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RESUMO 

 

A BRINQUEDOTECA HOSPITALAR COMO FORMA DE HUMANIZAÇÃO: 

CARTOGRAFANDO O TRAÇADO DESTA REDE 

 

Este estudo descreve a trajetória das brinquedotecas hospitalares e de como elas se 

articulam com o processo de humanização empreendido nos hospitais brasileiros. Com 

base no suporte teórico-metodológico da Teoria Ator-Rede, a fim de delinear a rede na 

qual as brinquedotecas hospitalares estão inseridas, seguimos em duas direções de um 

mesmo fio condutor: numa direção retrospectiva, que nos permitiu ter acesso às políticas e 

práticas de humanização das quais faz parte a Lei n.º 11.104/05, que dispõe sobre a 

obrigatoriedade de brinquedotecas, e noutra direção prospectiva, seguindo as controvérsias 

e efeitos gerados por essa legislação, bem como pelo espaço por ela defendido. A 

metodologia que utilizamos nesta investigação foi a cartografia das controvérsias (Pedro, 

2008). Imersos em uma realidade hospitalar escolhida por ser considerada relevante dentre 

as que mapeamos, seguimos os atores (humanos e não-humanos) e acompanhamos seus 

movimentos em torno da brinquedoteca hospitalar. Com inspiração no trabalho dos 

antropólogos, a partir da nossa imersão no campo, pudemos acompanhar os deslocamentos 

e transformações que iam acontecendo a todo o momento e os efeitos que iam sendo 

produzidos a partir das imprevistas e constantes associações. Pelos relatos dos atores e de 

nosso trabalho/observação, testemunhamos o que a brinquedoteca faz fazer, tanto num 

âmbito local, quanto numa dimensão mais global. Este empreendimento se justifica por ser 

a brinquedoteca hospitalar um fenômeno ainda recente e repleto de controvérsias, podendo 

tal descrição contribuir para posteriores discussões acerca dessa temática. 

PALAVRAS-CHAVE: Brinquedoteca Hospitalar – Humanização dos serviços de saúde – 

Lei nº 11.104/05 – Teoria Ator-Rede. 

  



ABSTRACT 

 

THE HOSPITAL TOY LIBRARY AS MEANS OF HUMANIZATION: 

MAPPING THE TRACE OF THIS NETWORK 

 

This study describes the trajectory of hospital toy libraries and how they are related to the 

humanization process undertaken in Brazilian hospitals. Based on the theoretical-

methodological support of Actor-Network Theory, in order to outline the network in which 

the hospital toy libraries are inserted, we followed two directions from a central thread: in a 

retrospective direction, which allowed us to have access to policies and practices of 

humanization as part of Law no. 11.104/05, which enacts the toy libraries as mandatory. 

And in a prospective direction, following the controversies and effects generated by this 

law, as well as the space defended by it. The methodology we used in this investigation 

was the cartography of controversies (Pedro, 2008). Immersed in a hospital reality, chosen 

for being relevant among the mapped ones, we followed the actors (human and non-

human) and kept up with their movements around the hospital toy library. With inspiration 

from the work of anthropologists, from our immersion in the field, we could follow the 

shifts and changes that were happening all the time and the effects that were being 

produced by unpredictable and constant associations. By the actors‘ accounts and our 

work/observation, we witnessed what the toy library makes do both locally, as in a more 

global dimension. This project is justified because the hospital toy library is a phenomenon 

that is still fresh and full of controversies, and such description may contribute to further 

discussions on this topic.  

KEYWORDS: Hospital Toy Libraries – Humanization of health services – Law nº 

11.104/05 – Actor-Network Theory. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

Quando uma criança adoece e precisa passar um por período de internação, muitas 

vezes vivencia experiências desgastantes e desagradáveis. Além disso, o estresse advindo 

do adoecimento e da hospitalização pode estar associado não só à gravidade da doença, 

mas também às características pessoais da criança (idade, desenvolvimento 

biopsicossocial, experiências hospitalares anteriores). Aspectos concernentes ao ambiente 

hospitalar também devem ser elencados, tais como a dificuldade de adaptação da criança, a 

privação de atividades comuns e a ausência de informações. A estes fatores acrescentam-se 

ainda aqueles relacionados à maneira como os familiares mais próximos lidam com tal 

situação. Todos esses aspectos conspiram, numa causalidade em redes, para exercer uma 

interferência significativa na vida de uma criança hospitalizada (Oliveira, 2007; Oliveira, 

2007a, Azevedo, 2010; Santos, 2011). 

Cunha (2007) acrescenta que o tempo ocioso vivenciado pela criança durante a 

hospitalização e a falta de noção daquilo que pode lhe acontecer também são fatores que 

contribuem para que na mesma sejam desencadeados sentimentos como o medo, a 

ansiedade e a angústia. Para a autora, a internação é uma medida extrema que representa 

uma ruptura na rotina de vida com a qual a criança está acostumada. 

Observamos que as maneiras como as crianças reagem diante de uma internação 

hospitalar podem adquirir diferentes configurações. Crianças nos seus primeiros dois anos, 

quando hospitalizadas, tendem a se sentir como se estivessem sendo abandonadas pelos 

pais. Crianças um pouco maiores, entre quatro e cinco anos, muitas vezes apreendem a 

internação como uma forma de castigo por algo que fizeram ou deixaram de fazer, 

assumindo um sentimento de culpa e uma sensação de estarem sendo punidas. Entre seis e 

sete anos, são capazes de verbalizar seu receio em relação aos procedimentos e 

intervenções advindos do tratamento. Aquelas que já compreendem melhor o que lhes 

ocorre, com idade de 10 aos 12 anos, expressam uma profunda ansiedade diante do medo 

da morte, que pode ser iminente (Cunha & Viegas, 2003; Santos, 2011). 

Essas reações da criança para com a hospitalização podem vir acompanhadas, em 

alguns casos, pelo choro constante, agressividade ou revolta com o tratamento. Em outras 
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situações, a criança se comporta de maneira apática, resiliente, silenciosa. Internações 

prolongadas e recorrentes costumam provocar sequelas psicossociais que, por sua vez, 

devem ser levadas em consideração pela equipe de saúde (Cunha & Viegas, 2003). 

De acordo com Cunha (2007), a presença dos parentes próximos no 

acompanhamento da criança pode deixá-la mais segura, mas este fator não é suficiente para 

acalmá-la. Oliveira (2007) endossa esse posicionamento destacando que, além do 

sofrimento com a doença, dos procedimentos mais delicados aos quais a criança muitas 

vezes é submetida e de todas as questões críticas que envolvem a hospitalização. Os 

familiares precisam lidar com uma série de modificações nos hábitos cotidianos: o trabalho 

está em risco devido às faltas para acompanhamento hospitalar, os gastos são frequentes e 

excessivos, além da culpa que muitos pais e irmãos atribuem para si pelo fato de a criança 

encontrar-se naquelas condições de enfermidade, gerando desgastes físicos e psicológicos 

dos envolvidos, cuja inquietação vai contaminando a todos. 

Levando em conta essas circunstâncias desgastantes, é preciso pensar em 

intervenções no ambiente pediátrico que contemplem as necessidades psicológicas, 

pedagógicas e sociológicas da criança e de sua família, visando a proporcionar condições 

favoráveis ao bem-estar e à reabilitação da criança doente. Dessa forma, o brincar, por se 

tratar de uma atividade essencial no desenvolvimento infantil, deve ser inserido na 

realidade hospitalar como um elemento que joga a favor da qualidade de vida (Soares & 

Zamberlan, 2001). 

A partir do consenso estabelecido pelas ideias de diversos autores de que o brincar 

é uma tendência natural para a criança, ratificamos que essa atividade pode contribuir 

muito como forma de facilitar a adaptação e a cooperação da mesma durante o período de 

internação (Battistel et al., 2008; Soares & Zamberlan, 2001; Gimenes, 2007; Oliveira, 

2007; Oliveira, 2007a; Lindquist, 1993). 

De acordo com Lindquist (1993), não basta dizer para a criança que os 

procedimentos adotados são para o seu próprio bem. É preciso usar estratégias que a 

estimulem de forma interessante e desapreensiva, para que a mesma colabore com as 

práticas que precisam ser realizadas. Lindquist argumenta ainda que a descontração e a 

alegria da criança contribuem muito para sua melhor adaptação e permanência no hospital, 

bem como para seu desenvolvimento e cura. 

Quando a criança tem a possibilidade de desenvolver práticas lúdicas durante a 

internação hospitalar, o estresse, o medo e a ansiedade advindos deste contexto são 

significativamente diminuídos. Além disso, o desenvolvimento dessas atividades permite 
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que a criança sinta que alguma coisa naquele ambiente lhe é familiar, apesar de todas as 

mudanças resultantes da hospitalização. Com isso, é possível afirmar que o espaço 

destinado ao brincar deixa a criança e seus familiares mais tranquilos, uma vez que podem 

perceber que há uma preocupação com o seu bem-estar e com a humanização no cuidado 

da saúde (Soares & Zamberlan, 2001; Battistel et al., 2008; Oliveira, 2007). 

A brinquedoteca hospitalar é uma iniciativa – hoje em dia obrigatória por Lei – que 

caracteriza uma forma mais humanizada de tratamento. Este espaço é destinado à criança 

para que ela brinque livremente, interagindo com os seus familiares, bem como com os 

profissionais do hospital (Oliveira, 2007). 

Verificando a importância do brincar no auxílio do tratamento e cura infantil 

durante a hospitalização, este espaço, relativamente recente nas unidades de saúde, 

suscitou em nós o interesse de investigar toda a trajetória de sua inserção na política de 

humanização da rede hospitalar brasileira, como lugar específico para que o brincar 

aconteça dentro dos hospitais. 

Com respaldo no suporte teórico metodológico da Teoria Ator-Rede (TAR, daqui 

em diante), propomo-nos seguir os movimentos que compõem este percurso tanto 

retrospectivamente, buscando delinear o contexto vigente antes da criação da Lei n.º 

11.104/05
1
, quanto numa direção prospectiva, seguindo as controvérsias que envolvem a 

brinquedoteca hospitalar como um todo – incluindo aquelas referentes à legislação que a 

preconiza. 

A Teoria Ator-Rede, como expõe Sanchez-Criado (2008), é um conjunto de 

princípios metodológicos, epistêmicos e de trabalhos de campo que, desde os anos 1980, 

tem levantado questões acerca das ciências sociais, sendo que uma de suas principais 

premissas é contornar as tradicionais dicotomias defendidas pela sociologia: natureza – 

sociedade, sujeito – objeto, micro – macro, humanos – não-humanos. Como ressalta Latour 

(1994), a TAR localiza os efeitos das ações não exclusivamente em um desses polos, mas 

na composição ator-rede
2
, uma vez que um ator nunca age sozinho nem isoladamente. 

                                                 

1
  Em 2005, foi proposta pela deputada Luiza Erundina de Souza a Lei n.º 11.104 de 21 de março de 2005, 

que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam 

atendimento pediátrico em regime de internação (Brasil, 2005). 
2
  Ator-rede é uma expressão utilizada para descrever as associações heterogêneas, seus mecanismos de 

consolidação ou transformação, de forma a não reduzir nem a um ator, nem a uma rede. A Teoria Ator-

Rede, ou Sociologia do Ator-Rede, é a denominação do método de estudo dessas associações (Bonamigo, 

2007, p. 26). 
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Para tanto, a Teoria Ator-Rede tem se utilizado de um vocabulário próprio. 

Conceitos
3
 como tradução, inscrição, mediação, actante, simetria generalizada, são 

habitualmente encontrados em trabalhos das mais diferentes áreas
4
 que se respaldam nesta 

teoria (Sanchez-Criado, 2008). 

Na concepção de Law (1992), a Teoria Ator-Rede é distintiva por tratar as relações 

sociais enquanto redes heterogêneas
5
. Para o autor, nem a sociedade, nem as organizações 

existiriam caso fossem estritamente sociais: Agentes, textos, dispositivos, arquiteturas são 

todos gerados nas redes do social, são partes delas, e são essenciais a elas (p. 01). Com 

base nesta concepção, o autor argumenta que o social não é constituído apenas por seres 

humanos, ao contrário, são todos esses materiais e toda essa heterogeneidade que o torna 

possível. 

Como observa Sanchez-Criado (2008, p. 52), o que permite que vivamos em 

comunidades, a essência do nosso viver-em-comum, reside precisamente no que está mais 

além de nossa carne. Dessa maneira, é possível afirmar que nossas ações e interações com 

o meio estão sempre permeadas por materiais e, como bem ressalta o autor, 

Nossas comunidades não são exatamente coletivos de seres humanos cuja ação 

assegura a sobrevivência destas. Pelo contrário, junto a eles encontramos 

computadores, móveis, automóveis, códigos, signos, normas, rituais... que 

precisamente, envolvem diretamente nossa ação e ao facilitar a repetição da 

relação social permitem sua sobrevivência (pp. 52-53). 

De acordo com essas pontuações, é possível afirmar que os objetos exercem um 

papel fundamental no agenciamento de associações, bem como na constituição dos 

coletivos dos quais fazem parte humanos e não-humanos
6
, sendo que as associações 

estabelecidas entre ambos constituem o ponto de partida da TAR (Sanchez-Criado, 2008). 

Dessa forma, como ressalta Latour (2012), para a Teoria Ator-Rede não se privilegiam as 

―explicações sociais‖ óbvias, busca-se entender como foi construído aquilo que é dado 

como pronto. Ou seja, o trabalho de um pesquisador que defende a perspectiva das 

                                                 

3
  Conceitos estes que serão explicitados no decorrer desta explanação. 

4
  A Teoria Ator-Rede tem sido trabalhada em diversas áreas de estudo: Sociologia da Ciência, Antropologia, 

Geografia, Psicologia Social e em outras tantas (Sanchez-Criado, 2008). 
5
  Para Law (1992), a metáfora Redes Heterogêneas é utilizada para fazer referência à sociedade, 

organizações, agentes, máquinas, instituições sociais etc. Sendo todos esses elementos, efeitos de uma rede 

composta por diferentes materiais – não apenas seres humanos. 
6
  Os não-humanos compõem os coletivos com os humanos, tendo a potencialidade de se revelarem actantes, 

ou seja, de exercerem ou sofrerem algum tipo de ação, participando de um processo. É tudo que não 

sendo humano, joga a favor da construção da nossa humanidade (Queiroz e Melo, 2010, p. 121, nota n. 

03). 
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associações é o de estranhar as coisas prontas e seguir as controvérsias
7
 que permeiam seu 

conteúdo. 

Posto isso, pretendemos responder com este estudo a duas questões principais: 

como a brinquedoteca se insere na política de humanização dos hospitais e quais efeitos a 

presença deste ―equipamento‖ 
8
 produziu naqueles que participam dessa rede. Para tanto, 

pretendemos seguir os atores imersos nessa rede
9
 e descrever as associações que vão sendo 

estabelecidas no decorrer deste processo. 

Sob essa perspectiva proposta pela Teoria Ator-Rede, vemos que a brinquedoteca 

hospitalar forma uma rede que é, por sua vez, composta a partir da conexão de diversas 

redes anteriores à sua efetivação: o reconhecimento do brincar enquanto atividade 

fundamental no desenvolvimento infantil; a necessidade de criação de um espaço 

(brinquedoteca) que viesse proporcionar à criança um ambiente lúdico e seguro; as 

discussões de pesquisadores e políticos acerca da importância da brinquedoteca no 

contexto hospitalar; a criação de políticas e seminários respaldados por essa iniciativa; 

dentre muitos outros nós que compõem as diferentes redes nas quais a brinquedoteca 

hospitalar está inserida. 

Descrevendo essas redes que constituem a brinquedoteca hospitalar, fomos 

percebendo que existem inúmeras controvérsias que estão diretamente relacionadas com 

este espaço. A própria brinquedoteca hospitalar pode ser tomada como uma controvérsia, 

pois, sendo um fato recente, ainda busca uma estabilização das ações que acontecem em 

torno dela. Devido às incertezas dos atores quanto aos ganhos gerados pela sua 

contribuição em processos terapêuticos de crianças internadas, entendemos ser necessário 

buscar por maneiras mais estáveis de consolidar sua inserção nos contextos hospitalares.  

Cabe aqui fazer uma ressalva sobre os motivos pelos quais nos interessamos por 

este tema e por qual razão decidimos imergir nesse campo de investigação. Durante todo o 

curso de graduação em Psicologia realizado na Universidade Federal de São João Del-Rei, 

tive uma aproximação e um interesse muito grandes pelas questões que envolvem a criança 

em uma atividade que lhe é característica: o brincar. Desde os primeiros períodos de 

                                                 

7
  O termo controvérsia é definido por Pedro (2008) como sendo uma discussão em torno de um determinado 

evento – a existência de questões/interrogações referentes a um ―objeto‖ que geram polêmica; ou seja, 

conhecimentos científicos ou técnicos que ainda não se estabilizaram.  
8
  Equipamento é entendido aqui como um conjunto de espaço, objetos, pautas e pessoas articuladas. 

9
  Para Moraes (2000, p. 02), do ponto de vista topológico, uma rede é caracterizada por suas conexões, seus 

pontos de convergência e bifurcação. Ela é uma lógica de conexões e não de superfícies, definidas por 

seus agenciamentos internos e não por limites externos. Assim, uma rede é uma totalidade aberta capaz de 

crescer em todos os lados e direções [...]. 
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formação estive inserida nas atividades realizadas na brinquedoteca da Universidade. 

Assim, pensar em trabalhar com as questões relativas à brinquedoteca hospitalar foi um 

passo a mais galgado nessa trajetória de investigação acerca da criança em suas interações 

lúdicas.  

De acordo com Spink (2003, p. 30), o campo para a Psicologia Social, começa 

quando nós nos vinculamos à temática. Dessa maneira, podemos afirmar que há muitos 

anos estamos imersos no campo das brinquedotecas, muito antes de elegermos uma 

brinquedoteca específica para a realização desta pesquisa. 

Em Spink (2003) encontramos uma definição nova sobre o que vem a ser o campo 

de pesquisa. Para o autor, o campo não é um lugar separado, um universo empírico e 

pronto para fazer observações. Ao contrário, o campo, denominado pelo autor de campo-

tema, deve ser considerado como o complexo de redes de sentidos que se interconectam, é 

um espaço criado, herdado ou incorporado pelo pesquisador ou pesquisadora e negociado 

na medida em que este busca se inserir nas suas teias de ação (p. 28). 

