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Introdução: 

O brincar é uma atividade essencial para a saúde física, emocional e intelectual do ser 

humano. Brincar é coisa séria, porque na brincadeira há sinceridade, engajamento e doação. É 

brincando que se desenvolve o reequilíbrio e a reciclagem das emoções vividas, da 

necessidade do conhecer e reinventar a realidade, desenvolvendo ao mesmo tempo a atenção, 

concentração e muitas outras habilidades. 

Quando a criança está brincando ela mergulha em um mondo de possibilidades. Neste espaço 

ela pode recriar e enfrentar situações por ela vividas no seu cotidiano. É por isso que todas as 

crianças precisam usufruir dos benefícios emocionais, intelectuais e culturais que as 

atividades lúdicas proporcionam. 

Quando uma criança sofre uma internação hospitalar o seu curso de desenvolvimento, a sua 

forma de ver o mundo tem continuidade, mas muitas vezes promovem uma série de alterações 

na rotina e na vida da criança e de sua família. 

Para assisti-la é necessária uma atuação que busque sempre diminuir os efeitos da doença e 

seu tratamento, porque os efeitos da doença e seu tratamento muitas vezes irão acometer a 

crianças de forma global. A criança internada pode apresentar perda de algumas funções em 

vários e diversos níveis do seu desenvolvimento, mas na maioria das vezes não perde a 

percepção do que está acontecendo a sua volta e quer participar ser ouvida e respeitada. É 

necessário um investimento na criança, que continua a desenvolver-se, continua gostando de 

suas atividades, ou seja, de brincar. Neste sentido, é essencial oferecer e encontrar alternativas 

de atividades nas quais ela possa vivenciar o universo lúdico e continuar participando no seu 

meio.  

Segundo Bowlby (1995) quando as crianças são hospitalizadas elas passam por três fases 

neste período. No princípio, se revoltam com a internação pelos procedimentos invasivos. 

Posteriormente, entram em um estado de apatia  no hospital. Com o processo de formação de 

vínculos com a equipe médica e paramédica, começam aos poucos substituir a reação de 

revolta e apatia por afetividade e aceitação a esses cuidados que estão sendo oferecidos.  



Sendo assim, é essencial que as intervenções realizadas com a criança atuem no sentido de 

minimizar as seqüelas deste processo e destas fases. 

Na revisão de literatura, é possível encontrar nas produções de Benjamin (1984), Friedmann 

(1992), Lima (1995), Didonet (1997), Porto (1998) e Paula; Gil e Marcon (2002), diferentes 

concepções sobre a importância da brinquedoteca e do brincar para o desenvolvimento 

infantil.  

Entendendo o brincar como uma função básica da criança, que brincando ela explora, 

descobre, aprende e apreende o mundo a sua volta e que numa situação de internação 

hospitalar, toda a sua rotina é modificada, a brinquedoteca apresenta-se como uma alternativa 

rica para atender a essa demanda. 

Diante de tais questões e por iniciativa da comunidade do hospital Bom Jesus em Ponta 

Grossa, que procurou a Universidade Estadual de Ponta Grossa, UEPG/PR para formação de 

convênio com professores e universitários para auxiliarem na implantação e 

operacionalização da brinquedoteca, deu-se inicio o projeto Brilhar: Brinquedoteca, Literatura 

e Arte no Ambiente Hospitalar. A iniciativa foi pautada pela Lei n 11.104/2005, de autoria  da 

Deputada  Luiza Erundina, que prega que todas as unidades que ofereçam atendimento 

pediátrico em regime de internação devem, por obrigatoriedade, instalar brinquedotecas nos 

hospitais.  

Este projeto foi implantado sob a coordenação da Prof.Dr. Ercilia Maria Angeli Teixeira de 

Paula do Departamento de Educação e sob a supervisão dos seguintes professores: Elenice 

Parise Foltran – DEED, Dierone César Foltran- DEINFO, Esméria de Lourdes Saveli – 

DEED e Jefferson Mainardes- DEED. Atualmente participam do projeto 20 acadêmicos dos 

cursos de Pedagogia, Letras, Artes e Informática da UEPG. 

Com a implantação do projeto no Hospital Bom Jesus desde outubro de 2006 foi inaugurada a 

brinquedoteca que caracteriza-se como um espaço onde a criança internada, os 

acompanhantes e a equipe, podem brincar livre, espontânea e criativamente. 

