, que vai trazer alegria, conforto e vai fazer a criança 

entender o que está acontecendo com ela e com o ambiente ao seu redor. 

 

2.2.1 A BRINQUEDOTECA  DO HOSPITAL REGIONAL JUSTINO LUZ 

DE PICOS 

 

Considerando a necessidade de localizar espaços de atuação do pedagogo na cidade de 

Picos-PI, um grupo de alunos, interessados em desenvolver estágio e professores do 

Curso de Pedagogia da UFPI/ CSHNB, localizaram a situação da brinquedoteca do 

hospital Regional Justino Luz e em meio às conversas, arregaçaram as mangas e 

decidiram  juntamente com a direção do hospital pela reativação do espaço. E de acordo 

com o projeto de extensão Brinquedoteca Hospitalar: Um espaço para refletir sobre a 

Educação e Saúde da criança (2010) elaborado,  

 

Em 2010, o HRJL que fica localizado na Praça Antenor Neiva nº184, centro, 

na cidade de Picos – PI, se encontrava na seguinte condição: “É um hospital 

de Urgência e Emergência, porém, devido a carência hospitalar na região, se 

aceita internações. Tem 128 leitos, atende em média 5.000 (cinco mil) 

pessoas por mês; sua capacidade para atendimento infanto-juvenil é de 16 

leitos. Tem convênio com a UFPI para estágios na área de Enfermagem e 

Nutrição e atende também aos cursos de administração e Pedagogia (UFPI, 

2011 projeto de extensão Brinquedoteca Hospitalar: Um espaço para refletir 

sobre a Educação e Saúde da criança). 

 

No ano de 2010, o hospital contou com a colaboração de estagiários e 

voluntários da UFPI, tendo à frente a coordenadora do Projeto de Extensão: 

Brinquedoteca Hospitalar: Um espaço para refletir sobre a Educação e Saúde da criança 

a  Professora Maria Cézar de Sousa, onde juntamente com a sua equipe, composta por 

alunos do Curso de Pedagogia, destacando acadêmicos na primeira turma de Pedagogia 
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: Irmã Divanda, Claécia Carvalho, Inês Costa e alunos do curso de nutrição e 

enfermagem, realizou um  trabalho de reativação da brinquedoteca no referido hospital.  

 De acordo com a coordenadora do projeto Maria Cézar de Sousa:  

“A brinquedoteca já existia, mas em um estado precário, sem vida e em 

estado de abandono. Os brinquedos que faziam parte do cenário estavam 

desgastados por conta do tempo de uso e comentários advindos da 

comunidade hospitalar davam conta de que fora fechada pela ausência de 

profissionais capacitados para o atendimento às crianças. Com o Projeto de 

extensão desenvolvido pela UFPI, agregaram-se outras parcerias como os 

Doutores da Alegria e músicos da secretaria da cultura que em momentos 

festivos davam sua colaboração, e todos desenvolvendo um trabalho 

voluntário.” (2012, p. 1). 

O voluntariado é regido pela lei nº 9.608, de 18/02/1998, sanciona que art.1º 

considera-se serviço voluntário, para fins desta Lei, a atividade não remunerada 

prestada por pessoa física a entidade pública de qualquer natureza ou a instituição 

privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, 

científicos, recreativos ou de assistência à pessoa. O serviço voluntário não gera vínculo 

empregatício nem obrigação de natureza trabalhista, previdenciária ou afim. Nessa 

perspectiva vale destacar que o trabalho dos extensionistas aconteceu de forma 

voluntária para a maioria e na história tivemos também bolsistas PIBEX.  

 É importante ressaltar que muitos hospitais ainda não reconhecem o efeito do 

brincar no processo da hospitalização. Certamente, existem aqueles que estão dando o 

primeiro passo; outros já estão estruturados. Reconhecendo a importância do brincar das 

crianças em situações de risco, a Lei Federal nº 11.104 de 21 de março de 2005, dispõe 

sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas, nas unidades de saúde que 

ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação. No entanto, nem todos os 

hospitais têm suporte para tal função, embora seja uma obrigatoriedade determinada por 

lei, ainda não são uma realidade em todos os hospitais brasileiros. 

 Considerando que o lugar destinado a brinquedoteca pode ser um cômodo 

inteiro ou parte dele, um cantinho da sala ou do escritório. O que importa, na verdade, é 

que este seja um local em que as crianças se sintam confortáveis. Que tenham espaço 

para abrigar brinquedos, livros, mesinhas, cadeiras e lousas etc, apresentamos a sala que 
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era o antigo necrotério do referido hospital.  

 
FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 

2010 a 2013.1  

  

Por ser um local onde as crianças permanecem por algumas horas, é 

um espaço onde acontece uma interação educacional. As pessoas que trabalham 

na brinquedoteca, os brinquedistas, devem ter formação profissional, são educadores 

preocupados com o bem estar e com o desenvolvimento emocional, social e intelectual 

das crianças. A brinquedoteca hospitalar deve ser uma alegria que contagia até os pais 

que muitas vezes tristes pela internação dos filhos, se sentem motivados por poderem 

brincar com eles na Brinquedoteca. 

