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IV. RESENHAS DE LIVROS

• Viegas (org) (2008) Brinquedoteca Hospitalar. Isto é Humanização
( 2ª edição) Rio de Janeiro: Wak Editora.

Samantha Rosa de Paula1

Universidade Federal de Alfenas - UNIFAL-M.G.

O presente livro é organizado pelo pediatra Dráuzio Viegas, que reuniu
contribuições de uma equipe de profissionais que trabalham na área do brincar
ou que escrevem sobre a matéria. É válido destacar, desde o início, que esta
área teórica-prática, constitui uma das iniciativas mais expressivas da
humanização hospitalar.

Conforme os autores desta obra é nesse espaço que interagem com
satisfação o paciente (criança ou jovem), hospitalizados e sua respectiva família
com os profissionais da saúde, em especial com o (a) brinquedista, que tem a
função específica de responsabilizar-se por brinquedotecas, destacando as
hospitalares. Aqueles destacam os objetivos principais da unidade como:
contribuir com a criança ou adolescente hospitalizado para aceitar a internação;
diminuir a ansiedade e medo resultante dessa condição, como também
possibilitar-lhe entretenimento, criatividade, sociabilidade e acesso a uma
variedade de jogos.

O livro em suas 168 páginas está dividido em vinte e nove capítulos, bem
estruturado, no qual Viegas e seus colaboradores escrevem diferentes temas
referentes à criança hospitalizada, ao brincar e a brinquedoteca. Como objetivo
geral focaliza a humanização hospitalar como recurso necessário aos
hospitalizados, em especial para criança doente que se desloca do seu ambiente
costumeiro, do seu lar e possivelmente da escola, para permanecer em um
ambiente que lhe é estranho.

Os capítulos iniciais chamam atenção para a obrigatoriedade dessa
instalação em unidades hospitalares que oferece atendimento pediátrico em
regime de internação, pela lei n° 11.104, de 21 de março de 2005. Falam os
autores que, além dos benefícios citados, este recurso possibilita também em
ambiente saudável com menos estressores provocados à criança, decorrente
do processo da doença e da hospitalização. Esta em tais condições, se fragiliza
muito podendo até comprometer a saúde dos familiares, em especial a da sua
acompanhante no hospital. Daí a importância e a necessidade de que os pais ou
substitutos se conscientizam que para ajuda do (a) filho (a) internado (a) tem
seus limites de modo a preservar a própria saúde deles.

1 Psicopedagoga pela UNIFAL-M.G. em pesquisa sobre a matéria, foi bolsista do CNPq. Contato:
Rua Álvaro Mendes, 56 – Bom Pastor- 37014-360 – Varginha, MG – tel.(35)8801-2296, e-mail:
saminhavga@hotmail.com
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Nos capítulos seguintes, os autores apontam o valor da humanização,
chamando atenção para vencer as dificuldades existentes de realizá-la, tendo
em vista o estado de saúde da criança. É indicado o brincar como uma estratégia
compensadora. Na visão psicológica, a atividade lúdica oferece muitos
benefícios, em especial na condição da criança hospitalizada, configurando-se
em agente legítimo e estruturante para sua saúde. O brincar no hospital oferece
ainda mais vantagens, facilitando à criança distanciar-se do cotidiano hospitalar,
minimizando a dor e proporcionando-a segurança e bem estar. Nesse ambiente,
a hospitalizada pode demonstrar sua preferência a um dos elementos do grupo
dos profissionais que a atende, vínculo que facilita a adesão ao tratamento. Temos
que admitir que ela terá dificuldade de adaptar-se ao contexto hospitalar, tornando-
se difícil em seu comportamento. Nesse caso, ainda mais se valoriza a
brinquedoteca para fins terapêuticos.

Nos capítulos que se seguem, os autores deixam claro o problema
decorrente da separação da criança dos seus familiares e amigos e até dos
seus próprios brinquedos. A esse quadro se complementam as horas sem
atividades, o que lhe poderão provocar angústia tristeza, como também
isolamento, recusa ao tratamento e até comportamento agressivo.

São condições especiais que o brincar  aparece como elemento terapêutico,
ajudando esses hospitalizados a aceitar o ambiente hospitalar.Por essa e outras
razões indicam a necessidade de haver brinquedos que possam auxiliar a superar
essa situação.

