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• A brinquedoteca e as perspectivas das mães de
crianças hospitalizadas1

The toy library and the perspectives of the hospitalized children’s mothers

Samantha Rosa de Paula2

Soraia Matilde Marques3

Universidade Federal de Alfenas M.G.

Resumo: O objetivo desta pesquisa contempla uma visão geral sobre brinquedoteca e
perspectivas da mãe como acompanhante de sua criança internada em um contexto
hospitalar de pediatria. Utiliza-se de metodologia qualitativa baseada em relatos de quinze
mães participantes da pesquisa. O tipo de entrevista é a semi-dirigida por facilitar a
obtenção de relatos das mães, assim qualificadas, cujos filhos acham-se internados no
município de Alfenas, Minas Gerais. Conclui-se que a brinquedoteca para as mães
entrevistadas não só beneficiam a seus filhos hospitalizados, como também toda sua
família, sendo ela o porta voz desses resultados. Elas se referem à equipe dos profissionais
e aos estagiários de enfermagem e de pedagogia que também atuam na brinquedoteca
do hospital.

Palavra Chave: brincar, brinquedoteca, mães, humanização.

Abstract: The aim of this research is to provide an overview of the toy library and the
perspectives of the mother accompanying her child admitted in a pediatric hospital
setting. A qualitative methodology is used, based on reports of  fifteen mothers participants
of the research. The type of interview is a semi-directed one, to facilitate obtaining the
reports of these mothers whose sons were interned in the city of Alfenas, Minas Gerais.
It is concluded that, according to the mothers interviewed, the toy library not only benefits
hospitalized children but also the entire family, being her the spokesperson of these
results. They refer to the team of professionals and trainees from nursing and pedagogy
who also work in the hospital toy library.

Keywords: play; toy library; mothers; humanization.

Introdução
O atendimento humanizado à criança nos hospitais, especialmente na sua

internação, objetiva não só o apoio à cura ou à reabilitação, mas também à
minimização dos agentes estressores, como a dor, a ansiedade de separação, a
angústia e o medo. Nesses momentos, ela necessita do apoio dos pais e quando
são menores, da própria mãe. Aqueles, por sua vez, sofrem junto com a criança,
mas podem ajudá-la no seu progresso evolutivo, em atenção a sua rotina diária no
hospital.
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A brinquedoteca aparece como um espaço preparado para amenizar as
angústias de ambos, criança hospitalizada e seus pais, em especial da mãe quando
aquela é bebê faz o papel de acompanhante. É um local que convida ao
entretenimento e, em consequência, ameniza o sofrimento e estimula o
desenvolvimento da criança e também pode tranqüilizar os pais. Quando é
maiorzinha passa para as brincadeiras faz de conta, à dramatização, à solução de
problemas e ao desejo de inventar. Nesse sentido, Vygotsky (1974) já afirmava
que a criança vê um objeto, mas pode reagir de maneira diferente em relação ao
que vê. Isto prova independência dela neste comportamento. Esses são os
propósitos do(a) brinquedista ao atender a criança por volta de 2 a 4 anos.

Depois, no período etário seguinte, caracterizado por jogos de regras no
qual a hospitalizada passa a obedecer às normas até como fonte de prazer. O(a)
brinquedista a acompanha no desenvolvimento dela, oferecendo-lhe jogos como
tabuleiro, dominó de figuras, onde ela, em grupo competitivo, vai se socializando.
Nessas ocasiões ou mesmo em outras, é indispensável orientar os pais sobre os
progressos no lúdico que seus filhos vão adquirindo. No entanto, segundo Cardim
(2008) nem sempre isso acontece. Ele informa que certa ocasião, ao entrar nos
quartos de uma clínica pediátrica, foi surpreendido ao ver as crianças tristes e
deprimidas e outras chorando, que pedem para brincar lá fora com as outras que
ali estão, com suas mães. Conclui-se, portanto que há necessidade de intensificar
as brincadeiras, nesta como em outras fases de vida do infante hospitalizado.