 

2.2.1.1 Um pouco da brinquedoteca hospitalar no período de 2010 a 2013 

 

A brinquedoteca do Hospital Regional Justino Luz em junho de 2010, foi 

reativada por voluntários, alunos dos cursos de Pedagogia, Nutrição e Enfermagem da 

UFPI/CSHNB se unem para garantir um direito que, embora, assegurado pela Lei 

11.104/2005, que tornou obrigatória a instalação de brinquedotecas em hospitais 

públicos e privados que possuem unidades pediátricas no Brasil, ainda é negligenciado 

                                                   

1 Esta é a primeira foto tirada ao chegarem na brinquedoteca do referido hospital no ano 

2010. As instalaçaoes da brinquedoteca era localizada no antigo necrotério do hospital, onde os 

brinquedos se encontravam armazenados dentro de uma caixa sem nenhum cuidado aparente, a maioria 

deles quebrados e desgastados por conta do tempo de uso. 
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pelas gestões hospitalares. 

A Brinquedoteca passou a dispor de uma rotina diária que requer cuidados 

básicos, como a higienização dos brinquedos, logo no início do expediente, bem como a 

liberdade que as crianças tem para escolherem os brinquedos e as brincadeiras, com a      

disponibilidade e atenção do(a) brinquedista para acompanhá-los nas atividades por eles 

criadas, ou nas criações. 

 No período de junho de 2011 a dezembro de 2011, os alunos do Curso de 

Pedagogia, Nutrição e Enfermagem da UFPI.   implantaram um projeto de extensão 

desenvolvido na brinquedoteca hospitalar do Hospital Regional Justino, com a 

finalidade de refletir sobre a aprendizagem e desenvolvimento da criança em espaço 

não-escolares, e a atuação do Pedagogo como brinquedista, destacando a relevância da 

capacitação dos profissionais que trabalham na brinquedoteca do Hospital Regional 

Justino Luz na cidade de Picos – PI, tendo como público alvo Crianças hospitalizadas, 

profissionais da Educação e da Saúde, Pais e familiares de crianças enfermas. 

Nos documentos analisados, constata-se que o espaço deixa os pais mais 

tranquilos até obterem alta hospitalar dos filhos, eles sabem da importância do brincar 

para a criança hospitalizada. A brinquedoteca é cheia de vida, de magia, de fantasia, 

possibilitando que a criança continue a ser criança. 

Segundo Cunha (2001, p.15), “a brinquedoteca pode existir até mesmo sem 

brinquedos, desde que outros estímulos às atividades lúdicas sejam proporcionados”. 

Atividades essas como, a cabra cega, telefone sem fio, cantigas de roda, pula corda, 

jogos de correr dentre outros que leva a crinça a explorar o meio em que está, se 

desenvolver e ao mesmo tempo se divertir. "Alegre e colorido, onde mais importante 

que o brinquedo é o ato lúdico que proporciona ao público infantil" (SANTOS, 1995 p. 

06). Em muitos casos as crianças não chegam a usar o brinquedo, eles pegam qualquer 

objeto e transformam em um brinquedo, adequando a sua brincadeira.  

 Para Gimenes (2007), se no âmbito hospitalar existir um espaço destinado para 

brincar, voltado à ludicidade, no caso, a brinquedoteca e que atenda às necessidades das 

crianças hospitalizadas, com cores vibrantes ou pode até serem cores serenas, mas que 

associadas aos brinquedos afastem a depressão, que traga segurança e mobilidade ao 

paciente infantil, poderá contribuir positivamente na recuperação e tratamento dessas 
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crianças. Nesse quesito pelas fotos do espaço, verifica-se que atendiam ao esperado. 

 

              FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 

2010 a 2013. A casinha com nova roupagem. Criatividade das alunas. 

 

FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 

2010 a 2013. O continho da leitura. A brinquedoteca começa a ter uma estrutura melhor. 

 

FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 

2010 a 2013. Jogos e brinquedos devidamente organizados e higienizados. Cada dia os estagiários e 

voluntários tinha uma ideia e as colocava em prática. 
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Nesse aspecto, a brinquedoteca hospitalar deve ser um espaço de valorização das 

ações lúdicas de cada criança através do resgate das brincadeiras, o brincar funciona 

como um espaço de socialização e interação com outros indivíduos, permitindo a 

criação de uma rede social e a possibilidade de sair do isolamento que a internação 

provoca. A brinquedoteca hospitalar é também considerada como um espaço de 

humanização, pois agrega não só a criança, mas também a família, como forma de 

proporcionar leveza ao tratamento. 

 

FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 

2010 a 2013. Outras atividades foram sendo implementadas. Os estagiários tentaram usar batas brancas, 

mas as crianças tiveram certa rejeição, então providenciaram jalecos coloridos e o efeito foi bem melhor. 

 

Os estagiários dos cursos de Enfermagem, Nutrição e Pedagogia tiveram que 

trabalhar arduamente para dar uma nova perspectiva ao espaço destinado às crianças, e 

para isso, realizaram oficinas para restauração dos brinquedos e confecções de roupas 

para as bonecas, palestras e implantações de projetos para conscientização da 

importância de se manter a brinquedoteca ativada.   