O trabalho com brinquedotecas nos hospitais é atual e necessário para o bem estar de crianças 

e adolescentes no período o qual estão internados. A brinquedoteca é um espaço onde as 

crianças e adolescentes aprendem a compartilhar brinquedos, histórias, emoções, alegrias e 

tristezas sobre a condição de hospitalização. Através das brincadeiras coletivas, elas 

desenvolvem aspectos de socialização, desenvolvimento motor e cognitivo. A brinquedoteca 

também permite uma aproximação entre pais e filhos e possui várias representações: é um 

espaço lúdico, terapêutico e político, pois além de garantir o direito da criança poder brincar, 

se divertir, também é um espaço de formação de cidadania. Através do aprendizado do 



cuidado com o acervo de brinquedos, com a preservação do patrimônio e o aprendizado do 

desprendimento e da posse dos brinquedos, seus freqüentadores aprendem conceitos de 

democracia e direitos sociais. 

A atuação dos estagiários e voluntários que atuam no projeto, tem sido de suma importância 

na concretização dos objetivos propostos, na inserção do brincar na rotina diária das crianças 

internadas e na elaboração de suporte para o funcionamento da brinquedoteca, como o 

software para cadastro e controle dos brinquedos e a elaboração do pagina na web para 

divulgação das ações desenvolvidas no projeto. 

 

Objetivos: 

O objetivo do Projeto está voltado para desenvolver ações de recreação, arte, literatura infantil 

e educação na brinquedoteca. Oferecer a possibilidade de brincar livremente, profundamente, 

podendo a criança dirigir a atividade, criar, inventar, transformar, construir e se expressar.  

Possibilitar, pelo brincar espontâneo, a expressão de uma realidade interior que pode estar 

bloqueada pela necessidade de ajustamento às expectativas sociais e familiares (e porque não 

dizer, no nosso caso, hospitalares). Investir no aperfeiçoamento dos acadêmicos dos cursos de 

Pedagogia, Letras, Artes e Informática e de todos os participantes da equipe da 

Brinquedoteca; visando não só a vivência da fundamentação teórica na prática da extensão, 

como a melhora cada vez maior na atenção e na qualidade do trabalho desenvolvido com as 

crianças internadas e seus familiares. 

 

Metodologia: 

Atualmente as atividades do projeto têm se caracterizado por garantir a existência de um 

espaço especifico para a brincadeira, que faça parte da rotina diária da ala Pediátrica do 

hospital, abrindo diariamente; participando ativamente das atividades lúdicas que ocorrem na 

unidade como eventos e festas comemorativas (semana da criança, natal, outros); realizando 

adequadamente o registro de suas atividades, criando um banco de dados daquelas 

desenvolvidas até então. 

A instituição fornece estrutura física, infra-estrutura básica. A maior parte dos brinquedos, 

vídeos e livros utilizados são doados pela comunidade. 

O projeto ocorre na ala Pediatrica, 2 ° andar, do Hospital Bom Jesus- Ponta Grossa -PR. As 

atividades ocorrem de 3ª e 5  ª das 9:00 às 11:00h e nas 4ª e 6ª feira, das 15:00 às17:00h. A 

equipe se reuni todas as 2 ª feiras para formação teórica e avaliação semanal do projeto,  

perfazendo um total de 20 horas semanais. A formação em serviço de estagiários dos cursos 



de graduação é orientada pela coordenadora do projeto, e pela equipe de supervisores. São 

trabalhados vários referenciais teóricos à cerca dos temas necessários para o desenvolvimento 

das atividades no hospital, sendo que já foram realizadas também duas oficinas de capacitação 

para os acadêmicos e profissionais do hospital sobre brinquedotecas, manuseio de brinquedos, 

cuidados e higienização. 

No trabalho diário na brinquedoteca as crianças que podem se movimentar vão à 

brinquedoteca nos horários estipulados pela coordenação do projeto e pelo hospital para 

brincar espontaneamente e ou desenvolver atividades propostas pelos acadêmicos. As crianças 

que não podem sair dos seus leitos recebem a visita dos acadêmicos que levam brinquedos e 

passam um tempo com elas desenvolvendo atividades lúdicas.  

As intervenções dos acadêmicos são registradas em diário de campo. Também são produzidos 

relatórios díários que são enviados por e-mail para que os integrantes possam saber quais as 

atividades que foram realizadas nos dias, quem são as crianças e suas necessidades.  

   

 

Discussão e Resultados: 

O que foi possível verificar neste pouco tempo de atuação do Projeto Brilhar é que, as 

crianças e adolescentes hospitalizados apresentavam características bem variadas. Em média, 

foram atendidos aproximadamente 30 crianças por mês. É preciso destacar que algumas 

crianças permaneciam mais de 15 dias internadas. 