Contribuição bibliográficas
O espaço hoje denominado Brinquedoteca nos países de língua portuguesa,

uma vez que nos visinhos recebe o nome de ludoteca, para não confundir com o
vocábulo brincar, cujo sentido em espanhol é saltar, diminuindo assim o sentido
real dessa unidade instalada nos hospitais pediátricos, nas escolas, nos
condomínios, entre outros.

As brinquedotecas hospitalares tem sua história no Brasil, com a introdução
em 1956, da sala do brincar, na antiga Sessão de Higiene Mental da Clinica de
Pediátrica do Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo. Uma equipe
constituída de assistente social, pediatra, psiquiatra de criança e da psicóloga
Aidyl M. de Queiroz (nome de solteira), foi nomeada para organizar, a pedido do
diretor da clínica, a seção referida. Como passo inicial foi adquirir brinquedos
próprios para a crianças da faixa etária mais comum das que frequentavam a
enfermaria ou o ambulatório da clínica referida. Estava instalada assim os
prenúncios da primeira brinquedoteca hospitalar, embora que a denominação não
fosse esta. A seção não se desmereceu, pelo contrário, foi se desenvolvendo a
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ponto de se transformar no importante Instituto da Criança do Hospital das Clinicas,
com uma efetiva brinquedoteca. Diga-se de passagem que desde o início até a
atualidade, a presença do brincar no hospital, tem mudado a concepção tanto no
corpo de profissionais quanto da própria clientela. Os primeiros passaram a atender
os pacientes com mais satisfação e os segundo aceitavam mais o tratamento
hospitalar porque ali tem brinquedos. Eram estas, as palavras das crianças que
buscavam atendimento. Outras seções no hospital começaram enviar seus clientes
com doenças especiais, a fim de obter um diagnóstico interprofissional e também
porque na Pediatria as crianças aceitavam mais o tratamento por causa da sala
de brinquedos.

Na atualidade, passados praticamente mais de 50 anos aquela célula se
transformou no importante Instituto da Criança, com sua efetiva Brinquedoteca.
Este fato é detalhado no livro e no correspondente DVD elaborado pela Academia
Paulista de Psicologia, assim denominado O legado da Psicologia ao
Desenvolvimento Humano, onde contém a história de vida e obra de vários
Titulares, sendo a Profª Drª Aidyl M. de Queiroz Pérez-Ramos (por motivo de
casamento, Perez-Ramos) dedicou o seu depoimento à área hospitalar (Angelini,
Pérez-Ramos e outros, 2006).

Observa-se, portanto que a instalação de uma brinquedoteca hospitalar
significa humanização do contexto onde ela estará presente e atuando. Gomes
(2010) ressalva que a enfermagem vem desencadeando, como outras áreas no
campo, inúmeros estudos e pesquisas que revelam a importância da família e do
brincar como estratégias indispensáveis ao tratamento de criança hospitalizada,
que é afastada do seu lar, de seus amigos, da escola e também de seus objetos
pessoais, podendo perder sua própria identidade. Está sujeita a procedimentos
dolorosos e desagradáveis, juntando-se assim à atmosfera do hospital que se
caracteriza por ser um contexto estressante, com impacto, no caso da pediatria;
sobre o estado psicológico da criança e por conseguinte dos seus familiares.
Neste sentido são comuns as expressões de sofrimento, como reação à doença
que possui e também, às consequências de internação na perda do ritmo do seu
desenvolvimento, aumento na dependência, ansiedade, choro, desordens do sono
e da alimentação (Carvalho & Beignis, 2006)

A família, especialmente a mãe que, em geral, acompanha o filho na
internação, é a que mais sofre nessas ocasiões. Na pesquisa sobre mães que
acompanham seus filhos hospitalizados, Huerta (1985b) descreveu que elas não
se sentem bem como acompanhante, apesar de considerar importante a sua
presença para ajudar na recuperação da criança. A percepção das reações de
angústia experimentada pelo filho pela doença e consequente hospitalização,
justifica-se um olhar para os familiares que, apesar das adversidades e estressores
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gerados ou adicionados a sua vida nesta situação, procuram afrontar o estresse
dela derivadas que em parte é minimizado quando a criança é conduzida à
brinquedoteca no hospital.