Doações de brinquedos, livros e jogos, organização do espaço da brinquedoteca 

e festas em prol do acolhimento, recuperação e saúde das crianças, foram promovidas e 

despertou o interesse de acadêmicos e da comunidade em geral. 
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2.2.1.2 Sobre os protocolos de atendimento às crianças no ambiente da 

brinquedoteca hospitalar-HRJL 

 

Na leitura dos relatórios diários de 2012, sobre os atendimentos, constatamos 

que a higienização dos brinquedos e limpeza do espaço lúdico, era uma rotina seguida  

rigorosamente pelos estagiários, assim como a visita a ala pediátrica, convidando os 

pais/ ou responsáveis para trazerem seus filhos para ficarem um tempo em um lugar 

aconchegante e cheio de magia, onde a criança pudesse brincar e esquecer um pouco a 

enfermidade em questão. E de fato na maioria das vezes tiveram resultados positivos a 

esse chamado, mas nem sempre era possível levá-las até a brinquedoteca, devido a 

gravidade da sua enfermidade, nesses casos faziam o trabalho lúdico ali mesmo no leito, 

levando entretenimento, através de leituras de contos infantis e teatro de fantoches ou 

empréstimos de brinquedos, como consta no relato do dia 22 de maio de 2012, página 

56. 

 

FONTE: Livro Relatório da Brinquedoteca do HRJL. Transcrito no dia 22 de maio de 2012, 

página 56 

Os estagiários desenvolviam atividades e dinâmicas voltadas para as crianças, 

como contagem de histórias no leito e no espaço da brinquedoteca; desenvolvimento de 

brincadeiras como: jogos de montar, quebra-cabeça, tangram, encaixe, cubo mágico, 

Teatro de fantoches, acesso a livros e revistas infantis, visita do palhaço, montagem de 
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casinha surpresa, Jogos que despertem o desenvolvimento do raciocínio lógico, como: 

forca, palitinho, pega varetas, cruzadinhas, dentre outros. Sempre com a intenção de 

incentivar e estimular o seu desenvolvimento psicoemocional, intelectual e social, 

auxiliando na brincadeira, mas deixando elas terem autonomia para o brincar. Algumas 

crianças se sentiam tão à vontade, que não queriam mais voltar para o quarto, chegando 

ao ponto de chorar segundo relatam brinquedistas no livro relatório, transcrito no dia 20 

de março de 2012, página 23. 

 

  

FONTE: Livro Relatório da Brinquedoteca do HRJL, Transcrito no dia 20 de março de 2012, página 23. 

 

 

Nos relatos também descreviam o comportamento das mães e afirmam que 

perceberam mudanças no comportamento dos filhos depois que vinham da 

brinquedoteca, segundo elas, as crianças voltavam mais alegres, apresentavam melhoria 

no seu estado de saúde, sua recuperação se dava de forma gradativa, com mais apetite, 

dando menos trabalho para serem medicadas e que também esquecem do tempo e da 

hora de voltar ao leito, transcrito no livro relatório no dia 20 de março de 2012, página 

24. 
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FONTE: Livro Relatório da Brinquedoteca do HRJL. transcrito no dia 20 de março de 2012, 

página 24 

 

Em um dos relatos transcritos no livro relatório do dia 24 de maio de 2012, 

página 54, constatamos o reconhecimento por parte das mães e auxiliares de 

enfermagem, da importância de se ter uma brinquedoteca em um ambiente hospitalar. 

De acordo com o relato, esses momentos lúdicos ajudam não só a distraí-las, como 

também na recuperação das mesmas. 

 

 

FONTE: Livro Relatório da Brinquedoteca do HRJL. transcrito no dia 24 de maio de 2012, 

página 58. 
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2.2.2 Discutindo os benefícios e contribuições da Brinquedoteca no período de 

2010 a 2013 

 

Pode-se inferir que a brinquedoteca hospitalar do Hospital Regional Justino Luz, 

contribuiu de forma satisfatória, tanto para Picos quanto para a microrregião. As 

crianças hospitalizadas puderam enfrentar o processo de enfermedade com mais leveza, 

uma vez que as atividades lúdicas permitem que elas se adaptem a uma nova realidade e 

a novos lugares, convivendo com pessoas que não são do seu convívio diário. 

 No leito hospitalar elas ficariam pensando no problema delas e sua recuperação 

com certeza demoraria mas, o espaço lúdico dentro do hospital, traz resultados que 

muitas vezes não se consegue mensurar por sua positividade, se para um adulto é difícil, 

para criança a ludicidade é um componente crucial para sua recuperação, ajudando a 

mesma, a sair do estado de enfermidade com alguma antecedência. 

Bem como afirma a autora Cunha (2007) a brinquedoteca hospitalar auxilia a 

criança a passar pelo processo de internação, uma vez que ela necessita se adaptar a uma 

nova experiência de vida, que está repleta de sofrimento. Desta forma esse espaço tem 

como intuito transformar o ambiente hospitalar, tornando-o mais alegre, menos 

traumático e mais familiar, possibilitando o faz-de-conta e a imaginação no auxílio do 

tratamento.  

Tiveram relatos de alguns pais que disseram que no momento em que seus filhos 

se encontravam na brinquedoteca do hospital, seus filhos conseguiam esquecer a doença 

e até mesmo dizer que não queria ir embora, pois iria morar ali, isso fazia com que seus 

pais se sentissem seguros, sabendo que mesmo diante do sofrimento, eles conseguiam 

se habituar e ser feliz, e que até mesmo em muitos casos as crianças tinham uma 

melhora consideravél após o retorno da brinquedoteca, por causar esse impacto de 

acolhimento e segurança as crianças e aos seus familiares, auxiliando no seu tratamento 

e recuperação, como consta no livro relatório nos dia 20 de março, e dias 22 e 24 de 

maio de 2012. É imprescindível ressaltar os benefícios emocionais, comportamentais e a 

interação entre o paciente, familiares e equipe.  