Posto isso, aderindo às ideias de Spink (2003), podemos dizer que não há um 

campo independente para as brinquedotecas hospitalares, que seja isolado daqueles que o 

pesquisam, uma vez que, como pesquisadores num trabalho em curso, estivemos/estamos/ 

estaremos sempre imersos nesse campo. A partir do momento em que nos inserimos na 

rede da qual as brinquedotecas hospitalares participam, passamos também a fazer parte 

desse movimento, passamos a fazer parte desse campo. Segundo o autor, o campo-tema 

não é um aquário que olhamos do outro lado do vidro; é algo de que fazemos parte desde 

o primeiro momento em que dissemos „estou trabalhando com...‟ (p. 36).  

Para Spink (2003), fazer parte do campo-tema não se restringe a realizar um 

levantamento de dados ou um final de semana de pesquisa participante. Fazer parte do 

campo-tema configura-se como uma convicção moral de que podemos ser úteis ao mesmo. 

Utilidade, nesse sentido, refere-se ao fato de o pesquisador ter a possibilidade de tornar-se 

um multiplicador daquele conhecimento para que outros possam ter acesso, ou mesmo ser 

organizador das múltiplas vozes e argumentos, apresentando novas posições acerca da 

temática em questão. 

Acrescentamos ainda que, com base nos pressupostos da TAR, podemos dizer que 

nossa investigação caminha perfeitamente no campo da Psicologia Social, uma vez que, 

segundo Queiroz e Melo (2010, p. 137), 
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À luz da Teoria Ator-Rede, qualquer ‗coisa‘ que tomamos como foco de nosso 

estudo ultrapassará a ideia de um objeto passivo, pois estará articulada em redes. 

Uma vez que esteja representada e que se torne assunto de controvérsia, estará 

passível de estudo por uma Psicologia Social, assim como por outras áreas do 

conhecimento que poderão enriquecer o debate através da troca de propriedades 

entre os seus representantes. 

Moraes (2005) acrescenta que uma Psicologia Social não trata apenas de seguir o 

homem em sociedade, mas deve ser aquela que acompanha o processo de fabricação do 

homem e dos objetos, em sua fabricação mútua. A Psicologia Social, vista sobre esse novo 

prisma, pode causar estranhamento àqueles que restringem o social ao elemento humano, 

uma vez que lida, também, com não-humanos. Todavia, se considerarmos os não-humanos 

como detentores de agência – que produzem efeitos no mundo, modificam nossas ações e 

redefinem a nossa cognição – veremos que essa lógica faz todo sentido. 

A fim de trilharmos os caminhos que nos propusemos seguir, iniciamos este 

trabalho discorrendo sobre o brincar como ação que se desenvolve de forma privilegiada 

no espaço investigado. Acreditamos ser necessário o esclarecimento de alguns aspectos 

que envolvem essa temática, que é algo que perpassa a todo instante nosso campo de 

análise. 

Em seguida, procuramos descrever o contexto em que a Brinquedoteca Hospitalar 

está inserida no panorama geral das brinquedotecas, mostrando suas especificidades como 

mediadora de relações estabelecidas entre crianças/pré-adolescentes internados, 

profissionais da saúde, família, assim como com a própria situação de doença. Enfocamos 

a brinquedoteca hospitalar como forma de aliviar o sofrimento da criança durante o 

período de internação e levantamos as principais características deste espaço, seus 

objetivos e suas potencialidades.  

No capítulo III, procuramos conhecer e problematizar o conceito de Humanização, 

traçando um percurso histórico que nos possibilitou ter acesso as diferentes formas de 

concepção dessa prática na qual a brinquedoteca hospitalar está inserida. Além disso, a 

partir das argumentações contidas nesse capítulo pudemos lançar luzes para uma nova 

forma de conceber a Humanização Hospitalar. 

Em outro capítulo, mapeamos as iniciativas de Humanização relacionadas 

especificamente ao cuidado pediátrico das quais a Lei n.º 11.104/05 faz parte. 

Discorremos, assim, sobre essa legislação de maneira mais específica, para que 

pudéssemos iluminar as possíveis controvérsias – discussões e questionamentos existentes 

a seu respeito. 
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A metodologia utilizada nesta investigação, como preconizada pela Teoria Ator-

Rede, foi a cartografia das controvérsias (Pedro, 2008). Imersos em uma realidade 

hospitalar escolhida por ser considerada relevante dentre as que mapeamos, seguimos os 

atores (humanos e não-humanos) e deixamos que os mesmos falassem, tecessem narrativas 

e contribuições sobre o nosso objeto de investigação, bem como sobre aspectos 

diretamente relacionados a ele. 

No último capítulo, apresentamos a descrição do cenário no qual a brinquedoteca 

hospitalar pesquisada está inserida e dos atores que fazem parte dessa dinâmica. A partir 

do acompanhamento realizado nesse contexto pudemos mapear a rede da qual a 

brinquedoteca em questão faz parte, conhecendo a forma como os atores se associam e os 

efeitos que produzem. 

Temos a expectativa de que, ao trabalharmos com a temática que envolve a 

brinquedoteca hospitalar, estaremos contribuindo com a acumulação de conhecimento 

acerca deste fenômeno que é ainda muito recente e repleto de controvérsias. Ademais, 

ressaltamos a utilidade deste estudo no que se refere à ordenação de toda a trajetória da 

Brinquedoteca Hospitalar. Buscamos concatenar as diversas vozes que permearam nossa 

investigação e procuramos elaborar uma descrição que poderá contribuir para uma maior 

reflexão acerca desta realidade, o que acreditamos ser de interesse tanto para os 

profissionais da saúde, gestores de políticas públicas, comunidade de forma geral, quanto 

para outros pesquisadores. 
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CAPÍTULO I 

SEGUINDO AS TRAMAS DA REDE QUE ENVOLVE A 

BRINQUEDOTECA HOSPITALAR 

 

Apresentando Conceitos 

A noção de rede ganhou muito destaque com o avanço da internet, mas antes 

mesmo do advento das tecnologias digitais e da rede mundial de computadores já existiam 

vários tipos de redes enquanto estruturas físicas concretas, tais como redes ferroviárias, 

redes telefônicas, redes televisivas, dentre outras (Moraes, 2005).  

Apesar de apresentar convergências com a lógica das tecnologias digitais, as redes 

para a TAR não devem ser concebidas apenas como meros meios de informação. Para a 

Teoria Ator-Rede, a ideia de redes está relacionada à ação de fabricar e transformar fatos e 

artefatos. Dessa forma, não só os vínculos e alianças devem ser levados em consideração. 

Mais que isso, é preciso considerar quais efeitos esses vínculos e alianças produzem 

(Tsallis et al., 2006; Moraes, 2005). 

Para a TAR, a composição de uma rede não é produto apenas das relações que os 

seres humanos estabelecem com seus pares. Ela se constitui porque há uma constante 

interação também com os materiais. Em outras palavras, a composição da rede se dá 

através das relações pessoais, mas também pelas interações estabelecidas com máquinas, 

técnicas, instituições, textos etc., ou seja, tudo aquilo que possui agência – que produz 

efeito no mundo (Queiroz e Melo, 2006). 

Com base em tais aspectos, as redes são entendidas sob uma perspectiva 

sociotécnica
10

, uma vez que, segundo a TAR, a realidade é produzida por entidades 

híbridas que se traduzem e se deslocam a todo o momento, produzindo efeitos que nunca 

são definitivos (Nobre & Pedro, 2010). 

                                                 

10
  De acordo com Queiroz e Melo (2010, p. 123, nota n. 05), o adjetivo sociotécnico aponta para um 

fenômeno de hibridação, ou seja, para um social que não pode ser concebido sem a sua dimensão dos 

fazeres técnicos e para uma técnica que não é acética nem pura, pois sempre nos remete aos grupos 

sociais que nos engendram. 
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Queiroz e Melo (2006) ressalta que todos os fenômenos de uma dada realidade são 

efeitos desta rede sociotécnica que mescla, de forma simétrica
11

, elementos humanos e 

não-humanos, dados da natureza e dados da sociedade, ao oferecer-lhes igual tratamento 

em seu estudo. Bonamigo (2010) acrescenta a essa argumentação que não há nada que 

seja puramente social, sem a presença do técnico. Da mesma forma, o técnico também é 

composto pelo social. Sendo assim, é possível afirmar que todo elemento de uma rede é 

um ator que tem como função o estabelecimento de alianças com outros elementos, ou 

seja, outros atores. Portanto, um ator é sempre o resultado de uma rede heterogênea, 

sendo ele efeito de uma rede e simultaneamente parte que compõe e molda outras redes 

(Pedro, 2008). 

Conforme ressaltamos, a brinquedoteca hospitalar pode ser considerada como uma 

rede resultante de múltiplas redes e que, por sua vez, possibilita a emergência de outras 

tantas. Se puxarmos um fio condutor, veremos que a brinquedoteca hospitalar faz parte de 

um movimento anterior de reconhecimento do brincar na vida e desenvolvimento infantil. 

Mais que isso, faz parte de uma trajetória relativa ao surgimento das primeiras 

brinquedotecas
12

 devido às mudanças estruturais sofridas nas cidades (principalmente 

aquelas de grande porte), acarretando a necessidade de criação de um ambiente no qual as 

crianças pudessem brincar livremente e com a segurança já não mais oferecida nas ruas, 

praças e outros espaços públicos. Assim, foram surgindo brinquedotecas em diferentes 

partes do mundo e nos mais diversificados contextos, até que houve a necessidade de 

traduzir este espaço, a fim de introduzi-lo no ambiente hospitalar e de oferecer à criança 

um ambiente acolhedor que lhe desvia do foco da doença. 

Outra rede da qual a brinquedoteca hospitalar também faz parte é a rede da 

humanização hospitalar. Dentro de políticas que preconizam os direitos do paciente a um 

tratamento mais humanizado foi criada a Lei n.º 11.104/05, cujos pressupostos foram 

vastamente discorridos na Portaria n.º 2.261/05, que discrimina as diretrizes para instalação 

e funcionamento de brinquedotecas em hospitais. 

Outras redes envolvem a brinquedoteca hospitalar: a realidade do hospital em que 

está inserida, as singularidades de todos aqueles que a frequentam ou que exercem alguma 

ação sobre ela; os caminhos percorridos pelos pesquisadores que se dedicam ao estudo 

                                                 

11
  Latour (1994), endossando as ideias de Michel Callon (1986), propõe o princípio da simetria generalizada: 

O antropólogo deve estar situado no ponto médio, de onde pode acompanhar, ao mesmo tempo, a 

atribuição de propriedades não-humanas e de propriedades humanas (p. 95). 
12

  Fazemos referência às brinquedotecas de maneira geral e não exclusivamente às hospitalares. 
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dessa temática. É importante destacar que essas redes não são isoladas entre si, ao 

contrário, todas elas se conectam constantemente de maneira imprevista e ilimitada em 

suas possibilidades de fazer novas conexões. No esquema abaixo é possível visualizar esse 

processo de associação entre os mais diversos atores que compõem a rede da qual a 

brinquedoteca hospitalar faz parte. 

 

 

Figura 1 - Ilustração das redes que compõem uma brinquedoteca hospitalar. Baseada em Dissertação de 

Rogério (2013). 

 

Este esquema foi inspirado na noção de rizoma proposta por Deleuze e Guatarri 

(1995), noção que muito se aproxima da ideia de rede defendida pela TAR. Deleuze e 

Guatarri (1995) explicitam que diferentemente das árvores ou de suas raízes, que se fixam 

em um ponto único, o rizoma se assemelha às gramíneas – em qualquer ponto pode se 

conectar a qualquer outro. Tal como no rizoma, na rede não há unidade, apenas 

agenciamentos; não há pontos fixos, apenas linhas (Freire, 2005, p. 31). 

A seguir, iniciaremos a descrição dessa rede. Para uma discussão preliminar, 

elegemos ―o brincar‖. Como a premissa básica de uma brinquedoteca, seja ela inserida no 

ambiente hospitalar ou em qualquer outro, é garantir o direito de brincar à criança 
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independentemente do seu estado de saúde, acreditamos que a compreensão dessa 

atividade se constitui um dos importantes fios condutores que nos possibilitam descrever as 

brinquedotecas hospitalares em sua trajetória. Posto isso, discorreremos a seguir sobre as 

potencialidades desse fenômeno e sua influência para a criação desse espaço. 

O brincar: descrevendo o fenômeno segundo a perspectiva da Teoria 

Ator-Rede 

O argumento é que pensar, agir, escrever, amar, ganhar dinheiro – todos os 

atributos que nós normalmente atribuímos aos seres humanos, são produzidos em redes 

[...] (Law, 1992, p. 06). Com base nessa afirmação de Law, podemos dizer que o brincar, 

assim como todas as ações desempenhadas pelos seres humanos, também é produzido 

através de redes. Sendo assim, é possível analisar o simples evento de uma criança 

brincando: mais que a interação imediata com aquele brinquedo, há uma cadeia de ações 

da qual possivelmente ela nunca tomará conhecimento – a história daquele brinquedo ou 

jogo, sua origem, seus deslocamentos no tempo e no espaço, as gerações pelas quais 

passou, as traduções que o brinquedo sofreu durante toda sua trajetória, a empresa que o 

fabricou, o órgão de controle de qualidade que o aprovou, o adulto que mediou a posse do 

brinquedo. Todos estes aspectos e muitos outros compõem a rede em que o ato de brincar 

está inserido. 

Esclarecemos que essa explanação acerca do brinquedo como participante da rede 

que envolve o brincar refere-se apenas a uma das tantas ramificações de uma rede muito 

mais extensa e complexa que é aquela que dá emergência a essa atividade. Dentre os atores 

que participam dessa rede poderíamos citar as próprias crianças brincantes; as múltiplas 

redes nas quais estão inseridas (escolas, hospitais, casas); aqueles que participam dessa 

ação juntamente com elas (pais, amigos, professores, psicólogos, fabricantes, artesãos); 

autores que se dedicaram ao seu estudo. Enfim, ao descrevermos uma rede, devemos ter 

em mente que cada ator que a compõe é também uma rede, que por sua vez constitui e é 

constituído por uma infinidade de outras conexões. 

Como bem destaca Law (1992), na maioria das vezes a extensão de uma rede não 

se torna visível, pois as suas marcas são apagadas e escondidas das vistas (p. 06). A fim 

de esclarecer este aspecto, nos remetemos às palavras do próprio autor: 
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Todos os fenômenos são o efeito ou o produto de redes heterogêneas. Mas na 

prática nós não lidamos com essas intermináveis ramificações. Na verdade, na 

maior parte do tempo, nós nem mesmo estamos em posição de detectar as 

complexidades da rede. O que ocorre é o seguinte: sempre que uma rede age 

como um único bloco, então ela desaparece, sendo substituída pela própria ação 

e pelo autor, aparentemente único desta ação. Ao mesmo tempo, a forma pela 

qual o efeito é produzido é também apagada: nas circunstâncias ela não é visível 

e nem relevante (p. 06). 

Estes efeitos de indexação das redes são denominados por Law (1992) como 

pontualizações, ou seja, a rede torna-se analisada apenas por um ponto que se apresenta 

visível, as demais ramificações desta rede tornam-se obscuras. Há aqui uma convergência 

de argumentação com aquilo que Latour (2001) denomina de caixa-preta. Caixa-preta, 

segundo este autor, é: 

Expressão tomada da sociologia da ciência referente à maneira como o trabalho 

científico e técnico torna-se invisível decorrente de seu próprio êxito. Quando 

uma máquina funciona bem, quando um fato é estabelecido, basta-nos enfatizar 

sua alimentação e produção, deixando de lado sua complexidade interna. Assim, 

paradoxalmente, quanto mais a ciência e a tecnologia obtêm sucesso, mais 

opacas e obscuras se tornam (p. 353). 

Por sua recenticidade, as brinquedotecas hospitalares, longe de serem 

pontualizações ou caixas-pretas, são fenômenos ainda repletos de incertezas e 

controvérsias. Assim, nosso propósito é fazer o caminho inverso com a rede que lhe dá 

emergência, mapeando as conexões que puderem se tornar visíveis, sem a pretensão de 

esgotá-las. 

Com relação ao brincar, procuramos abrir a caixa-preta das teorias encontradas, 

descrever sumariamente os pontos convergentes e as controvérsias existentes nas 

argumentações tecidas por alguns expoentes clássicos, em especial aqueles ligados à 

abordagem psicológica, tais como Sigmund Freud, Donald Winnicott, Melanie Klein, Lev 

Vigotski e Jean Piaget.  

Mapeamos os trabalhos que oferecem bases argumentativas que nos possibilitaram 

compreender melhor os aspectos mais importantes relativos a essa atividade, mostrando-

nos como ela pode ser um bom operador de efeitos. Verificamos, assim, que o brincar pode 

ser analisado sob diferentes perspectivas. A primeira delas é a sociológica, que diz respeito 

às influências exercidas pelo contexto social nas brincadeiras e nos grupos de brincantes. A 

perspectiva educacional remete às contribuições que o brincar fornece ao desenvolvimento 

e à aprendizagem infantil. Pela ótica da Psicologia, o brincar representa um instrumento 

para se ter acesso às emoções e aos traços da personalidade da criança que possibilitam 
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compreender sua maneira de ser e atuar sobre o mundo. Outra perspectiva é a 

antropológica, cujo enfoque recai sobre a percepção dos costumes, hábitos, crenças de 

diferentes culturas, expressos pelo brincar (Friedmann, 2006). Apesar de nosso foco recair 

na perspectiva da psicologia, as outras perspectivas acima mencionadas poderão ser 

identificadas quando buscamos fazer uma compreensão do brincar no contexto hospitalar, 

como veremos a seguir. 

Antes de irmos mais adiante consideramos importante ressaltar a distinção entre os 

termos brincar e jogar. De acordo com Dantas (2008, p. 111), Brincar é anterior a jogar, 

conduta social que supõe regras. Brincar é uma forma mais livre e individual que designa 

as formas mais primitivas de exercício funcional, como a lalação. A autora acrescenta 

ainda: O termo lúdico abrange os dois: a atividade individual e livre e a coletiva e 

regrada. Posto isso, esclarecemos que, no trabalho em questão, sempre que utilizarmos os 

termos brincar/jogar estamos nos referindo ao caráter lúdico destes conceitos, uma vez 

que as noções de ornamento e alegria (Fortuna, 2004), presentes em ambos, atendem 

suficientemente aos propósitos desta pesquisa. 

a) – O brincar como um mediador na internação infantil 

Considerando a teorização de Winnicott (1975), pediatra e psicanalista inglês, é 

possível perceber que o significado da ação de brincar adquire novo sentido a partir dos 

estudos acerca dos fenômenos transicionais
13

 – termo utilizado para designar a área 

intermediária de experiência. O brincar funciona como uma atividade intermediária em que 

o bebê exercita a possibilidade de se distanciar da mãe, tomando objetos ou situações 

familiares considerados como transicionais porque fazem uma transição entre o conhecido 

e o desconhecido para aplacar o medo gerado pelas situações novas. 