Apesar disso é para os familiares uma experiência difícil de vencer,
envolvendo, ansiedades, medos, preocupações, incertezas e receios, além de
depararem com falta de recursos materiais para facilitar sua permanência, diurna
e noturna, na unidade de internação. Diante do exposto, cabe aos profissionais
envolvidos com a criança hospitalizada procurarem compreender a problemática
da família nos diversos contextos hospitalares e proporem intervenções que a
auxiliem a lidar com a angústia advinda da hospitalização de seu filho (Pinto;
Fernandes & Teixeira, 2005).

Assim, o objetivo deste trabalho resulta de expressiva importância, não
somente para o valor da brinquedoteca hospitalar, como também conhecer as
expectativas das mães, principal acompanhante do seu filho, na hospitalização.

Metodologia
Trata-se de um estudo qualitativo, descritivo e exploratório, segundo Spradley

e tendo como posicionamento a análise Leininger, no qual os participantes são as
mães de crianças hospitalizadas. Nesta pesquisa, estas últimas provem de uma
unidade pediátrica de um hospital particular e assistencial situado em uma cidade
de médio porte, existente no interior de um dos Estados brasileiros. Teve como
estratégia metodológica a qualitativa, que compreende um conjunto de técnicas
interpretativas que visam descrever, sistematizar e interpretar os resultados obtidos
(Neves,1996).

O procedimento é do tipo descritivo que tem como objetivo primordial a
determinação das características de uma população e/ou o estabelecimento de
relações entre suas variáveis. Dentre as pesquisas descritivas salientam-se aquelas
que têm por objetivo estudar as características de um grupo de pessoas, quanto
a opiniões, atitudes e crenças (Neves,1996).

Em relação ao estudo exploratório, tem como principal finalidade
desenvolver, esclarecer e modificar conceitos e idéias, tendo em vista a formulação
de problemas mais precisos ou hipóteses pesquisáveis para estudos posteriores.
Este tipo de pesquisa é realizado, especialmente quando o tema escolhido é
pouco explorado e torna-se difícil, sobre ele, formular hipóteses precisas e
operacionalizáveis (Neves,1996). Este tipo de investigação é pouco usado na
presente pesquisa.

Considerando as explicações acima, tem-se como sujeitos desta pesquisa,
mães de crianças hospitalizadas em uma unidade de internação pediátrica como
já foi referido anteriormente. As entrevistadas tinham idade entre 25 a 39 anos
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com profissões variadas e escolaridade entre ensino fundamental e superior
incompleto. O critério de inclusão dos participantes foi o tempo de
acompanhamento do filho internado por mais de 24 horas. Isto porque a internação
por tempo inferior, não propiciaria aos pais, tempo suficiente para participar das
atividades propostas na brinquedoteca do hospital.

A coleta de dados teve inicio somente após a aprovação do Comitê de
Ética em Pesquisa da UNIFAL – MG, sob o protocolo nº 005/2010-3. A técnica
proposta foi a de entrevista individual e semi-estruturada, que foram gravadas em
meio digital e posteriormente transcritas, na íntegra, pela própria pesquisadora. O
anonimato das informantes foi assegurado e à mães foram atribuídos nomes
fictícios de flores.

As genitoras participantes do estudo receberam da própria autora, o termo
de Consentimento Livre e Esclarecido, com informações sobre a pesquisa, sendo
solicitado de forma livre o seu consentimento e posterior assinatura do documento.
Foram-lhes garantidos o sigilo de todas as informações recebidas e também
todos os direitos dos participantes de acordo com a Portaria 196/96 do Conselho
Nacional de Saúde, que aprova as diretrizes e normas regulamentadoras de
pesquisa envolvendo seres humanos (Brasil, 2004).

A análise dos dados foi realizada de acordo com o Modelo Teórico Conceitual
de Leininger, baseado em teoria sobre enfermagem transcultural, a qual prevê
uma estrutura holística e compreensiva para examinar sistematicamente diferentes
dimensões da cultura, dentro de uma perspectiva realista (Braga, 1997).