  Cunha (2001, p.16), destaca importantes finalidades de uma brinquedoteca como:   

 

Favorecer o equilíbrio emocional; dar oportunidades a expansão de 
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potencialidades; desenvolver a criatividade, inteligência e sociabilidade; 

proporcionar acesso ao brinquedo que lhe proporcionem experiências e 

descobertas; estabelecer o relacionamento entre as crianças e seus 

familiares; incentivar a valorização do brincar e das atividades lúdicas para o 

desenvolvimento psicoemocional, intelectual e social; proporcionar um 

espaço onde a criança possa brincar sossegada, sem que alguém interrompa 

ou diga que está atrapalhando. 

 

A brinquedoteca portanto, influencia muito no tratamento, uma vez que mesmo 

debilitados, esses pequenos pacientes sentem necessidade de brincar. Vários são os 

objetivos que o espaço para brincadeiras no hospital deseja alcançar. Dentre elas, 

destaca-se a estimulação de uma vida interior rica e capaz de concentrar sua atenção, 

bem como a operatividade da criança, favorecer o equilíbrio emocional, incentivar a 

valorização do brinquedo como atividade geradora do desenvolvimento intelectual e 

social, e proporcionar aprendizagem de maneira natural e agradável.  

A brinquedoteca não faz uso apenas do brinquedo como objeto de expressão da 

criatividade, mas também outros estímulos lúdicos podem ser incorporados. É 

imprescindível ressaltar os benefícios emocionais, comportamentais e a interação entre 

o paciente, familiares e equipe. 

Desta forma entendemos que a brinquedoteca Hospitalar do hospital Regional 

Justino Luz, contribui na recuperação das crianças hospitalizadas, no sentido de 

amenizar a dor do tratamento.  

Segundo a conselheira do CREFITO 15, Dra. Eliania Silva, a mudança é visível. 

As crianças mudam depois que conhecem o espaço. Ficam mais alegres, menos ansiosas 

diante dos procedimentos, apresentam maior tolerância em aguardar a alta para casa. Os 

responsáveis estão sempre trazendo um retorno positivo, assim como os profissionais de 

Enfermagem e Medicina. Em uma pesquisa de satisfação feita com os usuários, a única 

queixa foi sobre o tempo de abertura, pois queriam que fosse ininterrupto. O que só 

mostra o quanto é benéfico e contribui para o tratamento. 

Espaços lúdicos, como a brinquedoteca hospitalar, proporcionavam condições 

para que a família e as pessoas que vão visitar a criança estejam com ela em um 

ambiente favorável e que não aumente sua condição de vítima. Também há a 

possibilidade para que as crianças que não podem sair do leito possam ter acesso a 

brinquedos e livros infantis. 
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FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria César de Sousa / 

2010 a 2013. Momento mágico: criança brincando. 
  

2.2.2.1 As contribuições Acadêmicas da brinquedoteca Hospitalar  

 Na consulta ao repositório do CSHNB encontramos os seguintes Trabalhos de 

Conclusão de Curso defendidos por acadêmicos da UFPI/CSHNB 

Autor Ano  Título Curso 

LUELIA DE 

SOUSA BRITO 
2013 

A importância da 

brinquedoteca na 

vida das crianças 

hospitalizadas 

PEDAGOGIA 

TATIANE 

TAVARES DE 

MOURA 

2013 

O brincar, o 

brinquedo e os 

jogos na 

recuperação da 

criança e do 

adolescente 

hospitalizados: o 

olhar do 

brinquedista 

PEDAGOGIA 

THIAGO ABEL 

TEIXEIRA 

ROCHA 

2012 

Brinquedoteca 

hospitalar: uma 

estratégia da 

assistência 

humanizada 

ENFERMAGEM 

Fonte: Repositório CSHNB/2021. 

De acordo com os envolvidos nesse projeto o trabalho foi intenso e cansativo, 

mas também muito prazeroso e gratificante, onde o esforço de cada um foi 

recompensado pelo simples fato de trazerem acolhimento e bem estar para crianças que 

estão com a saúde comprometida brincar, e manifestar sua potencialidade e necessidade 
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lúdica.   

 

Para Luelia de Sousa Brito (2013), a Pedagogia Hospitalar é um dos ramos da 

pedagogia que se preocupa com o bem estar da criança, não apenas quando ela está 

saudável, mas também na enfermidade, procurando ajudar de forma dinâmica e 

afetuosa, com vistas a favorecer uma melhora rápida e eficiente. A brinquedoteca 

precisa de um profissional que guie e conduza estas brincadeiras de maneira que se 

possa torná-la o mais proveitosa possível, este é o brinquedista. Porém, não é qualquer 

pessoa que tem qualidades e está preparado para ser esse intermediador, ele precisa de 

uma formação e um preparo para trabalhar nesta área, neste ponto entra o pedagogo que 

vê nesta profissão um novo campo em que pode atuar, dando suporte e apoio de 

aprendizagens ao paciente interno, humanizando e contribuindo para promoção da 

saúde.  

Libâneo (2010, p.51) destaca que: 

O campo de atuação do profissional formado em pedagogia é tão vasto 

quanto são as práticas educativas na sociedade. Em todo lugar onde houver 

uma prática educativa com caráter de intencionalidade, há aí uma pedagogia. 