As patologias eram diversas. Existiam crianças que eram internadas para realizarem cirurgias 

eletivas (hérnia, fimose, apendicite) e ficavam somente um dia internadas. Também existiam 

crianças e adolescentes que permaneciam muito tempo internados por pneumonia, leucemia, 

acidentes de trânsito, acidentes domésticos, maus tratos e patologias diversas. A idade 

predominante era de 0 a 6 anos. Todavia, também existiam crianças maiores e adolescentes. 

Os pacientes eram provenientes de Ponta Grossa e diferentes cidades da região. A situação 

econômica era variável, mas existiam muitas famílias que se encontravam em estado de 

extrema miséria. 

No que se refere às mudanças de comportamentos observados dos pacientes na brinquedoteca, 

foi possível verificar que no início do projeto, algumas crianças permaneciam deitadas e com 

pouca interação com os acadêmicos. Com o transcorrer das ações lúdicas cotidianas, os 

pacientes já começaram a reconhecer os acadêmicos e modificaram seus padrões 

comportamentais, principalmente na questão do movimento e afetividade. Aqueles pacientes 

que conseguiam andar, quando percebiam a chegada dos acadêmicos, já se deslocavam para 



brinquedoteca. Já aqueles pacientes que permaneciam nos leitos, em função das patologias, 

eles solicitavam aos acadêmicos para levarem os seus brinquedos preferidos nas enfermarias. 

O que foi sido possível observar também é que, tanto a contação de histórias, como a 

realização de trabalhos artísticos com a utilização de tintas e desenhos, eram atividades 

bastante requisitadas pelas crianças. Já os adolescentes, preferiam jogos voltados para 

brincadeiras conjuntas como dominó, dama, jogo da velha e quebra cabeças.  

A equipe de saúde também relatou resultados na melhora do humor e das disponibilidades 

interativas entre essas crianças. A característica da apatia, uma reação inicial, percebida nas 

crianças no início do projeto, como já descrita por Bowlby (1995) sobre comportamento de 

crianças hospitalizadas, já não era mais presente naqueles pacientes. Eles estavam formando 

vínculos afetivos com os acadêmicos e solicitando brincadeiras e atividades. 

É preciso destacar que, para as crianças internadas para realização das cirurgias eletivas, as 

ações dos acadêmicos na brinquedoteca eram uma forte aliada do tratamento. Pelo fato das 

crianças precisavam permanecer em dieta zero, de não poderem beber água e comer, as 

incomodava muito. Portanto, as brincadeiras estavam sendo elementos importantes tanto para 

a distração, conhecimento de novos amigos e redução da tensão proveniente da situação pré-

cirúrgica.   

 

 

Conclusões: 

A brinquedoteca no hospital ainda apresenta um espaço físico bem pequeno. Porém, apesar 

das dificuldades encontradas, as atitudes do brincar que estão sendo realizadas, têm 

demonstrado o papel e a relevância da brinquedoteca como um recurso que otimiza a 

recuperação das crianças internadas. Estas ações têm recebido um respaldo, tanto da 

instituição como, da comunidade hospitalar.  

Os parâmetros estabelecidos para avaliar os efeitos desta atividade estão centrados no 

reconhecimento da equipe, acompanhantes e crianças que já assimilaram a atividade na rotina 

da unidade. Estas pessoas solicitam a presença dos acadêmicos em período integral no 

hospital, reclamam quando o tempo destinado para as ações diárias da brinquedoteca acaba. 

Eles também participam e colaboram quando ocorrem outras atividades, como festas e 

eventos onde os profissionais que atuam na brinquedoteca trabalham ativamente e auxiliam o 

projeto com doações de brinquedos e livros da comunidade (voluntários, funcionários, 

acompanhantes e pacientes). As crianças são as melhores avaliadoras do trabalho, pois, ficam 



esperando pela abertura da porta, pelos estudantes e, só saem de lá, quando a porta fecha e os 

brinquedos são guardados e os acadêmicos vão embora.  

Outro aspecto observado de aceitação e reconhecimento do trabalho é que, as crianças e 

famílias têm colaborado assiduamente com o cuidado e a preservação do acervo dos 

brinquedos. Os acadêmicos, em muitas situações, emprestam brinquedos para que as crianças 

permaneçam com os mesmos em seus leitos. A devolução destes brinquedos tem sido um fato 

interessante neste projeto. Isto demonstra que a brinquedoteca no hospital, além de trabalhar 

com a reabilitação da saúde, a socialização, também é um espaço de exercício da cidadania e 

cuidado do patrimônio público infantil, no caso, os brinquedos.  O bem público é preservado 

para atender as outras crianças que virão.  
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