Na teoria a análise e a coleta de dados devem se processar conforme as
idéias abaixo descritas. A análise tem como objetivo processar temas e obter
entendimentos dos valores e crenças que guiam as ações dos indivíduos de um
mesmo grupo cultural, em função das diretrizes de Leininger. Marques(2003),
situando-se nas idéias daquele autor, especifica as seguintes fases para analise
dos dados:

Coleta e documentação de dados brutos – É feito pelo pesquisador à coleta
e o registro dos dados, como também o inicio da análise relacionada ao tema, ao
objetivo, ou às questões do estudo.

Identificação de descritores e seus componentes. É realizado estudo com
os dados e identificadas as semelhanças e diferenças quanto aos comportamentos
e às afirmações propostos. São classificados de forma a permitir a compreensão
da situação ou questões em estudo, ficando preservado o significado do contexto.

Análise contextual e de padrões. Os dados são apurados mediante a
descoberta de padrões de comportamento, significados estruturais e análise
contextual. Na busca dos padrões recorrentes, o pesquisador examina as
interpretações, componentes ou categorias de dados e busca a sua saturação,
consistência e credibilidade.
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Temas considerados relevantes e formulações teóricas. Esta é a fase de
análise e síntese de dados, a mais refinada delas. O pesquisador faz abstração
dos subtemas e temas, podendo elaborar formulações teóricas e recomendações.

Resultados e Discussão
A partir da coleta dos dados e análise dos mesmos são identificados um

determinado nº de descritores culturais. A saber:
- a brinquedoteca hospitalar como espaço de humanização;
- o brincar no hospital como experiência positiva;
- a brinquedoteca como um lugar de recuperação, em especial da criança;
- a brinquedoteca mudando a visão do hospital e da criança;
- a brinquedoteca como lugar agradável também para os pais;
- o ambiente da brinquedoteca produz distração para a criança;
- a criança esquece da dor;
- a valorizção das atividades realizadas na brinquedoteca.
Cabe lembrar que as mães ficaram admiradas ao conhecer a brinquedoteca

existente no hospital, porém das quinze entrevistadas, oito nunca tinham ouvido
falar de brinquedoteca, e sete delas mencionaram ter ouvido falar na mídia, porém
desconheciam o seu significado. Todas demonstraram contentamento ao saber
que existem pessoas que querem fazer do momento da hospitalização menos
dramático possível, e não sabiam que pedagogos, psicólogos e enfermeiras
brincam com as crianças doentes como sendo sua função no hospital. Seguimos
com os temas básicos para configurar as brinquedotecas pelas mães.

A importância do brinquedo e do brincar na recuperação da criança
hospitalizada.

Durante as entrevistas foi enfatizada para as mães informantes a importância
do brinquedo no hospital, e que o brincar nesse espaço realmente ajuda na
recuperação das crianças. Para Furtado & Lima (1999), diante dessas informações
ressaltam que quando o brincar faz parte do processo de assistência à criança
hospitalizada, o hospital também se beneficia, pois a sua visão como um local
onde só existe dor, solidão, medo, choro, enfim, aspectos negativos, é minimizado
por essa busca de humanização, traduzida pelo brincar.

Os relatos a seguir de duas mães demonstram a importância do brincar e do
brinquedo para recuperação das crianças hospitalizadas:

Brincar no hospital é tão bom, né? É diferente?acho que muitas pessoas
não imaginam que existe o brincar no hospital, acham que deve existir só
o brincar na rua ou em outro lugar, né? Como eu pensava(risos) mas
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agora eu vi o quanto que é bom pra criança, brincar também dentro do
hospital e para recuperação, né?(Alecrim)

Ter o brinquedo para auxiliar a recuperação das crianças, então... elas
não deixam de ficar fazendo as coisas que elas gostam lá fora, elas
podem fazer aqui dentro de maneira diferente.(Margarida)

Brinquedoteca como um lugar de humanização
A utilização da brinquedoteca é uma das estratégias de atendimento

humanizado para as crianças e suas famílias. O conceito da humanização para
grande parte das entrevistadas, foi aprendida como ambiente de distração, alegria,
diversão para criança; é um lugar que não só agrada os filhos, mas as mães
também. Estas aprenderam que a brinquedoteca hospitalar é um local importante
para recuperação da criança, em especial para aquela que está hospitalizada.