De acordo com Tatiane Tavares de Moura (2013), é importante ressaltar que as 

brincadeiras devem ser monitoradas por profissionais, que são os brinquedistas e que 

ajudam na escolha e variação das atividades de acordo com as possibilidades do 

paciente. Compreende-se que o brincar traz benefícios a essas crianças e adolescentes, 

pois estes se encontram em um ambiente fora do seu habitual. E, na brinquedoteca, 

podem viver momentos de tranquilidade, podendo esquecer o que estão passando, 

aliviar o nervosismo. Situações que podem se proporcionadas com a vivência do lúdico. 

Nessa perspectiva, pode se afirmar que a criança constrói e transforma seu mundo 

através do brincar, tornando-se um processo essencial a ser vivenciado, já que através 

do brincar ela pode explorar o local em que se encontra, testar suas habilidades e liberar 

emoções. 

Segundo Thiago Abel Teixeira Rocha (2012) Por meio de experiências obtidas 

em estágios no ambiente hospitalar e pela participação do projeto de extensão na 

brinquedoteca hospitalar, permitiram observar que o hospital passa uma imagem, na 

maioria das vezes, de um lugar hostil e amedrontador, tornando-se um local indesejado 

para todas as pessoas, principalmente crianças. Logo, foi despertado o interesse para 
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encontrar formas de amenizar a angústia sentida por elas quando internadas. Então, por 

ser uma estratégia de humanização da assistência hospitalar, a brinquedoteca pode 

auxiliar na recuperação e amenizar o trauma psicológico da hospitalização através de 

atividades lúdicas. E que os profissionais da saúde podem favorecer condições de 

crescimento, desenvolvimento e equilíbrio emocional à criança hospitalizada, 

oferecendo uma assistência humanizada que contemple atividades expressivas e 

recreativas, buscando a solidariedade, o amor e o respeito pelo ser humano, tornando a 

internação menos traumatizante. 

   2.2.2.2 Trabalhos acadêmicos apresentados em Congressos 

 

Durante o desenvolvimento do projeto de Extensão, em parceria entre os cursos 

de pedagogia, Enfermagem e Nutrição, foram apresentados diversos trabalhos em 

Congressos e seminários, nacionais, regionais e locais. Destaque para o artigo 

Valorização da Saúde e Socialização de Crianças na Brinquedoteca Hospitalar: Um 

Relato de Experiências, publicado na Revista Médica de Minas Gerais em abril de 2012 

por quem?   

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento: Resumo expandido do artigo: 

Valorização da Saúde e Socialização de Crianças na 

Brinquedoteca Hospitalar: Um Relato de Experiências, 

publicado na Revista Médica de Minas Gerais em 

abril de 2012. Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão 

da Brinquedoteca Hospitalar-HRJL. 
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Documento: Publicação do artigo: Valorização da Saúde e Socialização de Crianças na Brinquedoteca 

Hospitalar: Um Relato de Experiências, Revista Médica de Minas Gerais, 13º Congresso Mineiro de 

Pediatria realizado nos dias 21 a 25 de abril de 2012, Hotel Ouro Minas, Belo Horizonte - MG. Fonte: 

Arquivo do Projeto de Extensão da Brinquedoteca Hospitalar-HRJL. 

 

O trabalho realizado no Hospital Regional Justino Luz com a implantação do 

projeto Brinquedoteca Hospitalar: Um Espaço Para Refletir Sobre a Saúde e Educação 

da criança, teve uma menção honrosa, sendo o 1º colocado, trabalho muito bem 

executado e de grande valia para a área da saúde sob a orientação da Profª. Me. Maria 

Cesar de Sousa. 

 

 

Documento: Menção honrosa comunicação oral, 1º colocado na área da saúde com o título 

Brinquedoteca Hospitalar: Um Espaço Para Refletir Sobre a Saúde e Educação da criança, III Seminário 
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de Extensão e Cultura da UFPI e I Mostra de comunidades, nos dias 02, 03, e 04 de dezembro de 2013. 

Fonte: Arquivo do Projeto de Extensão da Brinquedoteca Hospitalar-HRJL. 

 

 

2.2.2.3 Atividades festivas com toda a comunidade do HRJL 

 

 Durante os anos de existência do projeto aconteceram múltiplas festas e 

comemorações na brinquedoteca Hospitalar do Hospital Regional Justino Luz, 

geralmente próximo ao dia da criança, dia 12 de outubro. Esse era o momento em que a 

brinquedoteca deixava de ser visitada para ir visitar os pacientes internados e seus 

acompanhantes, para vivenciarem momentos de descontração e descobertas de 

diferentes atividades e brincadeiras, com músicos da secretaria de cultura adentrando 

aos leitos, acadêmicos fantasiados de personagens de contos infantis e grandes parcerias 

como: As Samaritanas, Mímicos da Alegria e o grupo Arte Atrevida. 

 

Momentos lúdicos como esse, ajudam as crianças a enfrentar o período de 

internação, dando a essas crianças e seus acompanhantes oportunidades de vivenciarem 

momentos agradáveis, por conta da distração. A alegria vista nos olhos da criança no 

momento prazeroso que a brinquedoteca proporciona é mágico, não só para ela, mas 

também para todos os envolvidos nas atividades festivas, procurando a melhor forma de 

levar o aconchego, carinho, amor e compreensão.  

Em muitas instituições hospitalares atuais, o atendimento às crianças e 

adolescentes é marcado pelo silêncio, mas também existem instituições que permitem as 

pessoas expressarem suas dores, desejos e alegrias. Atualmente, os diversos grupos que 

estão adentrando nos hospitais como: professores, brinquedistas, artistas, músicos, 

dentre outros, têm procurado desenvolver dinâmicas mais interativas com a presença da 

música, possibilitando aos enfermos novas formas de relacionamento com as normas 

rígidas dos hospitais. com a presença da música no hospital.  