Ao brincar, através desse espaço de experimentação, a criança tem a possibilidade 

de organizar seu mundo interno, constituindo-se como sujeito, bem como de se apropriar 

da realidade concreta ou externa que lhe é apresentada (Winnicott, 1975). 

Pokorski (2004, p. 177), baseado nessas ideias de Winnicott, destaca que: 

                                                 

13
  O fenômeno transicional refere-se a uma dimensão do viver que não depende nem da realidade interna, 

nem tão pouco da realidade externa. Este espaço é uma dimensão caracterizada como terceira área ou 

área intermediária, ou ainda “espaço potencial”. É, neste espaço, que se localiza a cultura, o ser e a 

criatividade. Aos fenômenos transicionais estão associados o brincar e a criatividade (Pokorski, 2004, p. 

175). 
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O brincar representa uma conquista no desenvolvimento emocional e inicia-se 

como símbolo da confiança da criança na mãe. É a partir da confiança que 

começa a existir um espaço potencial. O bebê ao separar-se da mãe, preenche o 

espaço potencial com o brincar e a experiência cultural. 

Com base nos apontamentos de Winnicott, a ação de brincar e o brinquedo devem 

ser considerados como ação/objeto transicionais (mediadores) diante de situações 

desconhecidas e ansiogênicas, como é o caso das internações.  

A ideia de mediação pode ser encontrada nos pressupostos levantados por Vigotski. 

Segundo este autor, as atividades humanas são sempre mediadas por instrumentos 

fabricados pelo próprio homem, a fim de transformar/modificar a realidade em que está 

inserido (Queiroz e Melo, 2006). 

Para Law (1992), ao mediarem nossas interações, os objetos tornam-se 

participantes das nossas relações sociais, moldando-as. O ato de brincar no contexto 

hospitalar é muitas vezes mediado por objetos (brinquedos e materiais pedagógicos) e pelo 

próprio ambiente da brinquedoteca. A partir do momento em que há um espaço específico 

para desempenhar atividades lúdicas dentro da pediatria, as crianças são de certa maneira 

convidadas a brincar de acordo com o que aquele espaço oferece: a variedade ou não de 

brinquedos; as normas; a convivência com outras crianças de diferentes faixas etárias. Se, 

em casa, a criança tinha a liberdade de estabelecer algumas formas de interação com seus 

brinquedos e parceiros, as interações estabelecidas na brinquedoteca hospitalar são 

diferenciadas. 

Seguindo a mesma lógica, podemos dizer que a própria doença da criança faz 

mediação com sua forma de ser e estar no mundo. Considerando o ato de brincar, na 

presença de uma enfermidade, a criança tem diversos aspectos físicos e emocionais 

modificados que influenciam diretamente sua forma de interagir com brinquedos, 

brincadeiras e parceiros. 

b) - O brincar como um facilitador na expressão de sentimentos e na elaboração de 

experiências 

Freud, a partir da observação da brincadeira de uma criança de um ano e meio de 

idade, propõe que o brincar pode ser caracterizado como terapêutico. A seguir, está 

descrita a observação feita pelo autor. 

No relato de Freud (1920/1995), o menino com um carretel e um cordão amarrado 

em volta dele brincava de lançar esse objeto para fora de sua cama, de maneira que este 
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ficasse fora do alcance de suas vistas. Ao lançar o carretel, a criança proferia um ―ó-ó-ó‖ 

que, segundo interpretação feita pelo autor, juntamente com a mãe da criança, referia-se a 

palavra alemã ―fort‖ – que remete ao ―ir embora‖ do brinquedo. Em seguida, a criança 

recolhia o carretel por meio do cordão e ao visualizá-lo novamente emitia um saudoso ―da‖ 

cujo significado remonta à palavra ―ali‖. A brincadeira completa resumia-se, então, ao 

desaparecimento e reaparecimento do carretel. 

Como evidenciado por Freud, a criança lhe era familiar e, portanto, algumas de suas 

características comportamentais podiam ser consideradas por este conhecimento prévio –

por exemplo, o fato de ser um menino obediente e, apesar da intensa ligação com a mãe, 

nunca chorava quando a mesma precisava deixá-lo por algumas horas. 

A partir desses dados, Freud (1920/1995) pôde concluir que aquela brincadeira 

encenada pela criança estava relacionada à ausência da mãe. Entretanto, o evento não 

poderia caracterizar-se como algo agradável ou indiferente por parte da criança. A 

brincadeira desenvolvida pelo menino seria, então, uma forma de expressar-se diante da 

ausência materna. O carretel que ia e voltava seria a encenação, criada pela criança, do ir e 

vir de sua mãe. Para Freud, a experiência de desprazer era substituída por uma 

compensação ao retornar com o carretel, que até então estava desaparecido. 

Com base nesses pressupostos, Freud (1920/1995) propôs que algumas brincadeiras 

infantis destinavam-se à elaboração de situações que causavam à criança grande impressão, 

podendo ser traumáticas. Para esclarecer essa questão, podemos utilizar um exemplo citado 

pelo autor: Se o médico examina a garganta de uma criança ou faz nela alguma pequena 

intervenção, podemos estar inteiramente certos de que essas assustadoras experiências 

serão tema da próxima brincadeira [...] (p. 12). 

Melanie Klein (1982), uma das precursoras da utilização do brincar no contexto 

analítico, através do trabalho com inúmeras crianças, conclui que a partir do brincar, ou da 

inibição desta atividade, a criança manifesta suas fantasias, sentimentos, ansiedades e 

experiências, cabendo ao analista compreender e interpretar essas manifestações. 

Ao interpretar não apenas as palavras, mas também as atividades das crianças 

com seus brinquedos, eu estava aplicando à mente infantil esse mesmo princípio 

básico
14

, levando em conta que o brincar e as diversas atividades de uma criança 

– de fato, todo o seu comportamento – tornam-se maneiras de expressar aquilo 

que na pessoa adulta é expresso predominantemente por meio de palavras (Klein, 

1982, p.119). 

                                                 

14
  Klein (1982) refere-se ao princípio básico da psicanálise: a livre associação. 
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Ainda de acordo com estes aspectos, Vigotski (2008) sugere que, no brinquedo
15

, a 

criança cria uma situação imaginária (brincadeira de ―faz-de-conta‖), sendo que esta pode 

ser considerada uma característica que define o próprio ato de brincar. De acordo com este 

autor, a criança muito pequena tem a tendência de satisfazer seus desejos de maneira 

imediata. Todavia, a partir da idade pré-escolar começam a existir desejos que não podem 

ser satisfeitos imediatamente. A fim de resolver esse conflito, a criança cria um mundo 

ilusório, onde realiza seus desejos frustrados no real. 

Dentre as categorias de jogos presentes na vida infantil e elencadas por Piaget 

(2009) – jogos práticos
16

, jogos simbólicos e jogos de regra
17

 –, aqueles que mais 

despertaram o interesse do autor foram os jogos simbólicos, pois, segundo Pulaski (1986, 

p. 92), implicam a representação de um objeto ausente. Através desses jogos a criança tem 

a possibilidade de expressar seus sentimentos e interesses, bem como de desenvolver 

criativamente sua vida de fantasias. O jogo simbólico, típico do estágio simbólico e 

análogo ao que Vigotski chama de faz-de-conta, é a condição que move muitas crianças a 

fazerem suas elaborações e a ressignificarem suas vivências, atuando aquilo que lhe causou 

profunda impressão. 

Piaget (2009), no esforço de examinar os critérios utilizados para dissociar o jogo 

das atividades não lúdicas, utiliza-se de pressupostos até então defendidos e aceitos, 

sumarizando suas conclusões a respeito dessa atividade com as seguintes palavras: 

Verificamos que todos os critérios propostos para definir o jogo em relação à 

atividade não-lúdica terminam, não por dissociar nitidamente o primeiro da 

segunda, mas por ressaltar simplesmente a existência de uma orientação cujo 

caráter mais ou menos acentuado corresponde à tonalidade mais ou menos lúdica 

da ação. Isso corresponde a dizer que o jogo distingue uma modificação, de grau 

variável, das relações de equilíbrio entre o real e o eu. Pode-se, portanto, 

sustentar que, se a atividade e o pensamento adaptados constituem um equilíbrio 

entre a assimilação e a acomodação, o jogo começa desde que a primeira leva 

vantagem sobre a segunda (p. 192). 

Com base nessas afirmações de Piaget, fica claro que a assimilação, no brincar, tem 

predominância sobre a acomodação. Ou seja, um evento no qual o prazer se sobrepõe ao 

desprazer, o relaxamento sobre a tensão, facilitando, assim, uma melhor adaptação à 

                                                 

15
  Nas traduções de Vigotski (2008), encontramos a palavra brinquedo não como o objeto, mas com o sentido 

de brincar. 
16

  Jogos práticos: são as primeiras brincadeiras desempenhadas pela criança e vêm em seguida das atividades 

imitativas presentes no período sensório motor (pular corda, empilhar cubos) são exemplos desses jogos. 
17

  Jogos de regra: são jogos dotados de normas, sendo essencialmente sociais. Como exemplo, podemos citar 

os jogos de tabuleiro e o dominó. 
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realidade (Oliveira, 2007a). Com base nos pressupostos piagetianos, vemos que, através 

das brincadeiras desenvolvidas durante o período de internação, a criança tem a 

possibilidade de assimilar melhor essa realidade e de adaptar-se à mesma, uma vez que 

através desta atividade a criança vivencia e elabora com mais facilidade questões 

relacionadas ao período da hospitalização. 

c) – O brincar insere a criança no convívio social 

As crianças evoluem através de suas brincadeiras e daquelas que partem de outras 

crianças ou de adultos, pois inauguram e elaboram aspectos emocionais, além de 

desenvolverem contatos com parceiros. Com base neste aspecto, o adulto tem muito a 

contribuir ao reconhecer a importância do brincar na vida das crianças, bem como no 

ensino de brincadeiras tradicionais, atentando sempre para não tolher a iniciativa e 

criatividade da própria criança (Winnicott, 1985). 

Friedmann (2006) está de acordo com este posicionamento ao afirmar que o brincar 

acontece através das relações que se estabelecem com o outro. Por meio do contato 

interpessoal e das trocas advindas deste, a criança tem a oportunidade de se expressar 

verbalmente ou por gestos, assumir outros papéis e vivenciar diferentes experiências. 

Gimenes (2007), em concordância com as afirmações acima, relata que o brincar 

pode ser definido como um sistema no qual o sujeito, ao interagir com o meio, provoca e 

recebe ações, estabelecendo, assim, relações. Exemplos dessas relações podem ser 

encontrados no processo de socialização. A criança se socializa na brincadeira, construindo 

sua história ao buscar pertencimento a um grupo. 

Uma criança hospitalizada, ao frequentar a brinquedoteca, tem a oportunidade de se 

socializar com outras crianças que também brincam nesse espaço. Esse contato muitas 

vezes amplia o seu repertório de ações, uma vez que interage com diferentes crianças (um 

pouco mais velhas ou mais novas), com adultos (os seus pais, os profissionais de saúde e 

os outros acompanhantes), além de compartilhar os brinquedos e as experiências 

vivenciadas no contexto hospitalar. 

d) – O brincar como uma atividade cultural que facilita a assimilação de regras e 

papéis sociais  

Vigotski (2008) afirma que o brinquedo, ao envolver uma situação imaginária, é 

baseado em regras, não precisando se tratar, necessariamente, de um jogo com regras pré-
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definidas ou explícitas. A fim de exemplificar tal afirmação, o autor cita que uma criança, 

quando se imagina como mãe de uma boneca, deve necessariamente seguir as regras 

observadas em seu ambiente sócio-histórico que regem o comportamento de uma mãe 

diante de seu filho. 

Brougère (2008) também traz contribuições importantes sobre o brincar e sobre as 

atividades lúdicas de maneira geral. Para o autor, brincar não é uma dinâmica interna do 

indivíduo, mas uma atividade dotada de uma significação social precisa que, como outras, 

necessita de aprendizagem (p. 20). De acordo com o autor, o brincar refere-se a um conjunto 

de atividades humanas que são designadas a partir do contexto e da cultura em que estão 

inseridas. Dessa forma, sendo o brincar uma atividade cultural, cada cultura designa suas 

diferentes manifestações: O ludus latino não é idêntico ao brincar francês (p. 20). 

Huizinga (1980), em consonância com tais apontamentos, afirma que a atividade 

lúdica é a raiz de toda a cultura, sendo as construções humanas resultados de atividades 

lúdicas em níveis mais elevados. Com base nesta afirmação, é possível dizer que um 

músico brinca com as notas musicais, um poeta brinca com a literatura, um cientista brinca 

com seus experimentos. E é a partir dessas brincadeiras que a cultura emerge. 

À ideia de que a cultura define, possibilita e faz do jogo uma atividade cultural, 

acrescenta-se aquilo que Brougère (2008) denomina de cultura lúdica, caracterizada por 

um conjunto de significações e regras próprias do jogo que são adquiridas pelo jogador 

enquanto joga. A cultura lúdica é antes de tudo um conjunto de procedimentos que 

permitem tornar o jogo possível (p. 24). A criança vai construindo sua cultura lúdica 

através das brincadeiras, sendo que as primeiras vivências lúdicas do bebê já são 

acumuladas em prol dessa formação. As experiências no decorrer da vida da criança 

podem também ocorrer através da participação nos jogos com algum parceiro, ou mesmo 

por meio da observação de brincadeiras de outrem. O conjunto de regras que determinam 

os jogos de maneira geral constitui a cultura lúdica de uma dada sociedade. E dentro desse 

conjunto, aquelas que são apreendidas pelo indivíduo compõem a sua própria cultura 

lúdica. 

Bruner (citado por Kishimoto, 2008) entende o brincar de maneira próxima àquela 

defendida por Brougère. Citando o exemplo de uma criança brincando com um adulto de 

esconder o rosto com uma fralda, Bruner destaca que a criança, ao se engajar na 

brincadeira, apreende as regras de ações e verbalizações que a compõem. Assim, ao repetir 

a brincadeira nos contatos interativos com adultos, a criança descobre a regra, ou seja, a 

sequência de ações que compõem a moralidade do brincar e não só a repete, mas toma 
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iniciativa, altera sua sequência ou introduz novos elementos (Kishimoto, 2008, p. 142). Ao 

criar e recriar novas brincadeiras, a criança começa a tornar-se competente para lidar com 

novas situações, conduta muito necessária nos casos em que a criança é confrontada com 

aspectos da doença que lhe impôs uma internação. 

Para Gimenes (2007), os desafios e limites encontrados pela criança enquanto joga 

servirão de base para enfrentar os problemas sociais com os quais irá se deparar no 

decorrer de sua vida. Portanto, essas dificuldades possibilitam o desenvolvimento de 

competências que a ajudarão a solucionar questões futuras. 

Uma criança enferma, ao frequentar uma brinquedoteca hospitalar, entra em contato 

com uma cultura a qual não está acostumada. Na brinquedoteca hospitalar existem certas 

regras que precisam ser seguidas, dado o estado delicado de saúde de seus frequentadores. 

Explicitando alguns fragmentos dessa cultura que geralmente são frequentes em 

todas as brinquedotecas hospitalares, podemos citar: os horários de funcionamento, que 

muitas vezes são previamente estipulados; a higienização das mãos antes de adentrar no 

espaço da brinquedoteca; a presença de crianças de diferentes faixas etárias; as 

necessidades das próprias crianças de elaborarem a questão da hospitalização; o manuseio 

dos curativos, soros e medicamentos que perpassam as brincadeiras; a presença de um dos 

acompanhantes durante o período de permanência da criança na brinquedoteca. Todos 

estes fatores fazem parte de uma cultura desconhecida para a criança, mas que pouco a 

pouco vai sendo incorporada pela mesma e passando a fazer parte de sua cultura lúdica. 

A partir do exposto, podemos sumarizar que os aspectos levantados por esses 

teóricos contribuem para entender a relevância das brincadeiras e jogos infantis no 

desenvolvimento da criança. Como ressalta Friedmann (2006), o brincar é uma 

oportunidade para a criança descarregar suas energias e agressividade, além de ser um 

momento de diversão, expressão de si mesma, expressão das características de seu estágio 

de desenvolvimento e das formas de comunicação com o mundo. 

É importante ressaltar que toda criança tem o direito de brincar, embora nem todas 

as crianças brinquem. Devemos considerar que crianças seriamente perturbadas por 

conflitos ou patologias psicológicas possuem dificuldades reais para brincar. Essa 

dificuldade no psicótico, por exemplo, vai desde a inibição total ou parcial do brincar até 

uma desorganização da conduta da criança. O brincar estereotipado é comum, tanto em 

crianças psicóticas, quanto em neuróticas (Ocampo, 1999). 

A esse respeito, Klein (1982) destaca que, por vezes, a inibição da criança para 

brincar não a impede totalmente de desempenhar esta atividade. Pode acontecer de a 
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criança iniciar uma brincadeira, mas logo em seguida interrompê-la. Para a autora, todas 

essas manifestações apresentadas pela criança devem ser levadas em consideração quando 

buscamos observar e entender a sua atividade lúdica. 

A brinquedoteca como um nó dessa rede 

A partir das variadas teorias desenvolvidas acerca do brincar é possível perceber 

que são muitas as contribuições que, em rede, modificaram a maneira de conceber essa 

ação. Todavia, apesar do reconhecimento dos estudiosos, educadores e demais 

profissionais sobre a importância dessa atividade na vida e desenvolvimento infantil, ainda 

há muito que se refletir para que as crianças tenham a possibilidade de vivenciar o brincar 

da maneira mais positiva possível. 