Muitas informantes perceberam a importância da brinquedoteca para
recuperação, onde a criança não deixa de brincar para ficar hospitalizada, assim
mesmo com as dificuldades ocasionadas pela doença, continua brincando e
portanto realizando suas atividades lúdicas.

O depoimento, a seguir, demonstra a brinquedoteca hospitalar como um
espaço de humanização:

Ahhh...realmente é muito bom ter brinquedo para minha filha poder brincar,
né?Ainda mais no... hospital?Ela já sabe que de manha vem alguém
para brincar com ela, e você vê a alegria dela, e só com o medicamento
ela não melhora mesmo, então tem que ter outra coisa para que ajude o
seu psicológico; então é muito importante. (Acácia)

Brinquedoteca como ambiente lúdico e interessante para as crianças
A brinquedoteca é um espaço na qual as crianças podem se divertir, realizar

suas vontades e serem criativas. Nesse ambiente lúdico as cores, os desenhos
na parede e os brinquedos trazem às crianças, alegria, fazendo com que o ambiente
fique mais livre e alegre.

Neste sentindo, Rosenberg (2003) ressalta a importância da presença da
atividade lúdica durante o período de adoecimento e internação hospitalar das
crianças . O brincar passa a ser visto como um espaço terapêutico capaz de
promover não só a continuidade do desenvolvimento infantil, como também a
possibilidade de, através dele, a criança hospitalizada poderá elaborar melhor
esse momento específico em que vive.

O segmento de uma das entrevistas a seguir, demonstra que a brinquedoteca
é ambiente lúdico e interessante para as crianças:
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A criança que chega aqui como a gente chegou[...] e ver uma salinha
assim toda enfeitada é muito bom, assim a criança esquece que tá no
hospital.(Violeta)

Brincar no hospital é tão bom, né? É diferente? Acho que muitas pessoas
não imaginam que existe o brincar no hospital, acham que deve existir só
o brincar na rua ou em outro lugar, ne? É como eu pensava(risos)mas
agora eu vi o tanto que é bom pra criança brincar também dentro do
hospital, né? faz ela se distrair e sentir-se mais calma, pelo que vi do meu
menino. Ele sabe que ta no hospital? Mas não se lembra ou pelo menos
não fala que quer ir embora, porque ta brincando...(Jasmim)

Valorização do brincar pelos pais em especial pelas mães acompanhantes
As atividades do brincar realizadas no ambiente específivo foram bem vistas

pelos pais das crianças hospitalizadas. Segundo eles, trazem entretenimento e
aprendizagem, em um contexto estressor que é o hospital. Declaram também que
a permanência na brinquedoteca, torna-se menos traumática a internação, tanto é
que certas atividades de enfermagem são ali realizadas, a fim de propriciar menos
angústias à enferma.

Derivando-se da opinião dos pais, o brincar também quando efetuado em
grupo, não dispensa a atenção individualizada que é efetuada quando a criança
brinca sozinha. Para este fim, leva-se em conta as características pessoais de
cada uma delas e em complemento, se possível, as limitações que a doença
acarreta. É válido considerar a criança por ser criança e a doença que sofre como
fator passageiro, atitude que deve ser comum a todos, em especial aqueles que
participam da brinquedoteca.

Apesar das entrevistadas desconhecerem o papel da(o) brinquedista neste
espaço lúdico, assinalam como importante o acompanhamento escolar, que não
é função daquela. Isto indica que há necessidade de maior divulgação das funções
da(o) brinquedista e da brinquedoteca (Lindquist & Santa Roza, 1993 e Ceccim
1997).

Porém, no caso de limitação de pessoal no hospital, a(o) brinquedista, sendo
educadora, acumulará a função de docente com a de brinquedista, especialmente
indicada para as crianças que permanecem por longo tempo hospitalizadas. Neste
caso, a brinquedista com formação pedagógica reforça os conteúdos escolares
da série em que a hospitalizada se encontra matriculada em uma determinada
escola. A análise dos materiais escolares da criança trazido pela mãe e informações
da professora da criança, ajudam a brinquedista situar-se no nível de aprendizado
em que a criança se encontra. A partir daí prepara as suas aulas e prossegue com
a ajuda continua desses meios.
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Recortes das narrativas de duas mães que demonstram o seu
reconhecimento na ajuda das atividades escolares de suas filhas hospitalizadas.