 A realização desses eventos serviu, para conscientização da comunidade local 

sobre a importância da valorização do lúdico no ambiente hospitalar para contribuir na 

recuperação das crianças internadas minimizando situações de sofrimento. 

Em 11 de outubro de 2012, a coordenação do curso de pedagogia  promoveu a 

realização de um Café artístico-cultural da ludicidade e saúde da criança, em 
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comemoração ao dia das crianças, na brinquedoteca hospitalar do Hospital Regional 

Justino Luz, tendo à frente do projeto de extensão BRINQUEDOTECA HOSPITALAR 

– Um espaço para refletir sobre a Educação e Saúde da Criança, a coordenadora do 

curso Maria Cezar de Sousa, juntamente com o Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão 

em Educação Infantil e Alfabetização- NEPEEIA e alguns parceiros como:  Projeto de 

Extensão ARTEVIDA ATREVIDA e os Mímicos da Alegria. 

O projeto tinha como objetivo desenvolver atividades artísticos, culturais e 

lúdicas com crianças e adolescentes que se encontram internadas no Hospital Regional 

Justino Luz, levando “aconchego” e esperança, proporcionando condições para uma 

higienização mental e espiritual. A programação do evento aconteceu da seguinte 

forma: 

. 08:00: concentração e apresentação integrativa; 

. 08:30: “Arrastão” artístico-cultural da ludicidade e saúde – “ALEGRIA-ALEGRIA”; 

. 09:00: visita a brinquedoteca e distribuição de brindes e lanches; e o encerramento se 

deu através da música -Depende de nós, 

 

FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 2010 a 

2013. Convite em comemoração ao dia da criança. 

Diante da experiência vivenciada neste projeto fica evidenciado que os 

benefícios do brincar estendem-se também aos pais, o que fortalece a relação destes 

com as crianças. Sendo o brincar um meio de estabelecimento e fortalecimento de 
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vínculos, sua promoção deve ser priorizada, principalmente, em ambiente onde o 

adoecimento fragiliza a relação entre a criança e seus pais e entre a criança com ela 

mesma 

 

Atividades alusivas ao dia das crianças desenvolvida em parceria com a Secretaria 

de Cultura do Município, Brinquedistas do projeto, voluntários como Doutores da 

Alegria, Samaritanas dentre outros. 

 

 

 

FONTE: Arquivo de fotos da  Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 2010 a 

2013. Primeira festa no ano de 2011 com músicos da Secretária da Cultura do município prestigiando 

nossas festividades alusivas 

 

 

 

FONTE: Arquivo de fotos da  Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 2010 a 

2013. Primeira festa no anão de 2011 com alunos dos cursos de Nutrição, Pedagogia e Enfermagem 

fantasiadas de frutas que ao serem reconhecidas pelas crianças ganhavam brindes. Presença da bailarina 

da Secretária de Cultura do município. 
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FONTE: Arquivo de fotos da  Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 2010 a 
2013. Segunda festa em 2012, com acadêmicos fantasiados de personagens infantis levando alegria e 

magia para as crianças enfermas. 

  

 

 FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 2010 a 

2013. Segunda festa em 2012, com músicos da Secretária de Cultura do município adentrando aos leitos 

com música, abrilhantando e encantando o evento. 

 

 

 

FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 2010 a 

2013. Acadêmicos fantasiados de personagens infantis como: Emília do Sitio do Pica Pau Amarelo, a 

bruxinha e menina levada, alegrando as crianças com o imaginário das histórias infantis. 
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FONTE: Arquivo de fotos da Brinquedoteca do HRJL da Coordenadora Maria Cezar de Sousa / 2010 a 

2013.Atividade de jogos em ação, concentração e vibrando a cada conquista.  

 

A brinquedoteca hospitalar fica localizada no final da pediatria do hospital e 

ainda não possui as condições ideais de acessibilidade, nem a estrutura física necessária, 

porém, devido ao bom trabalho prestados pelos alunos da UFPI que por aqui passaram e 

deram suas contribuições para tornar o ambiente melhor e mais aconchegante, já se 

constitui como um espaço humano necessário para os que por ali passam, possam 

vivenciar situações agradáveis. 

 

3 METODOLOGIA 

 

A metodologia aplicada neste trabalho foi baseada na pesquisa bibliográfica e 

documental valorizando as narrativas dos discursos escritos, com abordagem 

qualitativa,  coletando dados em documentos e arquivos como o repositório do CSHNB 

da UFPI, documentos particulares da coordenação do projeto de Extensão: 

Brinquedoteca Hospitalar: Um espaço para refletir sobre a Educação e Saúde da Criança 

nos anos ( 2010 a 2013), fotografias, relatórios diários dos brinquedista e demais 

materiais que julgamos relevantes para analisar as contribuições da Brinquedoteca 

hospitalar do Hospital no município de Picos-PI.  

 

A fonte de coleta de dados está restrita a documentos, com a finalidade de 

compreensão e interpretação dos mesmos. Inicialmente, foi realizada a leitura de todos 

os documentos desta pesquisa para que fosse possível selecionar aqueles que 
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apresentavam dados importantes como: revista, relatórios, fotografias, documentos 

oficiais, certificados etc., disponibilizados com coerência e objetividade, para a partir 

dessa compreensão chegar a conclusões significativas que possam contribuir de forma 

transparente aos questionamentos iniciais deste trabalho. 