Podemos observar, como destaca Friedmann (2006), que o tempo destinado ao 

brincar torna-se mais restrito na vida das crianças a cada dia que passa. Os espaços 

destinados ao exercício dessa atividade também vêm sendo modificados. Se antes as 

crianças tinham liberdade para brincar nas ruas, agora não o fazem mais, pelo menos não 

com tanta frequência, pois este espaço, nas cidades em processo de intenso crescimento 

urbano, tornou-se um risco à segurança. Em casa, muitas vezes as crianças se apropriam 

dos espaços para torná-los adequados às brincadeiras desenvolvidas. 

Cely (2008) vai ao encontro de Friedmann ao afirmar que as crianças, desde muito 

cedo, são guiadas pelos adultos para variadas atividades que ocupam grande parte de seu 

tempo. São tarefas que muitas vezes não estão conciliadas com as atividades lúdicas. 

Como o brincar fica cada vez mais suprimido, devido ao excesso de afazeres 

desempenhados pelas crianças, as possibilidades de fazer novas descobertas por si 

próprias, para desenvolver sua criatividade e afetividade, ficam preteridas. 

As primeiras brinquedotecas surgiram com o objetivo de ser um ambiente propício 

para a articulação de lazer e educação, a fim de salvaguardar o brincar como direito da 

criança, muitas vezes desrespeitado pelos adultos devido à falta de prioridade e ao excesso 

de estímulos (Cely, 2008; Cunha, 1993). 

Reservamos o próximo capítulo para falarmos sobre o surgimento desse espaço e 

como as atividades lúdicas se configuram em seu interior. Além disso, procuramos dar 

destaque especial a uma das versões que a brinquedoteca adquiriu ao longo do tempo: a 

Brinquedoteca Hospitalar.   
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CAPÍTULO II 

A BRINQUEDOTECA HOSPITALAR NA REDE DAS 

BRINQUEDOTECAS 

 

Um pouco da história... 

A emergência das brinquedotecas como um espaço consagrado à atividade lúdica 

não se deu por acaso, sendo fruto de vários fatores que contribuíram para o seu 

aparecimento. De acordo com Cunha (1993), por volta de 1934, nos anos da grande 

depressão econômica americana, o dono de uma loja de brinquedos da cidade de Los 

Angeles queixou-se ao diretor de uma Escola Municipal que as crianças estavam roubando 

brinquedos de sua loja. Analisando a situação, o diretor concluiu que o fato estava 

ocorrendo porque as crianças não tinham com o que brincar. Iniciou-se então, nesta época, 

um sistema de empréstimo de brinquedos que existe até os dias de hoje e é chamado de Los 

Angeles Toy Loan. 

Segundo a autora, foi em Estocolmo, na Suécia, que o sistema de empréstimo de 

brinquedos foi mais bem desenvolvido, quando, em 1963, duas mães de crianças 

excepcionais fundaram a primeira Lukotek – ludoteca, em sueco – cuja proposta era 

emprestar brinquedos e orientar famílias de crianças excepcionais. 

Na Inglaterra, a partir de 1967, surgiram as Toy Libraries – bibliotecas de 

brinquedos que tinham como objetivo o empréstimo destes. A partir dos Congressos 

Internacionais sobre as Toy Libraries, os objetivos deste espaço foram se tornando cada 

vez mais abrangentes, tais como o apoio e orientações às famílias e estímulo à socialização 

(Cunha, 1993; Cunha, 2008). 

Os trabalhos desenvolvidos nas brinquedotecas foram sendo disseminados pelo 

mundo e este espaço foi surgindo gradativamente em diferentes partes. Embora em cada 

país este ambiente tenha especificidades próprias e até mesmo denominações variadas
18

, a 

                                                 

18
  As ludotecas, termo usado pela maioria dos países de língua latina, são chamadas no Brasil de 

brinquedotecas. A palavra ludoteca deriva da aliança de duas raízes que se unem: uma latina (ludus) e 

outra grega (thêkê: cofre, caixa) (Oliveira, 2007a, p. 213). 
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brinquedoteca possui uma premissa básica – o reconhecimento da importância das 

atividades lúdicas (Cunha, 1993). 

No Brasil, por sua vez, em 1971, na inauguração do Centro de Habilitação da 

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE, em São Paulo, foi realizada uma 

exposição de brinquedos pedagógicos, com o intuito de apresentar aos pais dos alunos, aos 

profissionais e aos estudantes o que existia no mercado. O interesse que a exposição 

despertou foi tamanho que a transformou em um Setor de Recursos Pedagógicos dentro da 

APAE. Em 1973, o setor implantou um sistema de rodízio de brinquedos e materiais 

pedagógicos (Cunha, 1993). 

Como ressalta a autora, foi em 1981, após estar mais consolidado o reconhecimento 

de que o brincar é um assunto fundamental no desenvolvimento infantil, que surgiu o 

desejo da criação de um espaço no qual as crianças pudessem brincar livremente e de 

maneira espontânea – a brinquedoteca. Esta, por sua vez, se concretizou na Escola 

Indianópolis, em São Paulo, estando aberta a toda comunidade. Essa brinquedoteca se 

diferenciava das denominadas Toy Libraries, pois priorizava as brincadeiras dentro desse 

espaço e não somente o empréstimo de brinquedos. 

Após este passo inicial e devido ao sucesso dessa iniciativa, as brinquedotecas 

começam a surgir em diferentes regiões do país. Pouco depois da fundação da Associação 

Brasileira de Brinquedotecas (ABBri), em 1984, a Prefeitura de São Bernardo do Campo 

inaugurou uma brinquedoteca bem estruturada e proporcionou à ABBri a oportunidade de 

realizar seu primeiro Congresso. Nessa mesma época também foi editado o exemplar 

inaugural do informativo O Brinquedista
19

 (Cunha, 1993). 

Como constata Friedmann (2006), as primeiras brinquedotecas que surgiram no 

Brasil estavam ligadas a contextos como creches, escolas e universidades, espaços que têm 

como finalidade específica as atividades de cunho mais educacional. Há também 

brinquedotecas com fins sociais que passaram a existir nos centros comunitários, bem 

como brinquedotecas com objetivos voltados à função terapêutica, funcionando em 

clínicas e hospitais. 

De acordo com Atkinson (2011), algumas tentativas têm sido feitas com o intuito 

de catalogar as brinquedotecas existentes em diferentes partes do mundo e como as 

mesmas se desenvolvem. Entretanto, este censo fica restrito devido à inexistência de 

                                                 

19
  Este informativo, segundo o site oficial da ABBri tem periodicidade semestral e traz artigos, entrevistas, 

contos infantis e muitas outras informações referentes à infância, ao brincar e à brinquedoteca. 
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qualquer lei nacional ou internacional que preconize sobre um sistema de registro nesse 

sentido. 

De brinquedotecas e brinquedistas 

Atkinson (2011) apresenta uma definição importante para o espaço destinado às 

brinquedotecas: As brinquedotecas fornecem recursos para o brincar, incluindo jogos e 

brinquedos, para a equipe treinada e para o espaço designado (p. 36). Esta definição, de 

acordo com o autor, foi aceita pelo Grupo Europeu de Brinquedotecas, em 2003, e, apesar 

de não representar todo o potencial de uma brinquedoteca, expressa a ideia básica deste 

espaço. 

Detalhando um pouco mais a noção do que seria uma brinquedoteca, Cunha (1993) 

ressalta que este é um ambiente especialmente lúdico no qual a criança tem a possibilidade 

de brincar livremente, explorando e experimentando uma grande variedade de brinquedos e 

oportunidades. Deve ser, portanto, um ambiente acolhedor, alegre e colorido. Sendo este 

espaço destinado ao estímulo da experimentação de objetos e relações, deve ser organizado 

de maneira que atenda a essa premissa, oferecendo a oportunidade da brincadeira de ―faz-

de-conta‖, a dramatização, a solução de problemas, a socialização e demais atividades que 

envolvam o mundo infantil. 

Segundo Santos (2008), a brinquedoteca, além de resgatar o brincar – que é um 

direito da criança –, também lhe proporciona atividades destinadas ao prazer, às emoções, 

às vivências corporais, ao desenvolvimento do pensamento, da imaginação, da criatividade, 

da autoestima, do autoconhecimento, da ação, dos relacionamentos, da sensibilidade, da 

construção de conhecimentos e das habilidades. Para tanto, a fim de que as atividades 

desenvolvidas nesse ambiente adquiram resultados tão importantes, é preciso contar com 

brinquedistas capacitados para ocuparem tal função (Cunha, 2008). 

Para Antunes (2008), o recreador, enquanto mediador da relação criança/atividade 

lúdica, deve estar atento ao desenvolvimento de suas habilidades relativas à compreensão e 

inovação dos eventos que ocorrerão no desenrolar das brincadeiras, proporcionando ao 

usuário um momento lúdico passível de promover aprendizagens significativas ao seu 

desenvolvimento. 

Apesar do encantamento que suas premissas despertam, a brinquedoteca ainda 

precisa enfrentar alguns entraves não só no âmbito econômico para sua implantação e 
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manutenção, mas também na defesa de suas potencialidades como instituição que deve ser 

reconhecida (Cunha, 2008). No entanto, a autora destaca que o simples fato de as 

brinquedotecas existirem já caracteriza uma modificação na maneira de conceber a 

atividade lúdica, por parte dos pais, educadores e demais profissionais que acolhem essa 

iniciativa. 

No âmbito educacional, Cunha (2008) levanta duas questões que podem ser 

generalizadas para todos os campos em que se propõe a inserção de uma brinquedoteca: O 

que move uma educadora a criar uma brinquedoteca?; O que ela espera que aconteça com 

as crianças que irá receber? (p. 16). De acordo com a autora, os motivos básicos para tal 

iniciativa são de caráter afetivo. Cunha (1997) ressalta que: 

Certamente muita ‗coragem criativa‘ é necessária a quem adere à proposta de 

uma brinquedoteca, mas também é certo que quem foi tocado por essa proposta é 

uma pessoa especial. Para perceber a abrangência deste trabalho, para refletir 

sobre suas implicações educacionais e, principalmente, para sentir seu alcance a 

nível existencial, é preciso ser poeta, é preciso ser cientista, é preciso ser 

trabalhador e ter a coragem criativa de quem optou por construir um mundo 

melhor (p. 20). 

Brinquedoteca: como se traduz e o que faz fazer 

Segundo Pedro (2008), a Teoria Ator-Rede utiliza o conceito de tradução como 

conceito-chave para designar as negociações que produzem uma rede, bem como o que 

nela circula. Pode-se dizer que este conceito é tão fundamental para a TAR que a mesma é 

também conhecida como Sociologia da Tradução. 

Pedro (2008) ressalta que a tradução designa um processo de invenção a partir da 

interação de elementos heterogêneos. É, pois, a partir da produção de novas associações 

que uma nova realidade vai sendo produzida. Ainda de acordo com a autora, a noção de 

tradução não é concebida pela Teoria Ator-Rede apenas como um transporte de um código 

a outro. Mais que isso, segundo Latour (2001), tradução
20

,  

[...] em suas conotações linguísticas e materiais, refere-se a todos os 

deslocamentos por entre outros atores cuja mediação é indispensável à 

ocorrência de qualquer ação. Em lugar de uma rígida oposição entre contexto 

e conteúdo, as cadeias de translação referem-se ao trabalho graças ao qual 

atores modificam, deslocam e transladam seus vários e contraditórios 

interesses (p. 356).  

                                                 

20
  Para Latour (2001), tradução é também denominada de translação. 
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Posto isso, podemos afirmar que a criação das brinquedotecas, um espaço cujos 

ideais e objetivos eram até então inexistentes, vem transformar a realidade das práticas 

lúdicas: se antes as crianças brincavam apenas nas ruas, casas ou escolas, agora possuem 

um espaço específico para que possam desenvolver essa atividade. Ademais, as 

brinquedotecas também modificam a maneira de interagir com os brinquedos e jogos, pois 

este espaço proporciona o contato com objetos que a criança não conhece e aos quais 

provavelmente jamais teria acesso; possibilita o empréstimo dos mesmos, fazendo com que 

a casa seja sua extensão; as atividades podem ser desenvolvidas em grupos de diferentes 

faixas etárias, entre as crianças e seus pares e entre adultos. A brinquedoteca também 

produz efeitos nos diferentes contextos em que é traduzida: escolas, creches, hospitais, 

comunidades, sendo que, em cada realidade, apesar de existirem aspectos comuns a todos 

os tipos de brinquedotecas, também existem características que marcam a especificidade de 

cada um desses espaços. 

A ideia de performance (Mol, 2007) é útil para tomar a brinquedoteca como uma 

realidade que é entendida por nós como múltipla, uma vez que é apropriada de maneira 

diversa por vários segmentos, produzindo, nesse contato, realidades diferenciadas. 

Podemos dizer que a brinquedoteca é um espaço que, desde a sua criação, a partir das 

traduções que provoca e simultaneamente sofre, vai performando a realidade da qual faz 

parte, numa troca de propriedades que afeta toda a rede que lhe possibilitou emergência. 

Para Mol (2007), performar é fazer fazer – expressão referente aos efeitos que um dado 

evento produz. 

Uma realidade que é feita e performada [enacted], e não tanto observada. Em 

lugar de ser vista por uma diversidade de olhos, mantendo-se intocada no centro, 

a realidade é manipulada por meio de vários instrumentos, no curso de uma série 

de diferentes práticas (06). 

Mol (2007, p. 06) acrescenta, ainda, que [...] em vez de atributos ou aspectos, 

temos diferentes versões do objeto, versões que os instrumentos ajudam a performar 

[enact], ou seja, há diferentes formas de fazer e refazer a realidade por todos os que a 

manipulam, criando efetivamente realidades diversas. Assim, apesar dos objetivos de uma 

brinquedoteca serem bem delimitados e pontuais, eles abrem espaço para diferentes 

interpretações, variadas configurações, oportunizando a emergência de seus efeitos para 

produções imprevistas. 
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A ABBri – Associação Brasileira de Brinquedotecas: um novo actante 

dessa rede 

A noção de ator para a TAR não se confunde com aquela preconizada pela 

sociologia que entende os atores como humanos, única fonte e origem de uma ação. Ao 

contrário, cada ator deve ser considerado um híbrido, heterogêneo e díspar, resultado de 

uma rede de elementos conectados (Bonamigo, 2007). A palavra actante é, portanto, mais 

coerente com os pressupostos defendidos pela TAR, uma vez que se refere a atores 

humanos e não-humanos, pois ambos são produtores de ações, produzindo e sofrendo 

efeitos (Queiroz e Melo, 2006). 

Nesse sentido, Pedro (2010, p. 86) acrescenta que os objetos técnicos que permeiam 

o nosso cotidiano não são concebidos como meros instrumentos ou como suporte de algo 

que lhes é externo, mas como agentes (actantes) capazes de produzir desvios e, como tal, 

participam da configuração social. 

O surgimento das brinquedotecas em território nacional suscitou a necessidade de 

uma melhor organização de todo esse trabalho, com o intuito de auxiliar aquelas 

brinquedotecas que já existiam e atender às demandas advindas daqueles que tinham o 

interesse pela montagem de novas. A partir dessa necessidade, foi fundada, em 1984, a 

Associação Brasileira de Brinquedotecas, um novo actante para essa rede (Cunha, 1994).  

A ABBri tem os seguintes objetivos
21

: 

 Divulgar o conceito de Brinquedoteca; 

 Evidenciar a importância do brincar e das atividades lúdicas na infância; 

 Fornecer subsídios e orientação para pessoas interessadas em montar 

Brinquedotecas;  

 Promover cursos para a conscientização do valor do brinquedo no 

desenvolvimento infantil, para a organização de Brinquedotecas, para preparação 

de profissionais especializados e para a orientação educacional aos pais e 

familiares; 

 Manter um banco de dados e uma biblioteca sobre brinquedos e 

Brinquedotecas; 

 Estimular a criação de Brinquedotecas e resgate da criatividade; 

 Realizar projetos que estendam a possibilidade de brincar a todas as crianças; 

 Defender o direito das crianças a uma infância saudável e digna. 

                                                 

21
  Informações retiradas do site oficial da ABBri (www.brinquedoteca.org.br/si/site/0021000/p). 
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No decorrer dos anos, desde a sua criação, a ABBri foi se firmando e ganhando 

representatividade, estabelecendo parcerias importantes como a OMEP (Organização 

Mundial para Educação Pré-Escolar) e a UNICEF (Fundo das Nações Unidas para a 

Infância). A ABBri também está ligada à ITLA (International Toy Library Association)
22

. 

Como destaca Atkinson (2011), a ITLA surgiu a partir de Congressos 

Internacionais realizados em cidades de diferentes países – Londres, Estocolmo, Bruxelas, 

Toronto, Turim, Melbourne, Zurique, Tóquio, Lisboa, Tshwane/Pretória, Paris –, sendo 

que em 2011 o Congresso foi realizado na cidade de São Paulo. 

A diretoria da ITLA se reúne entre os congressos e trata assuntos referentes às 

brinquedotecas de maneira geral. Entre os temas discutidos atualmente estão a formação de 

brinquedistas e as competências exigidas a este profissional, além da Carta de Qualidade 

das Brinquedotecas (Atkinson, 2011). 

A ITLA também possui um website, um boletim informativo e uma lista de 

contatos dos representantes das associações nacionais, com os quais se comunica e 

transmite informações com todos os países a ela associados (Atkinson, 2011). 

Vemos, com essas associações atuantes em âmbito nacional e internacional, como 

as brinquedotecas têm conquistado importância enquanto espaços reservados e preservados 

para garantir o direito a práticas lúdicas de crianças nos vários contextos. Percebemos, ao 

mapear tais associações, como este fenômeno se dá numa cadeia de muitas outras 

associações que, em rede, se potencializam para lhe dar emergência. 

Brinquedoteca Hospitalar: um espaço repleto de interações 

Atualmente, muitos trabalhos têm sido desenvolvidos acerca da temática que 

envolve as brinquedotecas hospitalares. São muitos os autores que dedicam seus estudos e 

pesquisas para essa questão. Para citar apenas alguns deles, podemos destacar Drauzio 

Viegas, Vera Maria Barros de Oliveira, Nylse Helena Silva Cunha, Santa Marli Pires dos 

Santos. Entretanto, como destaca Azevedo (2010), este assunto está longe de ser esgotado. 

Sendo assim, retomaremos as ideias principais que constituem o trabalho e as 

características de uma brinquedoteca hospitalar, endossando as potencialidades deste 

espaço durante o período de hospitalização infantil. 