Uaii...o trabalho de vocês é muito interessante e sei que vai render frutos
depois pois esse trabalho não é fácil pelo que a gente vê ne?Ainda mais
que vocês vêem as crianças como são?Então vai ser é..hum... muito bom
pro futuro de vocês!(Violeta)

Interessante porque né?Auxilia a criança a ta trabalhando no tempo dela
no hospital que ela não fica deitada o tempo inteiro e auxilia na
aprendizagem.(Begônia)

A brinquedoteca hospitalar como espaço de humanização e de recuperação
A maioria das informantes apresenta grande preocupação com seus filhos,

especialmente quando estão hospitalizados. Reconhecem que o brincar facilita a
convalescência da criança. Por outro lado, a presença do familiar é muito importante
para ela, no sentido principal de acolhimento e de proporcionar-lhes os recursos
lúdicos para que siga se desenvolvendo.

Hirschheimer (2001) afirma que quando a criança hospitalizada, pode escolher
sua atividade lúdica, ela sai da situação de passividade e passa para a atividade,
atua como agente de seus progressos e cria melhores estratégias de enfrentamento
às condições particulares que está passando. As atividades de grupo, comum da
fase vida pré-escolar no qual encontram certas crianças hospitalizadas, podem
propiciar-lhes experiências prazerosas e a interrelação com pares, o que contribuem
para sua melhoria, na aceitação da rotina hospitalar e das limitações causadas
pela própria doença.

Assim, no cenário deste estudo, a pedagogia, a psicologia, a enfermagem
e áreas da saúde, cujos profissionais caminham juntos para incentivar à
recuperação dessas crianças. Mas o trabalho com esses profissionais é insuficiente
se não tiver a colaboração dos pais e do ambiente que propricie à criança doente
condições necessárias para brincar.

Fragmentos de uma entrevista feita com uma genitora com filho internado,
exemplifica a importância da brinquedoteca e dos profissionais que nela atuam.

Uaiii...Ahh acho muito importante, porque a criança fica internada, sem
nada pra fazer e brincando ele esquece da hora né?Mesmo não saindo
com[...] daqui e ajuda bem ele tando brincando. E eu tenho certeza que
isto ajuda na recuperação do meu filho.(Hortênsia)
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Conclusão
O presente estudo teve por finalidade compreender o valor da brinquedoteca

no hospital segundo as opiniões das mães, cujas crianças estavam internadas.
Aquelas aprenderam perceber a brinquedoteca como uma estratégia de
humanização, eficaz e inovadora. Apesar da grande maioria desconhecer a atuação
do profissional neste ambiente, bem como o brincar no hospital como estratégias
de assistência humanizada, todas relataram que a experiência da hospitalização
com brincar passa a ser menos traumática para ambos, família e criança.

Durante a realização da pesquisa podemos compreender que as mães
entendem que o brinquedo e a brinquedoteca são ferramentas importantes para
recuperação das crianças, pois o aparato tecnológico e os demais avanços na
medicina são insuficientes para a minimização dos estressores próprios da
hospitalização, principalmente em se tratando de crianças. No entanto, há
necessidade de esclarecê-las sobre a real função da brinquedoteca no hospital e
da brinquedista.

Conclui-se também que para os profissionais da saúde mental a
brinquedoteca vem a constituir um pólo importante de trabalho, o que mais justifica
a formação profissional para atuar nesse serviço.

Acreditamos que novos trabalhos devem ser pensados e realizados a fim
de melhor elucidar a temática. É preciso despertar nos profissionais de saúde
mental o interesse de se trabalhar de forma humanizada e individualizada com as
famílias e suas crianças hospitalizadas. Desenvolvendo o cuidar partilhado entre
profissionais e familiares, em especial com as mães acompanhantes e mediante
a intermediação lúdica, é preciso ainda ampliar as discussões nas universidades
e instituições hospitalares, a fim de consolidar iniciativas e oportunidades de
melhoria da assistência á saúde pelo brincar.
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