De acordo com Gil (1991),  

 

A abordagem da pesquisa é documental, no momento em que seu 

desenvolvimento é baseado em materiais que não receberam tratamento 

analítico, ou seja, que ainda podem ser reelaborados de acordo com os 

objetos da pesquisa; e tem abordagem de pesquisa bibliográfica, no momento 

em que se utiliza das contribuições dos diversos autores sobre um 

determinado assunto. “A característica da pesquisa documental é que a fonte 

de coleta de dados está restrita a documentos, escritos ou não, constituindo o 

que se denomina de fontes primárias.” (MARKONI; LAKATOS, 1990, 

p.57). 

 

Segundo Gil a pesquisa com abordagem qualitativa não se preocupa com 

medidas, quantificações ou técnicas estatísticas de qualquer natureza nesse tipo de 

pesquisa: “Busca-se compreender, com base em dados qualificáveis, a realidade de 

determinados fenômenos, a partir da percepção dos diversos atores sociais “(GIL, 1999; 

CERVO; BERVIAN, 2002). 

A coleta de dados se deu por meio de documento, artigos e dissertações. Nesse 

estudo privilegiaram-se 16 artigos localizados em periódicos especializados publicados 

no período de 2001 a 2020, que foram escolhidos por se alinharem ao tema abordando a 

brinquedoteca hospitalar e sua importância para a criança hospitalizada. Na pesquisa 

que buscou identificar as contribuições do brincar no desenvolvimento da criança 

hospitalizada foram utilizadas as bases de dados Scielo e Capes para a busca e 

identificação das publicações científicas, assim como documentos disponibilizados 

acerca do tema. Foram analisados todos os materiais selecionados e, a partir desses 

materiais, foi construída uma tabela dos referidos estudos a fim de contemplar os 

objetivos do presente trabalho. 

 

TÍTULO AUTOR ANO INSTITUIÇÃO 

Um espaço de 

brincar: O cotidiano 

numa 

Bruna Alves Lopes 2014 Universidade 

Estadual de Ponta 
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brinquedoteca 

hospitalar 

Grossa 

Descrição e 

avaliação das 

brinquedotecas 

hospitalares em 

Belém 

Mayara Barbosa 

Sindeaux Lima 

2011 Universidade 

Federal do Pará, 

Belém 

 A contribuição da 

brinquedoteca 

hospitalar no 

enfrentamento da 

hospitalização da 

criança 

 Celia Isabel Bento 

Maia Novelle 

2001 Pontifícia 

Universidade 

Católica de São 

Paulo, São Paulo 

A brincadeira no 

espaço hospitalar: 

um estudo 

etnográfico do 

efeito terapêutico à 

criança enferma 

Marlene Goncalves 

de Oliveira 

2015 Universidade 

Federal de Mato 

Grosso 

Hospital é lugar de 

brincadeira? um 

estudo sobre as 

características do 

brincar de crianças 

em tratamento 

oncológico 

Fernanda de Moura 

Berard Siqueira. 

2003 Universidade 

Federal de São 

Carlos 

 Educação 

Hospitalar: A 

atuação do 

professor 

atendimento às 

crianças em 

tratamento de saúde 

Zilmene Santana 

Souza 

2016 Universidade 

Federal do 

Tocantins 

 Brincando e sendo 

feliz: A pedagogia 

hospitalar como 

proposta 

humanizadora no 

tratamento de 

crianças 

hospitalizadas 

Myrian Soares de 

Moraes 

2013  Fundação 

Universidade 

Federal de Sergipe 

A brinquedoteca 

como direito da 

criança 

hospitalizada 

Polyana Gonçalves 

de Sousa 

2013 Universidade de 

Brasília Faculdade 

de Ceilândia 

A ludicidade e as Francieli Camila 2017 Universidade 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este trabalho fez a análise de estudos onde a brinquedoteca no contexto 

brinquedotecas 

hospitalares 

Zamadei Andreola Federal da 

Fronteira Sul-

UFFS 

Brinquedoteca e o 

professor 

brinquedista na 

educação em 

ambiente não 

escolar 

Léia Gonçalves de 

Freitas 

2012 Universidade 

Estadual de Goiás 

Brinquedoteca: Um 

convite ao Lúdico 

Lázara Maria 

Teodoro 

Assumpção 

2017 Universidade 

Federal de 

Uberlândia  

O brincar e seus 

efeitos positivos no 

bem estar das 

crianças internadas 

no hospital 

municipal de 

Castanhal 

Elis Simone Dias 

de Sousa 

2018 Universidade 

Federal do Pará 

Campus 

Universitário de 

Castanhal 

Faculdade de 

Pedagogia 

A importância da 

pedagogia no 

ambiente hospitalar 

Mariana da Silva 

Pontes 

2017 Universidade 

Federal da Paraíba  

Contribuições da 

brinquedoteca 

hospitalar para 

assistência de 

enfermagem em 

pediatria 

 

Bárbara Amaral 

Bustamante 

Mendes 

 