                                                 

22
  Associação Internacional das Bibliotecas de Brinquedos. 
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A ideia pioneira de introduzir o lúdico no ambiente hospitalar partiu de Yvonny 

Lindiquist em 1956, na Suécia. A iniciativa de utilizar brinquedos com crianças 

hospitalizadas no departamento de pediatria do Hospital de Umeo foi inicialmente rejeitada 

pelos profissionais da saúde. Entretanto, com o passar do tempo, os médicos começaram a 

perceber que, através das brincadeiras, a recuperação das crianças podia ser agilizada. 

Tempos mais tarde, com o apoio do Dr. John Lind
23

, no hospital de Karoliska, de 

Estocolmo, a terapia pelo brinquedo foi introduzida e passou a ser divulgada. Devido ao 

primeiro passo dado por Yvonny Lindiquist, a importância do brincar na realidade 

hospitalar ganhou reconhecimento. Essa prática, a partir daí, passou a ter a adesão de 

inúmeros hospitais em diversas partes do mundo (Cunha, 2007). 

No contexto hospitalar, a brinquedoteca tem objetivos bastante específicos, como 

destacam Cunha (1994); Cunha e Viegas (2003) e Cunha (2007): 

 Preservar a saúde emocional da criança, proporcionando alegria e distração 

através de brincadeiras e jogos com seus pares. Além disso, o desenvolvimento de 

atividades lúdicas deve contribuir para manter a autoconfiança da criança e ajudá-la 

a superar suas dificuldades; 

 Preparar a criança para situações novas que irá enfrentar, familiarizando-a com a 

rotina do hospital e com os procedimentos clínicos, através de brinquedos e 

atividades lúdicas (vestir-se de médico, brincar com equipamentos cirúrgicos etc.). 

Deve-se também estimular a criança a fazer perguntas, para que, através dos 

esclarecimentos, seus temores sejam diminuídos ou até cessados; 

 Dar continuidade à estimulação do desenvolvimento infantil em todos os seus 

aspectos, uma vez que a hospitalização poderá privar a criança de diversas 

experiências e atividades. No caso de uma internação longa, é preciso que haja um 

acompanhamento pedagógico para que sua escolarização não fique prejudicada; 

 Oferecer à família e demais visitantes um ambiente acolhedor e alegre;  

 Facilitar uma melhor relação entre equipe-paciente-família;  

 Preparar a criança para a volta para casa. Depois de uma estadia prolongada, 

muitos vínculos podem ter sido rompidos e, neste caso, a criança precisa de ajuda 

para readaptar-se. 

                                                 

23
  Presidente da Associação Sueca de Pediatria. 
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A criação de um espaço destinado ao brincar quebra com a crença característica de 

que o hospital serve exclusivamente para diagnosticar e tratar doenças. A brinquedoteca 

leva descontração e alegria ao ambiente hospitalar e, nessas circunstâncias, a criança sai de 

um posicionamento passivo, modificando a sua percepção de que é apenas um doente a ser 

tratado. Ao contrário, brincando, a criança passa a agir diretamente em prol de sua 

recuperação (Oliveira, 2007a). 

A brinquedoteca pode transformar-se, dentro da realidade hospitalar, num ambiente 

aconchegante que acolhe a criança e sua família para práticas prazerosas, nas quais têm a 

oportunidade de conviverem mais próximas e elaborarem juntas o período da 

hospitalização. Neste contexto, a família também tem a oportunidade de ver a criança 

inserida em atividades que estava acostumada a desempenhar antes do adoecimento, além de 

poder encontrar e compartilhar ideias com os familiares de outras crianças (Oliveira, 2007). 

Battistel et al. (2008) convergem com esse posicionamento e acrescentam que, 

enquanto as crianças brincam, as mães se distraem e deixam de lado, mesmo que por 

pouco tempo, o foco da doença de seu filho. Através das atividades lúdicas, as mães têm a 

possibilidade de interagir de maneira descontraída com seus filhos, o que muitas vezes não 

ocorre enquanto estão tensas e preocupadas.  

A brinquedoteca hospitalar também tem muito a somar na relação paciente-equipe 

de profissionais, uma vez que, através do brincar, a criança comunica com mais efetividade 

seus sentimentos e emoções, contribuindo para que a equipe colha mais informações sobre 

ela, compreendendo melhor aquilo que a criança deseja manifestar. Estes benefícios 

também são estendidos à relação família-equipe hospitalar, pois a família se sente mais 

confiante e acolhida ao perceber que o tratamento dispensado à sua criança vai além do 

tratamento da doença em si (Oliveira, 2007). 

A brinquedoteca hospitalar enquanto cenário para as ações lúdicas 

Cunha e Viegas (2003, p. 13) destacam que: 

A BRINQUEDOTECA deve ser um espaço diferente, mágico, que estimule a 

imaginação. Decoração alegre, bem colorida, que provoque a curiosidade e 

vontade de descobrir, que possibilite a exploração em ambiente seguro e 

convidativo. Que tenha atrativos para as diferentes faixas etárias das crianças que 

a frequentam. Os brinquedos são convites para brincar e devem atender 

interesses variados. 
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Segundo tais autores, uma brinquedoteca pode ser organizada em diferentes 

espaços, que são denominados de ―cantos‖: 

 Canto do faz-de-conta: com casinha, bonecas, mobílias infantis, carrinhos de 

bebê; 

 Canto da construção: com jogos de armar; 

 Canto do teatro: com fantasias, perucas, maquiagem, fantoches; 

 Canto da leitura: com livros de história, revistas em quadrinhos; 

 Canto das artes: com lápis de cor, papéis, giz de cera, tintas; 

 Canto do artesanato: com materiais diversos que possibilitem a confecção de 

trabalhos manuais; 

 Canto dos jogos: com jogos em geral (individual ou em grupo, jogos de montar). 

Algumas brinquedotecas espaçosas e bem estruturadas, como é o caso da 

brinquedoteca do GRAACC
24

, possuem todos esses espaços e outros tantos que se 

destinam a atender ainda mais às especificidades de seus frequentadores. Além desses 

―cantos‖, é possível encontrar o canto dos bebês, o canto dos adolescentes, o canto da 

informática, o canto do convívio e relaxamento, a biblioteca, a gibiteca, a DVDteca, a 

videoteca e as salas de atendimento pedagógico
25

. 

De acordo com Santos (2011), é preciso ter atenção à utilização e escolha de 

brinquedos e jogos em uma brinquedoteca hospitalar. Para tanto, o autor elenca alguns 

aspectos importantes a serem observados: furto ou perda de peças (deve-se atentar para o 

armazenamento do material depois de utilizado – armários com chave, regulamento de 

utilização e empréstimo de materiais); degradação dos objetos (escolha por materiais 

resistentes e de fácil manutenção); higienização (escolha por materiais laváveis e de fácil 

desinfecção); tamanho e organização dos espaços (analisar as prioridades da realidade em 

questão); orçamentos (priorizar materiais de boa qualidade, mesmo que em menos 

quantidade). 

                                                 

24
  Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer. 

25
  Informações retiradas do site oficial do GRAACC (www.graacc.org.br). 
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Infecção Hospitalar: um actante capaz de gerar controvérsias 

A Brinquedoteca Hospitalar é um ambiente no qual as crianças convivem em 

constante interação e, apesar de todos os benefícios concernentes a este espaço, há que se 

pensar em um risco real, que é a contaminação dos objetos (brinquedos e jogos) por meio 

de secreções (Cardoso, 2007). 

Uma das medidas mais simples e de extrema eficácia para prevenir a transmissão 

cruzada de infecções é a higienização das mãos – lavagem das mãos ou uso de álcool em 

gel antes e depois do contato com o paciente (Cardoso, 2007). Com relação à limpeza e 

desinfecção dos brinquedos, de acordo com a autora, é possível afirmar que a escolha 

adequada dos objetos a serem utilizados em uma brinquedoteca hospitalar pode ser um 

facilitador no processo de higienização e prevenção de infecções. Nessa escolha, alguns 

aspectos devem ser considerados: riscos de transmissão de micro-organismos, material do 

qual o brinquedo é confeccionado (rígidos de plástico, acrílico ou borracha), possibilidade 

de limpeza e desinfecção (não são recomendados bichos de pelúcia, brinquedos com 

costuras e orifícios). 

Para a remoção da sujidade dos objetos de maneira geral, deve-se usar detergente 

neutro e água para limpeza manual. No caso da desinfecção, os métodos mais indicados 

são a utilização do termo desinfecção (temperatura de 60º a 95ºC por 10 a 30 minutos) ou 

imersão em solução germicida (hipoclorito de sódio). Outra opção é a fricção de álcool 70 

(Cardoso, 2007). Sendo assim, os brinquedos devem ser lavados e desinfetados sempre 

após o uso para que sejam retornados à brinquedoteca. Brinquedos maiores, que não 

estejam em contato com crianças com doenças contagiosas, podem ser lavados com menor 

frequência. Todavia, todos os materiais, inclusive o espaço da brinquedoteca, devem ser 

desinfetados pelo menos semanalmente (Cunha & Viegas, 2003). 

Crianças com precauções específicas ficam proibidas de frequentar a 

brinquedoteca, e os objetos que vão para os leitos, nestes casos, também devem ser 

desinfetados antes de voltarem ao acervo. Em situações mais graves, os brinquedos devem 

ser descartados após a utilização pela criança (Cardoso, 2007). 

Podemos destacar que, apesar de todas essas precauções tomadas pela equipe da 

brinquedoteca, algumas mães ficam receosas quanto ao risco de infecção hospitalar 

adquirida no interior deste espaço. Entretanto, os profissionais da saúde afirmam que o 

risco é praticamente inexistente quando são cumpridas essas medidas. 
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Segundo Cardoso (2007), é preciso que haja um trabalho integrado entre a equipe 

da brinquedoteca, a equipe multidisciplinar da Unidade Pediátrica e o Serviço de Controle 

de Infecção Hospitalar. A brinquedoteca hospitalar constitui-se como sendo um ambiente 

importante para o trabalho de humanização, mas é preciso que se tenha responsabilidade 

para geri-la. 

Brinquedista Hospitalar: um companheiro nas brincadeiras 

Para que a brinquedoteca hospitalar funcione bem e proporcione um atendimento 

efetivo, é necessário que a sua equipe esteja preparada para desempenhar as diferentes 

tarefas requeridas. Dessa forma, é preciso que haja uma coordenação das atividades 

realizadas no ambiente da brinquedoteca, bem como a supervisão, a manutenção e a 

correta higienização deste espaço e dos objetos que o compõem (Cunha & Viegas, 2003). 

A principal tarefa desempenhada dentro da brinquedoteca é o atendimento às 

crianças e aos seus acompanhantes. O profissional capacitado para esse trabalho é o 

brinquedista – profissional devidamente preparado pelo Curso de Formação de 

Brinquedistas, oferecido pela Associação Brasileira de Brinquedotecas e outras entidades a 

ela vinculadas (Cunha & Viegas, 2003). 

Trabalhar como brinquedista requer algumas características pessoais 

imprescindíveis, como a sensibilidade, o entusiasmo, a determinação, a competência e o 

equilíbrio emocional (Cunha, 1994). Entretanto, a essas características deve ser somada a 

formação teórica adequada (Cunha, 2007a). 

No curso de formação de brinquedistas, alguns temas são fundamentais, tais como o 

desenvolvimento infantil, as diversas teorias sobre o brincar e o jogo, brincadeiras e jogos 

tradicionais, seleção e exploração de brinquedos e noções básicas de funcionamento e 

organização de brinquedotecas (Cunha, 2007a, p. 75). O conhecimento de alguns aspectos 

referentes ao quadro clínico da criança também é importante para esse profissional. 

O brinquedista é quem irá acompanhar as atividades desenvolvidas na 

brinquedoteca, apresentando os brinquedos às crianças, incentivando as brincadeiras, mas 

respeitando sempre os limites e as vontades de cada uma. Este profissional deve ser calmo 

e delicado, pois é a pessoa que ajudará a criança a compreender a situação que está 

vivenciando, diminuindo sua insegurança (Cunha & Viegas, 2003). 
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Como podemos perceber, o brinquedista deve ser um profissional híbrido que 

precisa possuir diferentes habilidades pessoais e profissionais, sendo que estas últimas são 

concernentes a conhecimentos de variadas áreas, como a medicina, a psicologia, a 

pedagogia e a terapia ocupacional. 

Além disso, em muitas instituições hospitalares, os brinquedistas, da mesma forma 

que os Doutores da Alegria, são meio médicos, meio palhaços, utilizando-se de diversos 

objetos, tais como jalecos, perucas, óculos, maquiagem e estetoscópio para 

desempenharem seu trabalho com maior efetividade.  

Como ressalta Cunha (2007a), com a aprovação da Lei n.º 11.104/05, houve um 

crescimento na procura pelo curso de formação de brinquedista e um aumento no interesse 

de contratar este profissional. Porém, ainda existem controvérsias acera dessa profissão: o 

profissional ainda é pouco valorizado e os cursos de formação não são suficientes para 

atender às necessidades do país. 
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CAPÍTULO III 

DISCUTINDO O CENÁRIO DAS PRÁTICAS DE 

HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR NO CUIDADO DA SAÚDE 

 

 

Além de fazer parte da rede que envolve a temática do brincar, as brinquedotecas 

hospitalares também são frutos de uma rede de acontecimentos que se potencializam entre 

eventos, demandas, legislações e outros actantes que vão se conectando e produzindo 

efeitos diversos no campo da saúde e, como veremos a seguir, trazem à tona muitas 

controvérsias. 

Quando uma rede se apresenta como objeto de estudo, é preciso compreendê-la, 

em primeiro lugar, como produto de um projeto que a antecede. Significa dizer 

que a rede deve sua existência a um conjunto de negociações bem sucedidas, 

daí a necessidade de se traçar sua gênese, entendendo que a historicidade de 

cada processo é fabricada com características próprias e diferenciadas (Pedro, 

2008, p. 05). 

Com o propósito de encontrar o fio condutor que nos possibilita imergir nessa rede 

em que as brinquedotecas hospitalares estão inseridas, seguiremos num processo 

retrospectivo de descrição desse cenário. Tal empreendimento possibilitará ao leitor um 

esclarecimento mais amplo acerca da maneira como a Humanização se consolidou e como 

isso reflete em seus desdobramentos. Para tanto, questionamentos análogos aos expostos 

por Pedro (2008) nortearão essa trajetória com relação ao nosso tema.  

Como a rede chegou a se estabelecer como tal? Que atores se envolveram no 

processo? Que interesses foram mobilizados? Como as alianças foram 

estabelecidas? Como se deram as negociações entre os diferentes atores? Que 

controvérsias e impasses surgiram e como foram resolvidos ou contornados? 

(p. 05). 

Um breve histórico sobre as práticas de humanização na medicina 

As práticas ligadas à humanização no cuidado da saúde foram se configurando no 

decorrer da história até chegarem aos dias atuais. Para Gallian (2001), a medicina desde 

sua origem foi sempre uma ciência humanística, concebendo o homem através de uma 

visão holística, constituído de corpo e de espírito. Nessas circunstâncias, o estudo das 
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enfermidades ia além das causas aparentes, levando em consideração os dados ambientais, 

familiares, sociológicos, culturais, psicológicos e espirituais da pessoa doente, e não 

apenas os fatores biológicos. O médico, neste contexto, podia ser caracterizado como um 

sábio, um filósofo, um humanista que conseguia, através de sua arte, concatenar as leis da 

natureza e da alma humana. Foi esse paradigma, segundo o autor, que se fez presente no 

decorrer da história ocidental há até bem pouco tempo. 

No século XIX, apesar do franco desenvolvimento dos métodos experimentais, a 

visão humanística ainda estava presente no conhecimento médico, bem como na prática 

desta profissão (Gallian, 2001, p. 02). 

Durante essa época forjou-se a imagem romântica do médico sábio, conhecedor 

dos avanços científicos no campo da clínica, da patologia e da farmacologia, mas 

também amante da literatura, da filosofia e da história. Homem culto, o médico 

romântico aliava seus conhecimentos científicos com os humanísticos e utilizava 

ambos na formulação dos seus diagnósticos e prognósticos. Conhecedor da alma 

humana e da cultura em que se inseria, já que invariavelmente andava muito 

próximo de seus pacientes – como médico de família que era – esse respeitável 

doutor sabia que curar não era uma operação meramente técnica, mas 

fundamentalmente humano-científica; uma operação que envolvia elementos de 

caráter cultural e psicológico. 

Paradoxalmente, como relata Gallian (2001), o século XIX marcado pelo auge das 

premissas humanísticas na medicina, também foi caracterizado pelo início do 

esvanecimento de tais preceitos. No final desse século e no início do século XX ocorreram 

profundas transformações nas ciências médicas: descoberta da microbiologia; 

desenvolvimento das análises laboratoriais e métodos clínicos; surgimento de 

medicamentos imprescindíveis, como a penicilina; o eminente desenvolvimento em todos 

os campos das ciências exatas (física, química e biologia), concomitante ao aprimoramento 

da tecnologia que acarretou um deslumbramento pelas novas descobertas e, 

consequentemente, um gradativo afastamento das ciências humanas. 

É nesse cenário, segundo o autor, que a formação e atuação dos profissionais da 

saúde de maneira geral começam a se desumanizar. Os profissionais tornam-se técnicos 

(especialistas em procedimentos e técnicas), mas se afastam do ser humano enquanto 

sujeito composto por múltiplas necessidades que vão além das biológicas (Gallian, 2001). 
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Humanização x desumanização: dois lados de uma mesma moeda? 

A partir das reflexões de alguns autores, podemos perceber que os primórdios dos 

cuidados clínicos à saúde, apesar de possuírem um cunho relacional e humanístico, 

controversamente possuíam outra vertente que pode caracterizar uma simultânea 

desumanização a esses cuidados. Remetendo-nos às reflexões de Foucault (2011), 

podemos traçar um breve histórico sobre os primórdios da clínica médica e das instituições 

hospitalares. O Hospital, até o início do século XVIII, pode ser caracterizado como uma 

instituição de asilo aos pobres doentes e sem família, que tinha como intuito oferecer apoio 

material e espiritual. 

Além do atendimento aos pobres, os hospitais também exerciam a função de 

segregadores da sociedade. Assim, pessoas com doenças transmissíveis, casos complexos, 

loucos, eram conjuntamente excluídos. O hospital, que em sua forma mais geral só traz os 

estigmas da miséria, aparece no nível local como indispensável medida de proteção 

(Foucault, 2011, p. 44). De acordo com Foucault, é só na idade contemporânea que essa 

realidade começa a se modificar e as instituições hospitalares passam a contar com a 

atividade médica como uma de suas principais características. 