Tudo indica que deve haver um profissional com qualidades pessoais e
formação teórica-prática especializada por cursos de formação que é designado
brinquedista. A função desse profissional, cuja presença já é tranqüilizadora e
estimuladora, sabendo-se achegar-se à criança, se possível na brinquedoteca,
facilitando-a brinquedos apropriados a sua fase de vida, às condições especiais
do momento das doenças e outras mais funções importantes. Quando a criança
está em situação que não possa sair do leito, a (o) brinquedista pode ir até ela
levando o carrinho de brinquedos e uma bandeja apropriada para facilitar o brincar.

Os capítulos seguintes são dedicados aos pais, apresentando depoimentos
das mães, por exemplo, de uma filha com câncer, sobre o seu sofrimento ao
observar o tratamento invasivo, como punções venosas, ao que a criança se
submetia. O medo e a angustia daqueles momentos foram diminuídos com a
existência dos brinquedos que aliviava a criança. E nos capítulos finais, alguns
autores salientam o quanto é importante a higienização dos brinquedos como é
fácil a contaminação dos mesmos em ambientes hospitalares.

Com este livro destaca-se a importância da construção de uma
brinquedoteca hospitalar para as crianças e familiares que passam seu tempo
dentro de um hospital. Trata-se de uma agradável leitura para profissionais e
outros mais interessados na área. Possibilita aos docentes e discentes
perceberem melhor abertura para os estudos relacionados ao brincar dentro do
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hospital e principalmente a aplicação dos princípios da humanização. Tal espaço
dentro de um hospital desperta o interesse das crianças que passam os dias
sem poder sair desse ambiente; tranqüiliza os familiares, em especial os
acompanhantes e também oportuniza a humanização nos hospitais. Sabe-se
que o controle dos agentes estressores como é o brincar, no processo de
internação favorece a diminuição do tempo de permanência da criança nesse
ambiente.

Recebido em: 01/03/2011 / Aceito em: 25/03/2011.

• Cristenbury, L., Bomer, R. & Smagorinsky, P. (2009). Handbook of
Adolescent Literacy Research. New York, NY: The Guilford Press, ix +

452p.
Geraldina Porto Witter(Cad. 23)1

 Dante Moreira Leite
UNICASTELO

Trata-se de texto de grande importância para quem trabalha com
adolescentes ou quem realiza pesquisas sobre problemas da juventude, e
também sendo válido para os estudiosos da leitura que remete a muitas das
questões envolvendo jovens. O presente livro é um exemplo. São citados os
autores e comentadas suas contribuições. Leila Christenbury é doutora em
educação e leciona na Virginia Commonwealth University, tem boa produção
científica, ocupou cargos diversos e recebeu prêmios. Randy Bomer é doutor e
leciona na University of Texas, também tem diversas publicações e já ocupou
cargos relevantes. Peter Smagorinsky é doutor e leciona na University of Geórgia,
tem vários trabalhos publicados, ocupou cargos importantes e recebeu prêmios
por seus trabalhos. Os três organizaram o presente livro, contando com a
colaboração de vários autores de destaque nos temas que trabalharam.
Organizaram a obra em quatro partes compostas no todo por 27 capítulos. A
consulta a autores citados e a tópicos específicos é facilitada por índice de autor
e de conteúdo.

A primeira parte oferece ao leitor uma perspectiva geral sobre a
adolescência, atual, sendo composta por três capítulos. O primeiro deles é uma
introdução ao livro, escrita pelos organizadores em que começam por lembrar a
dificuldade de definir adolescência, domínio da leitura/escrita (literacy) e de
pesquisa. Estabelecem uma conceituação viável para os três termos centrais
da obra, o que fazem cuidadosa e primorosamente, mostrando a inviabilidade
de um único olhar em relação aos dois primeiros e indicando para o último a
relevância de se estar ciente das muitas limitações de uma pesquisa no gênero.

1 Docente da universidade Camilo Castelo Branco. Contato: Av. Pedroso de Morais, 144, ap.
302, Pinheiros – CEP 05420-000 – São Paulo- SP- Brasil. Tel. (11) 3032-1968. E- mail:
gwitter@uol.com.br
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