2020 Centro 

Universitário 

Teresa D'ávila - 

Unifatea 

Tendências 

temáticas da 

pesquisa em 

Educação 

Hospitalar no 

Brasil: desafios e 

contribuições 

Roger Trindade 

Pereira 

2017 Universidade 

Federal do 

Tocantins 

O (re)conhecimento 

do lazer em 

brinquedoteca 

hospitalares 

Tônia Lopes Soares 

Mol 

2010 Universidade 

Federal de Minas 

Gerais 
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hospitalar é apresentada como um apoio que vai fortalecer a criança, dando condições 

para melhoria no seu quadro clinico, bem como aliviar o tempo de espera das crianças 

internadas. Por meio da análise do conteúdo dos artigos com foco no tema proposto, 

identificou os benefícios e contribuições proporcionados pela brinquedoteca hospitalar 

como recurso na recuperação e na aceitação dos procedimentos pelas crianças. Entende-

se que, o brincar é a voz da criança, e ao brincar ela está se desenvolvendo de uma 

forma mais saudável e vivencia com menos sofrimento e trauma a hospitalização. 

 

Os resultados encontrados nas pesquisas bibliográfica e documental, sinalizam 

que os benefícios e contribuições podem ser potencializados se os brinquedos forem 

utilizados pelos profissionais no ambiente hospitalar, de forma a minimizar as sequelas 

que a internação pode trazer às crianças hospitalizadas. 

 

O trabalho realizado mostrou ser de grande relevância para todos os 

participantes, fazendo com que todos conhecessem de fato a realidade da criança em 

situação de internação, oportunizando situações para estudos sobre a aprendizagem e 

desenvolvimento da criança, bem como também pode vir a constituir-se num espaço 

para futuros estágios, uma vez que carecemos de espaços não escolares para campo de 

estágio.  

As contribuições desse trabalho para a comunidade picoense constitui-se de 

grande relevância uma vez que estudos anteriores comprovaram o êxito desse trabalho e 

os benefícios ofertados. A análise dos dados indicou que o projeto em questão teve a 

aceitação dos profissionais do HRJL, da clientela atendida e da comunidade local. 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Por meio dessa pesquisa documental, tendo como referência o projeto de 

extensão brinquedoteca hospitalar – um espaço para refletir sobre a educação e saúde da 

criança, pôde-se perceber através de documentação do referido projeto, o quão 

importante é o reconhecimento de se ter uma brinquedoteca hospitalar em 

funcionamento, com profissionais devidamente capacitados, proporcionando as crianças 
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hospitalizadas momentos lúdicos que ajudam a enfrentar o período de internação neste 

momento tão difícil para elas e seus familiares. 

 

Inicialmente os acadêmicos buscaram maneiras de melhorar o aspecto físico da 

brinquedoteca, escolhendo o local para os brinquedos, os livros, bem como o fato de 

terem construído uma casinha que se adequou às necessidades das crianças, e foi motivo 

de elogios tanto para os que visitavam o espaço, quanto para as crianças, “a casinha” foi 

motivo de admiração e descobertas. Algumas crianças logo se identificarem com o 

espaço se apoderando daquele cantinho encantado e desenvolvendo ali o seu “faz de 

conta” e adentrando ao imaginário infantil, espaço esse concedido a eles no momento de 

dificuldades em que se encontravam. 

 

 Portanto, com a chegada dos alunos, bolsistas e voluntariados da UFPI, que esta 

passou a se desenvolver de forma sistematizada, havendo uma transformação inovadora 

no espaço destinado as crianças hospitalizadas, no sentido de acolhimento e bem estar 

nesse espaço lúdico, tornando assim um lugar seguro, onde elas pudessem ser elas 

mesmas e contando sempre com o auxílio de um profissional dedicado exclusivamente 

para elas. Mesmo não tendo a estrutura física necessária, já se constitui como um espaço 

humano necessário para que os que por ali passam, possam vivenciar situações 

agradáveis.  

 

Nesse sentido, de forma geral,  a brinquedoteca hospitalar  do Hospital Regional 

Justino Luz, no período de 2010 a 2013, contribuiu de forma satisfatória, 

revolucionando a história da brinquedoteca, com a implementação do projeto de 

extensão brinquedoteca hospitalar – um espaço para refletir sobre a educação e saúde da 

criança, sob a orientação da coordenadora do curso Maria César de Sousa, mostrando 

como é importante manter a brinquedoteca hospitalar ativa para dar continuidade em 

seu processo de levar entretenimento e leveza, de uma forma lúdica e respeitando o 

estado em que estão contando com o auxílio de atividades lúdicas. E que o brinquedista 

é um profissional que possui uma função muito importante, pois além de mostrar os 

brinquedos para as crianças, ele deve criar maneiras de interagir e despertar o encanto e 

a vontade de brincar, além de mostrar os brinquedos para as crianças, ele deve criar 

maneiras de interagir e despertar o encanto e a vontade de brincar, além de mostrar o 

seu funcionamento e a maneira de brincar. Ele tem que ser uma pessoa dinâmica, que 
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vai trazer alegria, conforto e vai fazer a criança entender o que está acontecendo com ela 

e com o ambiente ao seu redor. 

 

A inclusão de brincadeiras para a criança nesse momento de hospitalização, tem 

surtido efeito positivo e de grande relevância no contexto hospitalar, uma vez que 

propicia bem-estar para ela e seus familiares no enfrentamento da doença, amenizando o 

estado de enfermidade em que se encontra. 

 

O uso do brinquedo e da brincadeira em um ambiente não favorável, possibilita 

a criança entretenimento e distração, de uma forma saudável. Brincar é considerado uma 

estratégia positiva para o enfrentamento da hospitalização.   
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