Como ressalta Landmann (1983), com o advento da revolução industrial a partir do 

século XIX, é possível verificar um retorno a esse cenário de segregação e controle social, 

sendo a instituição hospitalar palco central para o desenvolvimento dessas práticas. Para o 

autor, o acelerado crescimento urbano provoca a emergência de novas patologias e a 

necessidade de criação de hospitais que pudessem abrigar o elevado número de pessoas 

enfermas, a fim de evitar a disseminação das doenças para um maior contingente da 

população. As pessoas isoladas nos hospitais eram geralmente pertencentes às classes 

sociais mais baixas, dado o fato de que os mais afortunados continuavam a ser tratados em 

suas residências. Segundo Landmann, o paciente no interior dessas instituições de saúde 

via-se despojado de sua individualidade e personalidade, uma vez que a preocupação com 

a doença sobrepunha-se ao doente. 

Para Kahn e Rousset (1999), os primórdios da medicina moderna foram marcados 

por práticas que contrariam muito os princípios éticos atualmente postulados. Segundo os 

autores, os direitos dos pacientes passaram a ser reconhecidos apenas no século XX, em 

especial devido à Declaração de Nuremberg, em 1947, que propõe profundas modificações 

na prática de atendimento à saúde. 
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Até poucas décadas atrás, como destacam Kahn e Rousset (1999), procedimentos 

hoje considerados inaceitáveis continuavam sendo executados. Exemplo disso é a 

introjeção de substâncias radioativas ou tóxicas em pacientes que permaneciam em 

completa ignorância quanto às administrações. 

Atualmente, segundo os autores a ideia de ―esclarecimento informado‖ é algo que 

está fortemente presente nas práticas médicas. O paciente tem o direito de ser informado e 

consentir ou não sobre qualquer tratamento terapêutico ou experimento ao qual poderá ser 

submetido. Com base nessas pontuações, Kahn e Rousset (1999, p. 48) afirmam: o respeito 

pela pessoa humana está, finalmente, posto em primeiro plano. A controvérsia em torno da 

humanização estaria seguindo esta expectativa ainda em vias de se cumprir, pois são 

muitos os elementos a compor esta rede. 

Segundo Rios (2009), a partir do início do século XX iniciou-se a construção de 

uma nova realidade com o advento de práticas que respondem contrariamente às 

arbitrariedades até então executadas no contexto da saúde: Direitos Humanos, Bioéticas e 

Cidadania são algumas delas citadas pela autora. A humanização foi assim se instituindo, 

até tornar-se política pública. 

As controvérsias estão lançadas 

Devido à falta de clareza que envolve a conceituação do termo ―Humanização‖, 

muitas controvérsias se apresentam em torno desta temática: O que é humanizar? As 

práticas de saúde, anteriores à discussão das políticas de humanização eram, então, 

(des)humanas? Não eram feitas para atender os seres humanos? (Deslandes, 2004). 

Consideramos que as iniciativas de humanização, mesmo não recebendo essa 

denominação no decorrer de sua trajetória, estão presentes na prática médica e nos 

cuidados da saúde desde os tempos mais remotos. Entretanto, a partir do breve histórico 

traçado, é possível observar que humanização e desumanização sempre caminharam lado a 

lado. 

Nos primórdios da prática médica, vemos que o cuidado à saúde permitia e até 

necessitava de um vínculo mais próximo entre o médico e seu paciente. Os profissionais 

precisavam acompanhar minuciosamente, principalmente através de observações, o que 

ocorria com seu paciente e quais as formas de manifestação de uma dada doença. 
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Paradoxalmente, podemos perceber que a medicina caracterizava-se nesse contexto 

como uma prática com poucos recursos, além de serem as instituições de saúde 

consideradas por muito tempo como um ambiente de dominação e segregação social. 

Sendo assim, colocar o advento da cientificidade e os avanços clínicos e tecnológicos 

marcando o início da desumanização parece-nos controverso. Com o avanço da medicina, 

apesar do inegável afastamento relacional médico-paciente, houve, em contrapartida, uma 

ampliação descomunal da qualidade de vida da pessoa doente a partir dos procedimentos 

clínicos e tecnológicos que predizem doenças, aliviam sintomas e salvam vidas.  

Delineando a trajetória da Humanização nos últimos anos 

O conceito ―humanização‖ é recente, tendo sido mais amplamente divulgado no 

final do século XX. Estabelecer com exatidão quando se começou a trabalhar em prol da 

humanização é uma tarefa que demanda tempo, pois suas raízes encontram-se imbricadas 

em diversas iniciativas. 

Para Fortes (2004), a noção de humanização encontra-se alicerçada nos 

pressupostos defendidos pela Declaração Universal dos Direitos Humanos, que já no 

Artigo Primeiro afirma: Todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e em 

direitos. Dotados de razão e de consciência, devem agir uns para com os outros em 

espírito de fraternidade (p. 31). 

No âmbito da saúde, a temática referente à humanização hospitalar ganha 

considerável destaque nos Estados Unidos e na Inglaterra na primeira metade do século 

XX, época em que muitos estudos
26

 defendiam a proposta de uma remodelação do 

atendimento à saúde (Vilela & Idehara, 2007). 

De acordo com Fortes (2004), é na década de 1970 que essa temática começa a 

ganhar maior destaque, a partir das discussões e lutas pelos ―direitos do paciente‖. Como 

ressalta a autora, a primeira Declaração dos Direitos dos Pacientes foi lançada pelo 

                                                 

26
  Entre tais ideias, destacam-se aquelas defendidas pelo pediatra Arnold Gesell (1989) que propunha o 

alojamento conjunto entre a mãe e seu bebê nas maternidades, bem como a defesa de que o neonato 

deveria alimentar-se conforme sua solicitação, opondo-se, assim, aos horários fixos para amamentação. 

Outro autor que também merece ser destacado é Michael Balint (1975) que desenvolveu estudos propondo 

que o próprio médico deveria dar atenção especial aos fatores emocionais do paciente, bem como estar 

apto para diagnosticar aspectos psicológicos do mesmo. Essas orientações proporcionaram uma ampliação 

no olhar referente ao paciente, visão esta que passou a ser mais global e acolhedora, proporcionando um 

atendimento mais humanizado (Vilela & Idehara, 2007). 
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Hospital Monte Sinai, localizado em Boston, nos Estados Unidos, no ano de 1972. No ano 

seguinte, a Associação Americana de Hospitais lança a Carta de Direito dos Pacientes, 

revisada posteriormente no ano de 1992. 

Um grande marco para a Humanização foi a Declaração da Conferência 

Internacional sobre cuidados Primários de Saúde, organizada pela Organização Mundial de 

Saúde em parceria com a UNICEF. Essa conferência ocorreu no ano de 1978, em Alma-

Ata, capital do Kazaquistão Soviético. Uma de suas principais premissas foi reafirmar
27

 a 

saúde como sendo um completo estado de bem-estar biopsicossocial. Utilizamo-nos de um 

trecho da própria Declaração de Alma-Ata (1978, p. 01) para apresentá-la: 

A Conferência reafirma enfaticamente que a saúde – estado de completo bem-

estar físico, mental e social, e não simplesmente a ausência de doença ou 

enfermidade – é um direito humano fundamental, e a consecução do mais 

elevado nível de saúde é a mais importante meta social mundial, cuja realização 

requer, além do setor da saúde, a ação de muitos outros sectores sociais e 

econômicos. 

No final dos anos 1970 e início da década de 80, a ideia de humanização no 

cuidado da saúde também começou a ser consolidada no continente Europeu. Alguns 

documentos como a Carta do Doente Usuário de Hospital, lançada em 1979, e a Carta 

Europeia dos Direitos do Paciente, de 1984, são exemplos de documentos que dispunham 

sobre os direitos dos pacientes para um melhor atendimento (Fortes, 2004). 

No Brasil, de acordo com Vilela e Idehara (2007), as grandes modificações 

relativas às práticas de atendimento hospitalar demoraram a acontecer. Apesar de haver 

muitas iniciativas que se respaldavam na humanização do atendimento por parte de 

algumas instituições, as alterações na rotina hospitalar, para a grande maioria dos hospitais, 

só ganhou notoriedade nas décadas de 1980 e 90. 

Como ressalta Fortes (2004, p. 31), 

Se as organizações e o funcionamento dos sistemas de saúde na década de 1980 

foram marcados pelo princípio da eficácia, otimização e eficiência, a partir dos 

anos 1990 são incorporadas as noções de qualidade, equidade, satisfação e 

autonomia do usuário. Nesse bojo se situa a humanização da atenção à saúde. 

A abordagem dessa temática fez-se presente na Lei Federal (8080/90) que dispõe 

sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 

                                                 

27
 A Declaração da Conferência Internacional sobre cuidados Primários de Saúde, ocorrida em 1978, em 

Alma-Ata, reafirma e rediscute o conceito de saúde já expresso pela Constituição da Organização Mundial 

da Saúde de 1946. 
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funcionamento dos serviços correspondentes e dá outras providências (Brasil, 1990a). 

Todavia, a humanização como meta nacional de saúde ganha corpo apenas no ano 2000, 

quando é lançado o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar e, 

posteriormente, a Política Nacional de Humanização, lançada em 2004. 

Como mencionado pelo Ministério da Saúde (2000), as iniciativas de humanização 

hospitalar já existem há muitos anos de forma consistente em algumas unidades de saúde, 

sendo que grande parte dessas iniciativas incide na pediatria e no cuidado à saúde da 

mulher, partindo de um grupo ou subgrupo de especialistas que contam com o apoio das 

diretorias de suas instituições em maior ou menor grau. 

Ferreira (2005) converge com esse posicionamento ao destacar que, mesmo antes 

da humanização ser concebida como modo de intervenção, ela já era praticada em diversas 

realidades hospitalares. Além disso, muitos profissionais, mesmo sem possuir um suporte 

teórico dessa proposta ou desconhecendo o termo propriamente dito, praticam a 

humanização no cotidiano de suas atividades. Apesar de serem muito criativas e 

produzirem resultados surpreendentes no que se refere ao cuidado com o paciente, essas 

atividades ficam isoladas nos setores de origem e muitas vezes não chegam ao 

conhecimento das demais áreas do hospital, o que faz com que seu alcance e adesão 

fiquem restritos (Ministério da Saúde, 2000). 

É possível constatar, a partir desse histórico, que a humanização hospitalar, 

enquanto fenômeno, é resultante de múltiplos elementos articulados em rede: ideias, 

políticas governamentais, reivindicações, direitos, recursos, humanos e não humanos que 

permutam e conectam interesses enquanto performam a rede. 

As iniciativas elaboradas para dispor acerca da humanização hospitalar 

consolidaram-se a partir de diversos interesses que, por sua vez, exercem influências nas 

realidades onde incidem. Portanto, sofrem e exercem ação junto a outros actantes que 

configuram essa rede. O ator, no palco, nunca está sozinho ao atuar (Latour, 2012, p. 75). 

Por definição, a ação é deslocada. A ação é tomada de empréstimo, distribuída, sugerida, 

influenciada, dominada, traída, traduzida (p. 76). Latour (2000) acrescenta ainda que: 

Como indica a expressão latina „inter-esse‟, interesse é aquilo que está entre os 

atores e os objetivos, criando assim uma tensão que fará os atores selecionarem 

apenas aquilo que, na sua opinião, os ajude a alcançar esses objetivos entre as 

muitas possibilidades existentes (p. 179). 

Pode-se perceber que a humanização hospitalar, a princípio, ocupava apenas um 

espaço de idealização de poucos, caracterizado por iniciativas isoladas fossem elas no 
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âmbito global (em diferentes partes do mundo), ou no âmbito local (na realidade interna de 

determinadas instituições hospitalares). Com a mobilização de interesses, essa rede 

adquiriu novo aspecto, fazendo com que fosse necessário o recrutamento de novos atores: 

políticas que atendessem à demanda da população precisaram ser elaboradas, novos 

programas passaram a fazer parte da realidade hospitalar. 

Esse cenário em constante modificação envolveu/envolve outros atores (a realidade 

particular de cada hospital, a disposição dos profissionais de saúde para aderir às práticas 

de humanização, as consequências dessas práticas geradas aos usuários etc.), esbarrando, 

assim, em novos interesses que vão constituindo o emaranhado dessa rede. 

O SUS e seus desdobramentos: iniciativas governamentais que dispõem 

sobre a Humanização Hospitalar 

A concretização de um Sistema Único de Saúde (SUS) no Brasil é fruto de um 

processo político e institucional denominado de Reforma Sanitária, nome dado ao 

movimento que culminou em mudanças profundas nos sistemas e serviços de saúde 

(Pasche, 2009; ABRASCO, 2006).  

A Reforma Sanitária caracterizou-se por ser um movimento de transformação dos 

valores sociais, no qual a reorganização da saúde era uma das premissas básicas e a 

solidariedade um de seus valores fundamentais. Foi respaldado por esses princípios que o 

SUS consolidou-se como política de inclusão social e redução das desigualdades 

(ABRASCO, 2006). 

Com base na Constituição Federal de 1988, são princípios e diretrizes do SUS: a 

universalidade, a integralidade da assistência, a equidade, o direito à informação, a 

descentralização político-administrativa, a participação da comunidade, a integração das 

ações de saúde e a conjugação dos recursos financeiros. De acordo com tais pressupostos, a 

saúde passa a ser concebida como um direito de todo ser humano, sendo dever do Estado 

prover sua garantia (Brasil, 1990). No Brasil passou-se a compreender que Saúde 

corresponde a um enunciado mais amplo que a ausência de doenças e mais concreto que a 

ideia de bem-estar. Saúde passou a ser compreendida como produção social (Pasche, 

2009, p. 701). 

No artigo 3° da Lei 8080/90 encontramos a conceituação de saúde na qual esta 

legislação está embasada:  
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Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre outros, a 

alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a 

renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços essenciais; 

os níveis de saúde da população expressam a organização social e econômica do 

País. 

Mais de duas décadas já se passaram desde a criação do SUS e muitos avanços 

devem ser considerados em prol do direito do cidadão a uma saúde universal e de 

qualidade. O Brasil é considerado um dos países que consideram a saúde como valor social 

substantivo, sendo o SUS a maior organização de saúde pública da América Latina 

(Pasche, 2009). 

Entretanto, muitas situações contraditórias foram se configurando no decorrer desse 

tempo. É possível encontrar dentro do SUS circunstâncias como a obtenção e uso de 

tecnologias avançadas em contraponto com instrumentos e estruturas sucateadas (Rios, 

2009). Além disso, Pasche (2009), ABRASCO (2006) e Ministério da Saúde (2004) 

elencam outros fatores controversos presentes no SUS: subfinanciamento do SUS desde a 

sua formulação; precárias condições de trabalho e remuneração; superação da cultura 

biomédica; privatização dos serviços de saúde; desrespeito aos direitos dos usuários; 

sistema burocratizado e verticalizado; frágil controle nos processos de gestão e atenção.  

Com base no reconhecimento dos limites e contradições encontrados dentro do 

Sistema Único de Saúde desde a sua criação, foi proposta em 2006 a remodelação deste 

Sistema – o ―SUS pra valer: universal, humanizado e de qualidade‖. 

Uma mudança radical do modelo de atenção à saúde envolve não apenas 

priorizar a atenção primária e retirar do centro do modelo o papel do hospital e 

das especialidades, mas, principalmente, concentrar-se no usuário-cidadão como 

um ser humano integral, abandonando a fragmentação do cuidado que 

transforma as pessoas em órgãos, sistemas ou pedaços de gente doentes. As 

práticas interativas, mais holísticas, devem estar disponíveis como alternativas de 

cuidado à saúde. A humanização do cuidado, que envolve desde o respeito na 

recepção e no atendimento até a limpeza e conforto dos ambientes dos serviços 

de saúde, deve orientar todas as intervenções (ABRASCO, 2006, p. 05). 

Esses pressupostos, como ressaltado no texto do ABRASCO (2006), representam 

os pilares que devem ser construídos para uma transição entre o SUS existente e o ―SUS 

pra valer: universal, humanizado e de qualidade‖. 

Os brasileiros em busca de assistência e cuidados à saúde na rede do SUS são 

submetidos a filas que se formam desde a madrugada para pegar senhas, passam 

por triagens, aguardam horas em locais de espera, frequentemente 

desconfortáveis, e necessitam, quase sempre, percorrer mais de um 

estabelecimento nos casos exigentes de exames e obtenção de medicamentos. A 

lógica que deve orientar a organização dos serviços de atenção e atuação dos 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
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profissionais da saúde é a de tornar mais fácil a vida do cidadão-usuário, no 

usufruto de seus direitos. Trata-se de organizar o SUS em torno dos preceitos da 

promoção da saúde, do acolhimento, dos direitos à decisão sobre alternativas 

terapêuticas, dos compromissos de amenizar o desconforto e o sofrimento dos 

que necessitam assistência e cuidados (ABRASCO, 2006, p. 03). 

Mesmo antes das propostas de modificação do Sistema Único de Saúde (SUS pra 

valer), em 2006 já existiam iniciativas governamentais em prol da consolidação das 

práticas de humanização. De acordo com Deslandes (2004), foi no ano 2000 que o 

Ministério da Saúde, em suas atribuições, percebeu a necessidade de modificar a política 

de saúde pública no Brasil. Como é destacado pelo próprio documento do programa, as 

queixas dos usuários referentes às más condições e maus tratos nos atendimentos dos 

hospitais da rede pública eram intensas. Para tanto, foi regulamentado, em maio daquele 

ano, o Programa Nacional de Humanização da Assistência Hospitalar – PNHAH (2000). O 

PNHAH era um programa que estimulava a disseminação das ideias da humanização, os 

diagnósticos situacionais e a promoção de ações humanizadoras de acordo com 

realidades locais (Rios, 2009, p. 15). 

Segundo o Ministério da Saúde (2000), o objetivo básico do PNHAH, visando a 

melhorar a qualidade do atendimento prestado em instituições hospitalares, busca discutir a 

qualidade das relações entre os atores envolvidos nesse contexto: entre os profissionais da 

saúde, entre estes profissionais e os usuários, bem como entre o hospital e a comunidade na 

qual está inserido. Neste mesmo ano, a temática que envolve a humanização também foi 

incluída na 11ª Conferencia Nacional de Saúde. 

No ano de 2004, o PNHAH foi substituído por uma perspectiva transversal – 

denominada de Política Nacional de Humanização da Atenção e Gestão em Saúde no SUS 

– Humaniza SUS. O Humaniza SUS pretende, portanto, ser uma política que atinja todos 

os níveis de atenção à saúde, não se restringindo apenas ao ambiente hospitalar (Fortes, 

2004). Ainda de acordo com este autor, o Humaniza SUS se distingue das políticas 

anteriormente consolidadas, uma vez que o conceito de humanização vai além dos direitos 

dos usuários e da atenção ao cuidador, priorizando também a melhora dos aspectos 

organizacionais dos sistemas e serviços de saúde. Seu foco principal, como destaca Rios 

(2009), passou a ser os processos de gestão e trabalho. Dessa forma, o Humaniza SUS 

resgata os princípios que regem o Sistema Único de Saúde, tais como a assistência integral, 

a universalidade e a hierarquização. 

De acordo com Ministério da Saúde (2004), para o Humaniza SUS, a humanização 

tem seu sentido ampliado, uma vez que não é mais vista como um programa, mas como 
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uma política que envolve diferentes ações e instâncias presentes em toda a rede do SUS. 

Sendo assim, dentre os principais objetivos do Humaniza SUS estão: a valorização dos 

diferentes atores envolvidos nesse contexto (profissionais, usuários e gestores); o aumento 

da autonomia, o protagonismo e a corresponsabilidade desses sujeitos na produção de 

saúde; a participação coletiva no processo de gestão; a identificação das necessidades 

sociais de saúde; o compromisso com a ambiência e as boas condições de trabalho e 

atendimento; a modificação da forma de atender e gerir os processos de trabalho – foco nas 

necessidades dos cidadãos e na produção de saúde. 

Humanização: sentidos que se traduzem 

Para Rios (2009), a humanização possui semânticas diferentes a partir da vertente 

em que é analisada. Na leitura filosófica, esse termo está ligado ao Humanismo, corrente 

que leva em consideração os valores e a dignidade do ser humano. O Humanismo busca 

compreender o homem e criar meios para que os indivíduos compreendam uns aos outros 

(p. 11). Sob a ótica psicanalítica, a humanização considera todas as dimensões que 

permeiam o ser humano: sociais, artísticas, históricas. Como destaca a autora, o conceito 

de humanização para essa corrente leva em consideração a subjetividade do usuário. Para a 

moral, ainda de acordo com Rios (2009), a humanização refere-se aos valores morais no 

trato com o paciente, tais como o respeito, a compaixão e a solidariedade.  

Numa Análise de Discurso dos documentos ministeriais que tratam da temática da 

humanização, em trabalho desenvolvido por Deslandes (2004), encontramos outras 

definições de sentidos para essa terminologia. 

O primeiro eixo discursivo elencado pela autora refere-se à humanização como uma 

reação à violência. Dentro deste aspecto são englobadas as violências físicas ou 

psicológicas, caracterizadas pelos maus tratos sofridos durante o atendimento, bem como a 

violência simbólica, que é relativa ao sofrimento de ser incompreendido ou de não ter suas 

demandas e expectativas atendidas. 

O segundo eixo levantado por Deslandes (2004) está relacionado à necessidade de 

melhoria dos serviços de saúde, aspecto em que a humanização ganha nova roupagem, 

fazendo referência à capacidade de oferecer um atendimento de qualidade que possa 

concatenar os avanços tecnológicos com as relações interpessoais. 



| 58 | 

Por fim, o terceiro eixo discursivo enfoca a humanização, fazendo referência às 

melhorias das condições de trabalho dos cuidadores. Nesse eixo, Deslandes (2004) 

argumenta que a humanização também se caracteriza como uma ampliação do processo 

comunicacional. A ―palavra‖ expressa pelo sujeito precisa do reconhecimento do outro. 

Dessa forma, as emoções, tanto dos usuários quanto dos profissionais da saúde, precisam 

encontrar um ambiente de relevância no cotidiano hospitalar para que possam ser 

expressas. 

Entre traduções e controvérsias 

O conceito ―humanização‖ é envolto por muitas traduções e controvérsias, uma vez 

que ainda não está definido de maneira clara e unânime. Posto isso, investimos numa 

tentativa de seguir algumas trilhas que nos possibilitem compreender e sintetizar aquilo 

que vem a ser, afinal, a humanização no âmbito da saúde. Para tanto, examinamos os 

significados desse termo, conforme atribuídos pelos documentos e trabalhos existentes. 

Como nos mostra Benevides e Passos (2005), a humanização na saúde já esteve 

vinculada a movimentos religiosos, filantrópicos ou paternalistas, o que, muitas vezes, 

levava ao descrédito e menosprezo por parte dos profissionais de saúde, conduzindo à 

banalização do tema. 

Para o Ministério da Saúde (2000, p. 52), humanização em saúde é resgatar o 

respeito à vida humana, levando-se em conta as circunstâncias sociais, éticas, 

educacionais e psíquicas presentes em todo relacionamento humano, tomando esses 

aspectos em complementaridade com as questões técnico-científicas que privilegiam a 

objetividade, a generalidade, a causalidade e a especialização do saber (p. 52). 

Segundo Deslandes (2004), a humanização, na assistência, está relacionada à 

qualidade do atendimento ao paciente no que concerne aos aspectos técnicos associados à 

valorização da subjetividade, demandas e direitos do paciente, bem como à valorização do 

profissional da saúde e do diálogo intra e interequipes.  

Fortes (2004) vai ao encontro desta proposição ao destacar que humanizar é 

considerar o ser humano em suas singularidades e possuidor de necessidades específicas. 

Dessa forma, é preciso criar condições para que o paciente possa exercer sua vontade de 

maneira autônoma. O autor acrescenta ainda que a humanização também faz referência à 
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transformação nos modelos de gestão e nos serviços prestados, assumindo, assim, uma 

postura ética com relação ao outro, considerando o usuário como um cidadão. 

A interpretação de Fortes (2004) está muito vinculada ao que dispõe o texto da 

Política Nacional de Humanização (Brasil, 2004, p. 08): 

Por humanização entendemos a valorização dos diferentes sujeitos implicados no 

processo de produção de saúde: usuários, trabalhadores e gestores. Os valores 

que norteiam esta política são a autonomia, o protagonismo, a co-

responsabilidade entre eles, o estabelecimento de vínculos solidários e a 

participação coletiva no processo de gestão. 

Backes et al. (2006), ao tratarem da questão da humanização, colocam maior ênfase 

na importância da dimensão ética da prática profissional. Para os autores, a ética, por 

enfatizar os valores, os deveres e direitos, o modo como os sujeitos se conduzem nas 

relações, constitui-se numa dimensão fundamental para a humanização hospitalar (p. 133). 

Para tais autores, portanto, a humanização requer do profissional uma postura ética 

com base nas diretrizes e princípios que norteiam sua profissão. Sendo assim, além do 

cuidado, respeito e acolhimento ao usuário, é preciso que essa nova postura ética esteja 

presente em todos os momentos de sua prática profissional. 

Backes et al. (2006) ressaltam que, para que o profissional de saúde exerça seu 

trabalho baseado nos pressupostos acima destacados, é preciso que sua condição humana 

também seja respeitada, possuindo remuneração condizente com os serviços prestados, 

reconhecimento de suas atividades, condições de trabalho adequadas, dentre diversos 

outros fatores que atendam suas demandas. 

Martins (2004) enfatiza a ambiência como item indispensável para pensar a 

humanização. Segundo a autora, o ambiente hospitalar por si só pode exercer influências 

negativas ao processo de cura do paciente: ruídos, exposição a agentes químicos, bactérias 

e vírus. Além disso, a autora ressalta que os pacientes, acompanhantes e profissionais de 

saúde têm necessidades diferentes no que se refere ao conforto ambiental, e que devem ser 

consideradas quando buscamos um espaço acolhedor e confortável. 

O arquiteto hospitalar, além de conhecer toda complexidade do funcionamento 

de um hospital, deve propor soluções que atendam as suas necessidades técnicas 

e de humanização, ou seja, o edifício precisa ser flexível e expansível para 

atender todas as demandas das inovações técnicas e, sobretudo, ser mais humano 

(Martins, 2004, p. 64). 



| 60 | 

Martins (2004) propõe ainda que a humanização ambiental, além de trazer 

importantes contribuições terapêuticas para os pacientes, deve também contribuir para uma 

maior qualidade de vida no trabalho para os profissionais de saúde que ali atuam. 

Como podemos perceber, o conceito de humanização tem uma natureza relacional, 

devido ao fato de estar diretamente envolvido ao trato com pessoas num conjunto 

contraditório de necessidades. É por isso que sua definição torna-se tão complexa 

(Ministério da Saúde, 2000). 

De acordo Deslandes (2004), essa falta de demarcação da abrangência e 

aplicabilidade daquilo que se refere à humanização deve ser vista de maneira positiva, 

podendo adquirir contornos de uma nova práxis para a assistência. Nesse sentido, a autora 

ressalta que, aí sim, seria possível a configuração de um novo campo de possibilidades 

para ampliar a qualidade no atendimento e fortalecer as relações estabelecidas entre os 

atores desta rede. Entretanto, Deslandes realça a necessidade de maiores discussões sobre a 

fundamentação teórico-prática nesse campo. 

Essa multiplicidade de interpretações acerca da Humanização Hospitalar, apesar de 

possuir um caráter positivo, como bem destaca Deslandes (2004), pode também abrir 

caminhos para que diversas controvérsias surjam a seu respeito. Uma vez que não há uma 

demarcação sobre a abrangência e significados dessa prática, a Humanização fica muitas 

vezes a critério de interpretações individuais, seja por parte da instituição de saúde ou 

mesmo dos próprios profissionais. Assim, o surgimento de iniciativas isoladas pode não 

abranger a totalidade daquilo que os preceitos da humanização se dispõem. 

Com base no exposto, é possível verificar que o conceito de humanização foi se 

modificando ao longo do tempo, desde seu entendimento à sua aplicação. A noção de 

tradução proposta por Latour (2000) nos ajuda a acompanhar este movimento que foi 

acontecendo pela ação de vários elementos: a discussão em torno da ética, dos direitos 

humanos, das políticas públicas, da insatisfação dos usuários, da ambiência, entre outros 

actantes que foram potencializando efeitos. 

Law (1997) relata que a tradução implica em similaridade e diferença. Conforme 

podemos observar em todos os sentidos atribuídos ao conceito de humanização hospitalar, 

existe algo que permanece constante como, por exemplo, o respeito relacionado ao trato 

com o paciente, a necessidade de salvaguardar seu bem-estar. Porém, assim como em todos 

os elementos que se traduzem, apesar de algo originário permanecer, algo também se 

modifica. De acordo com Ferreira (2005, p. 113), 
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 [...] ‗humanizar‘ pode ser concebido desde uma escuta atentiva, uma boa relação 

médico-paciente, a reorganização dos processos de trabalho (que facilite o acesso 

aos serviços), a criação de ouvidorias e ‗balcões de acolhimentos‘, até a melhoria 

das estruturas do espaço físico [...]. 

Podemos perceber que, em seu cerne, o conceito de Humanização tem uma 

definição comum. Entretanto, a partir das leituras e releituras, bem como das diferentes 

realidades em que são consolidadas essas práticas, o enfoque vai se performando e novas 

conotações são associadas a esse termo. 

Para Law (1997), o processo de tradução também se refere à ideia de traição, na 

medida em que um evento, um objeto, um conceito, ao se traduzir, vai perdendo algo de 

sua originalidade – vai se performando, se formando mais uma vez. 

Humanizar vem de humano. Mas o que é o humano, afinal? 

De acordo com Latour (2012), os laços sociais são compostos por ingredientes de 

natureza heterogênea e não apenas a partir de relações exclusivamente humanas. O autor 

argumenta que relações puramente sociais seriam sempre fracas e pouco duráveis. [...] uma 

relação de poder que apenas mobilizasse habilidades sociais ficaria limitada a interações 

muito breves, muito passageiras (p. 101). A partir desta afirmação, o autor apresenta a 

ideia de que as interações sociais são sempre mediadas por materialidades que acrescentam 

consistência e durabilidade à sociedade. 

Considerar que os objetos estão em meio às interações sociais não significa que eles 

passam a ocupar o lugar dos atores humanos, [...] diz apenas que nenhuma ciência do 

social pode existir se a questão de o quê e quem participa da ação não for logo de início 

plenamente explorada, embora isso signifique descartar elementos que, à falta de termo 

melhor, chamaríamos de não-humanos (Latour, 2012, p. 109). 

O conceito de não-humano é um conceito importante para a TAR; por este motivo, 

consideramos necessário o esclarecimento da seguinte questão: qual é afinal o papel desses 

―não-humanos‖ em nossa humanidade? De acordo com Latour (1992, p. 03): 

Toda vez que você quer saber o que faz um não-humano, simplesmente imagine 

o que outros humanos ou outros não-humanos teriam que fazer se este 

personagem não estivesse presente. Esta substituição imaginária calcula 

exatamente o papel, ou função, desta pequena figura. 
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Paremos alguns instantes para analisar nossa sociedade sob a perspectiva de Colen 

(2011). Como viveríamos sem as técnicas? Os aviões, os telefones, os computadores? 

Analisando mais primitivamente, como viveriam os homens sem as armas de caça, as 

cavernas, as peles de animais, o fogo? Enfim, como ressaltam Law e Mol (1995), 

socialidade e materialidade caminham juntas, influenciando-se constante e mutuamente. 

Não há como pensar o social desprovido de meios técnicos, ou das técnicas se produzindo 

apartadas das interações sociais.  

Para Latour (2012), ao considerarmos a existência de uma ação coletiva constituída 

por forças heterogêneas que mesclam ingredientes sociais e materiais, devemos ultrapassar 

a antiga definição de sociedade e substituí-la por coletivo.  

Sociedade será apenas um conjunto de entidades já reunidas que, segundo os 

sociólogos do social, foram feitas de material social. Coletivo, por outro lado, 

designará o projeto de juntar novas entidades ainda não reunidas e que, por esse 

motivo, obviamente não são feitas de material social (p. 112). 

A partir desta argumentação podemos voltar à nossa pergunta inicial – o que é o 

humano, afinal? Acreditamos que considerar o ―humano‖ isoladamente e neutralizado seria 

recair em uma dicotomia (humano/não-humano) que procuramos superar em um Estudo 

Ator-Rede. Conforme já vimos em seções anteriores, Latour apresenta uma terminologia 

que passa a designar tanto atores humanos como atores não-humanos. Assim, de acordo 

com Latour (2001, p. 346): 

O grande interesse dos estudos científicos consiste no fato de proporcionarem, 

por meio do exame da prática laboratorial, inúmeros casos de surgimento de 

atores. Ao invés de começar com entidades que já compõem o mundo, os estudos 

científicos enfatizam a natureza complexa e controvertida do que seja, para um 

ator, chegar à existência. O segredo é definir o ator com base naquilo que ele faz 

– seus desempenhos – no quadro dos testes de laboratório. Mais tarde, sua 

competência é deduzida e integrada a uma instituição. Uma vez que, em inglês, a 

palavra ‗actor‘ (ator) se limita a humanos, utilizamos muitas vezes ‗actant‘ 

(actante), termo tomado à semiótica para incluir não-humanos na definição. 

Humano e não-humanos, para a Teoria Ator-Rede, se encontram intimamente 

ligados e se influenciam mutuamente. Os humanos estão sempre em interação com esses 

elementos não-humanos – e por que não dizer que, de certa forma, somos também 

construídos pelas mesclas que fazemos com eles? Nas palavras de Law (1992, p. 04): Se 

você me tirar o computador, meus colegas, meu escritório, meus livros, minha mesa de 

trabalho e meu telefone, eu não seria um sociólogo que escreve artigos, ministra aulas e 

produz „conhecimento‟. 
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De acordo com as ideias propostas pela TAR, vemos que nem a técnica tem 

predominância sobre as ações humanas, nem as ações humanas têm poder absoluto sobre 

as técnicas. Um estudo Ator-Rede deve lançar, simetricamente, um olhar que problematize 

essas conexões, para que possamos entender como estas se potencializam na produção de 

efeitos. 

A partir do exposto, não mais podemos considerar a humanização composta apenas 

por laços humanos, mas sim como o conjunto de ações no qual interferem elementos 

humanos e não-humanos. Da mesma maneira como seria inconcebível pensar a 

humanização dos cuidados da saúde sem a interação humana, também nos parece essencial 

pensar que os não-humanos também estão diretamente nela imbricados. Se tirássemos os 

programas, as leis, os manuais, os avançados procedimentos tecnológicos e farmacológicos 

deixando apenas as interações humanas, a humanização provavelmente não existiria, não 

da forma como se preconiza nos dias atuais. 

Com base nessa ideia, podemos afirmar que as ações em prol da humanização só se 

configuram a partir de uma mescla de interesses que envolve humanos e não-humanos, 

sendo que vários desses não-humanos, de acordo com Latour (2012), servem como um 

telão de fundo da ação humana, autorizando, permitindo, dando recursos, encorajando, 

sugerindo, bloqueando, fazendo o possível, proibindo, enfim, contribuindo para que a 

mesma se configure como uma realidade. 

A partir de toda essa discussão, é possível afirmar que a Humanização se produz a 

partir de uma rede de elementos heterogêneos. 

O argumento é que pensar, agir, escrever, amar, ganhar dinheiro – todos 

atributos que nós normalmente atribuímos aos seres humanos, são produzidos em 

redes que passam através do corpo e se ramificam tanto para dentro e como para 

além dele. Daí o termo ator-rede – um ator é também, e sempre, uma rede (Law, 

1992, p. 04). 

Como todo fenômeno estudado pela Teoria Ator-Rede, a humanização também é o 

resultado de redes e se produz em rede. Considerando a instituição hospitalar como um 

coletivo do qual a brinquedoteca faz parte, podemos visualizar que este é constituído por 

uma série de elementos heterogêneos. Os seres humanos que compõem essa realidade, por 

si mesmos já possuem especificidades extremamente variadas: profissionais de saúde, 

como os médicos, enfermeiros, psicólogos, fisioterapeutas, residentes, estagiários; 

profissionais que se ocupam de tarefas operacionais, como cozinheiras, responsáveis pela 

limpeza, porteiros, atendentes, voluntários; pacientes em diferentes faixas etárias, níveis 



| 64 | 

socioeconômicos, gravidade da doença; acompanhantes etc. Os não-humanos ou híbridos 

que compõem esse coletivo também são muito diversificados: desde a estrutura física, 

aparelhos de alta complexidade, remédios, exames clínicos, mobiliário, até a folha de papel 

em que se prescreve uma receita. 

Enfocando esses elementos heterogêneos, vemos que, no curso da ação, ora o 

controle da situação está nas mãos de um humano – um médico, por exemplo –, ora o 

poder é atribuído a aparelhos e equipamentos (entidades
28

 não-humanas) que serão os 

determinantes para a resolução de um dado problema ou diagnóstico dele: um balão de 

oxigênio, em alguns casos, é o que determina se o paciente continua ou não a respirar; uma 

tomografia pode indicar elementos que outrora não seriam acessíveis para orientar 

patologias e estratégias terapêuticas. Nosso estudo, pressupondo a ação em redes, deve dar 

igual atenção às agências de todos os tipos. 

Conhecimento, moralidade, habilidade, força, sociabilidade, não são 

propriedades de humanos, mas de humanos acompanhados por sua comitiva de 

personagens designadas. Uma vez que cada um deles delega vínculos como parte 

de nosso mundo social, significa que estudar relações sociais sem os não-

humanos é impossível (Latour, 1992, p. 22). 

Sob essa mesma perspectiva de associação entre elementos humanos e não-

humanos, podemos considerar a brinquedoteca hospitalar. Vemos que este espaço de 

materialidade e socialidade de humanos e não-humanos só se justifica a partir das relações 

híbridas nele estabelecidas. Os brinquedos, os jogos, os materiais pedagógicos, as 

televisões e videogames são actantes essenciais na brinquedoteca hospitalar que, muitas 

vezes, são tomados em detrimento das relações humanas. A partir desse exemplo 

evidenciamos que a Humanização Hospitalar, neste caso, sob a forma da brinquedoteca, só 

se torna possível a partir da concatenação desses diferentes elementos. 

  

                                                 

28
  Entidade entendida como tudo que existe ou pode existir na composição dos coletivos. 
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CAPÍTULO IV 

A BRINQUEDOTECA COMO UM ACTANTE NAS POLÍTICAS 

DE HUMANIZAÇÃO HOSPITALAR 

 

Iniciativas de Humanização Hospitalar no contexto da pediatria 

Buscar a humanização não é uma fantasia, 

é uma ação necessária e concreta. 

(Viegas, 2010, p. 21). 

 

Um grande passo para a humanização no atendimento infantil foi a elaboração em 

1988, por várias associações europeias, da ―Carta da Criança Hospitalizada‖, que dispõe 

sobre os direitos das crianças na ocasião de uma internação.  

No Brasil, podemos encontrar inúmeras iniciativas que convergem especificamente 

com essa proposição. Em 1990, foi elaborada a Lei nº. 8.069, de 13 de julho, que dispõe 

sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente e dá outras providências (Brasil, 1990), 

onde estão dispostos artigos referentes à obrigatoriedade de ações que visam à 

humanização na hospitalização de menores. 

Art. 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, 

públicos ou particulares, são obrigados a: (V - manter alojamento conjunto, 

possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe). 

Art. 11. É assegurado atendimento médico à criança e ao adolescente, através do 

Sistema Único de Saúde, garantindo o acesso universal e igualitário às ações e 

serviços para promoção, proteção e recuperação da saúde. 

Art.12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão proporcionar 

condições para permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável, 

nos casos de internação de criança ou adolescente.  

No ano seguinte, pela Lei nº. 8. 242/91 foi criado o Conselho Nacional dos Direitos 

da Criança e do Adolescente – CONANDA (Brasil, 1991), órgão que visa a garantir os 

direitos de crianças e adolescentes em todos os âmbitos (erradicação da pobreza e combate 

à fome; saúde; educação; crianças e adolescentes com direitos violados ou ameaçados; 

dependência química, trabalho infantil). 
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Especificamente com relação aos direitos da criança e do adolescente durante a 

hospitalização, foi lançada pelo CONANDA, em 1995, a Resolução nº. 41, que aprova em 

sua íntegra o texto oriundo da Sociedade Brasileira de Pediatria, relativo aos Direitos da 

Criança e do Adolescente Hospitalizados (Brasil, 1995). Dentre os vinte itens dispostos 

por essa Resolução, um em especial chamou a nossa atenção: Direito a desfrutar de 

alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, acompanhamento do 

curriculum escolar, durante sua permanência hospitalar. Antes disso, no artigo 3° da Lei 

n°. 8080/90, encontramos uma alusão ao lazer como um dos fatores determinantes e 

condicionantes à saúde. 

Segundo Viegas (2007), as maneiras como os hospitais efetivam as práticas de 

humanização muitas vezes são bem estruturadas, outras vezes são mais tímidas, 

contemplando às especificidades de cada realidade. Tais iniciativas atendem um público 

diversificado, desde recém-nascidos até adolescentes, envolvendo diferentes profissionais e 

voluntários. 

Sem a pretensão de esgotar a abrangência de todas essas medidas, propomos aqui 

apenas citar algumas das mais relevantes, como destacam Viegas (2007) e Cunha e Viegas 

(2003): a presença do pai na sala do parto; o alojamento conjunto (mãe-bebê); a entrada 

dos pais nos berçários ou nas UTI neonatais em horários livres para visitar seus recém-

nascidos internados; o método Canguru
29

; o Hospital Amigo da Criança
30

; a Mãe 

acompanhante; as visitas dos pais às crianças hospitalizadas em horários livres; uma boa 

relação da equipe multidisciplinar com os pais, familiares e amigos de crianças e 

adolescentes internados. Os autores ressaltam ainda as maneiras de humanização que estão 

diretamente relacionadas ao brincar, sendo elas: os grupos de palhaços que visitam os 

hospitais; as brinquedotecas; os contadores de histórias; os músicos; as classes hospitalares 

e as casas de apoio. Dentre as iniciativas até aqui destacadas, neste trabalho interessa uma 

em especial: a Brinquedoteca Hospitalar. 

                                                 

29
  O método Canguru, de acordo com o Ministério da Saúde (2011) é uma iniciativa assistencial de 

atendimento ao neonato, caracterizada pelo contato pele a pele entre a mãe e o recém-nascido de baixo 

peso. Dentre os benefícios dessa prática, podemos destacar: a melhoria do cuidado ao recém-nascido de 

baixo peso, maior estabilidade térmica e melhor desenvolvimento. 
30

  A Iniciativa Hospital Amigo da Criança, segundo o Ministério da Saúde (2009), foi idealizada com o 

intuito de apoiar, proteger e promover o aleitamento materno nas realidades hospitalares. 
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A Lei n.º 11.104/05: uma caixa-cinza repleta de controvérsias e 

traduções 

Para Latour (2001), o obscurecimento refere-se a um processo que torna a 

produção conjunta de atores e artefatos inteiramente opaca (p. 211). Todos os objetos 

podem ser considerados caixas-pretas, termo já discutido na página 25 e que se refere à 

conclusão de controvérsias acerca de determinado fato científico ou artefato técnico, pois 

cessam as dúvidas a seu respeito e este se torna ―invisível‖, apesar de imprescindível. Nas 

palavras do autor, cada peça da caixa-preta é, em si mesma, uma caixa-preta cheia de 

peças (p. 212). Latour (2001) exemplifica isso, levando-nos a analisar os objetos que estão 

ao nosso redor: se colocamos atenção aos objetos de nossa escrivaninha de trabalho e se, 

dentre estes, uma peça se quebrasse, por exemplo, de um computador, quantos humanos se 

materializariam imediatamente ao redor dele? (p. 212). Quando as caixas-pretas dão pane, 

é necessário verificar o que precisa ser refeito, uma vez que tudo que funcionava de 

repente deixa de funcionar, mobilizando uma legião de humanos. 

A Lei que dispõe da obrigatoriedade de brinquedotecas poderia ser considerada 

uma caixa-preta ―opaca‖ e silenciosa, mas não é o que acontece. Embora uma lei 

normalmente seja elaborada para ordenar e arbitrar relações e legitimar o consenso sobre 

uma necessidade, esta não pode ser considerada como um fenômeno pronto, por tratar-se 

de um fato recente e ainda repleto de controvérsias. Podemos, portanto, considerá-la como 

uma caixa-cinza, ou seja, uma caixa-preta em formação. 

De acordo com Nobre e Pedro (2010), chamamos de caixa-cinza aqueles fatos que 

não estão completamente estabilizados e, devido a essa falta de solidez, surgem diversos 

questionamentos a seu respeito. Esta ideia de caixa-cinza nos ajuda a situar a nossa 

investigação sobre a Lei n.º 11.104/05 e o espaço que essa legislação preconiza – a 

brinquedoteca hospitalar, uma vez que se trata de um fenômeno cercado de incertezas em 

relação à sua função e sua operacionalização, tais como: a maneira como a Lei foi editada, 

dando possibilidade para diversas interpretações de como deve ser este espaço dentro do 

contexto hospitalar; a falta de recursos dos hospitais para os procedimentos básicos; as 

práticas de humanização hospitalar que, tal como a criação de uma brinquedoteca, são 

deixadas em segundo plano; a adesão dos hospitais à Lei, feita apenas a título de cumprir a 

legislação e não como forma de humanizar; a teia complexa das relações existentes neste 

contexto. Estes são alguns dentre os vários aspectos que abordaremos a seguir. 
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Em 2005, foi proposta pela deputada Luiza Erundina de Souza a Lei n.º 11.104 de 

21 de março deste ano, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de 

brinquedotecas nas unidades de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de 

internação (Brasil, 2005). De acordo com a legisladora (Souza, 2007), a Lei deve ser 

pensada no ambiente hospitalar como sendo a concretização de um direito infantil e não 

apenas como uma legislação que deve ser seguida de maneira meramente formal. 

A Lei n.º 11.104/05, apesar de constituir-se numa iniciativa de fundamental 

importância para o respaldo dos direitos da criança enferma, possui algumas brechas que 

possibilitam variadas interpretações/traduções, por parte das instituições de saúde, acerca 

do funcionamento de brinquedotecas neste ambiente. 

Vilela e Marcos (2009), no artigo Brinquedoteca Hospitalar: da obrigatoriedade 

legal ao desrespeito à Lei – a Lei federal nº. 11.104/2005 como caso emblemático 

envolvendo limites nas medidas de humanização hospitalar, discorrem acerca de algumas 

brechas existentes nessa legislação, o que, segundo os autores, podem levar a 

interpretações ambíguas ou mesmo contribuir para que os hospitais burlem a Lei. 

Como podemos observar e como bem demonstram os autores acima citados, a Lei 

n.º 11.104/05 possui uma estruturação um tanto quanto simplista, com apenas quatro 

artigos que se referem, respectivamente, à obrigatoriedade da existência de brinquedoteca 

nos hospitais, à definição de brinquedoteca, às penalidades pela inobservância da Lei e ao 

período em que entra em vigor. Vilela e Marcos (2009) analisam cada um destes artigos e, 

nos valendo da contribuição de tais autores, iremos acrescentar nossas impressões sobre 

esse documento. 

No Artigo Primeiro, onde se lê que hospitais que ofereçam atendimento pediátrico 

contarão, obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas dependências, é possível 

observar que não há distinção de hospitais públicos e privados, cabendo, portanto, ao leitor 

supor que a obrigatoriedade da Lei se estende aos dois ramos de atendimento à saúde. 

Já no segundo artigo temos a definição do que vem a ser uma brinquedoteca 

hospitalar: Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta Lei, o espaço provido de 

brinquedos e jogos educativos, destinado a estimular as crianças e seus acompanhantes a 

brincar. A partir do texto da Lei, observamos que a brinquedoteca hospitalar é tida 

exclusivamente como um espaço que contém brinquedos e jogos e não como um serviço 

disponibilizado pelo hospital (Vilela & Marcos, 2009). Através desta interpretação, vemos 

que muitos hospitais estão estritamente de acordo com o que a Lei preconiza: criam uma 

―salinha‖ com alguns brinquedos e a denominam de brinquedoteca hospitalar. No entanto, 
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este espaço não tem a menor funcionalidade dentro desse contexto, permanecendo, na 

maioria das vezes, trancado e sem crianças. Cabe perguntarmos: o hospital segue a 

legislação? Sim, todavia as potencialidades da brinquedoteca e uma de suas premissas 

básicas – salvaguardar o direito do brincar – são deixadas de lado. Além disso, não está 

prevista pela Lei a obrigatoriedade de profissionais com formação adequada para o 

trabalho lúdico com as crianças. 

O terceiro artigo apresenta as punições para aqueles hospitais que burlam essa 

legislação. A inobservância do disposto no art.1º desta lei configura infração à legislação 

sanitária federal e sujeita seus infratores às penalidades previstas no inciso II do art. 10 

da Lei n.º 6.437, de 20 de agosto de 1977
31

. Como ressaltam Vilela e Marcos (2009), tal 

penalidade nunca será aplicada caso o hospital apresente este ―espaço‖, mesmo sem maior 

envolvimento da instituição. Ademais, a fiscalização do funcionamento de brinquedotecas 

hospitalares raramente acontece nas instituições de saúde, posto que as diretrizes que 

regem esse espaço ainda precisam ser mais bem estruturadas. 

Não descartamos, através dessas pontuações, a relevância dessa legislação, uma vez 

que se trata de um trabalho importante em prol das brinquedotecas hospitalares e da 

garantia do direito de brincar. No entanto, acreditamos que é preciso que haja não só um 

esclarecimento mais amplo dessa regulamentação, como também um envolvimento maior 

por parte dos hospitais para aceitação, adesão e, principalmente, compreensão daquilo que 

realmente esta Lei dispõe. 

Confirmando a relevância que a Comissão de Legislação Participativa da Câmara 

dos deputados tem atribuído à temática do brincar no contexto hospitalar, foi realizado, no 

dia 10 de agosto de 2005, o Seminário Nacional intitulado ―Brinquedoteca: a importância 

do brinquedo na saúde e na educação‖. O evento reuniu diversos especialistas e entidades 

que discutiram temas pertinentes à brinquedoteca no âmbito pedagógico e terapêutico 

(Seminário Nacional, 2006). 

                                                 

31
  Inciso II do art. 10 da Lei n.º 6.437/77: Construir, instalar ou fazer funcionar hospitais, postos ou casas de 

saúde, clínicas em geral, casas de repouso, serviços ou unidades de saúde, estabelecimentos ou 

organizações afins, que se dediquem a promoção, proteção e recuperação da saúde, sem licença do órgão 

sanitário competente ou contrariando normas legais e regulamentares pertinentes: Pena de advertência, 

interdição, cancelamento da licença e/ou multa (Brasil, 1977). 
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A durabilidade/mobilidade desta legislação nas formas como se traduz e 

faz fazer 

Law (1992), ao tratar o conceito de tradução, apresenta dois argumentos que são 

muito válidos para nossa análise: O primeiro tem a ver com o fato de que alguns materiais 

são mais duráveis do que outros e, portanto, mantêm seus padrões relacionais por mais 

tempo (p. 08). A esse respeito, o autor argumenta que, quando performamos as relações e 

as incorporamos a materiais duráveis, elas têm condições de se estender mais ao longo do 

tempo. Para Law (1992), pensamentos e discursos são pouco duráveis e, para que se 

tornem mais estáveis, é preciso que sejam associados a outros materiais – como textos, 

prédios, instrumentos – a fim de que sejam perenizados. 

Com base nessas ideias, podemos caracterizar a Lei n.º 11.104/05 como um 

material durável que, em forma de texto, veio possibilitar que os fundamentos 

concernentes às brinquedotecas hospitalares se tornassem concretos e perenes. 

Independentemente do tempo que atravessamos, espera-se que a Lei continue existindo e 

salvaguardando as diretrizes para criação e manutenção deste espaço. 

Ao ser tema de seminários nacionais, a Brinquedoteca Hospitalar adquire ainda 

mais durabilidade, uma vez que seus ideais são compartilhados simultaneamente com uma 

infinidade de profissionais, estudantes, pesquisadores, políticos, levando, para suas 

realidades, fragmentos dos destaques apresentados. Além disso, os registros e anais desses 

seminários, principalmente por serem divulgados na internet, fazem com que os mesmos 

adquiram uma temporalidade incomensurável. 

De acordo com Latour (2001), os objetos, para além de terem significado, criam 

significados. Os objetos cristalizam uma conexão de mensagens e você delega a eles uma 

função que era de humanos. O quebra-molas é um exemplo citado pelo autor para 

compreendermos melhor essa ideia. A mistura de concreto e asfalto ocupa o lugar de um 

guarda de trânsito e carrega a seguinte mensagem: ―desacelere seu carro ou danifique-o‖. 

Concluída a obra, os construtores ausentes fazem-se presentes a todo instante, pois 

delegaram uma função a algo ou a alguém para cumprir uma tarefa e que, portanto, 

assumem um significado, carregam uma mensagem. Para Latour (1994a, p. 16), 

Deslocando a interação para nos associarmos aos não-humanos, podemos durar além do 

tempo presente, em uma outra matéria diferente de nossos corpos e começar a interagir à 

distância. 
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Pensando a lei n.º 11.104/05 neste contexto, é possível visualizar que esta, assim 

como todas as legislações, faz parte desse processo de delegação. Em sua letra são 

colocados todos os interesses e objetivos de seus idealizadores, de seus possíveis 

executores e usuários. Além de possuir um significado próprio – obrigar hospitais a 

construírem brinquedotecas –, a lei produz outros significados e cria novas mensagens. As 

pessoas discutem a seu respeito, valorizam ou desvalorizam sua criação, aderem ou burlam 

seu cumprimento. Seus criadores não estão presentes de maneira física, mas continuam 

exercendo ações e produzindo relações.  

Para Latour (1994a, p. 14), uma ação é sempre dividida entre inúmeros actantes: 

Ora, agir é ser sempre ultrapassado por aquilo que se fez. Fazer é fazer/mandar fazer. 

Quando se age, outros passam à ação. Com base neste argumento, podemos dizer que a 

Lei não age sozinha na sua elaboração, na efetivação de seu cumprimento ou mesmo na 

fiscalização de brinquedotecas em hospitais. Mais que isso, a legislação faz com que novos 

atores ajam nesse sentido. Numa mescla de ações humanas e não-humanas, as 

brinquedotecas são configuradas para atender aos interesses e aos planos de ação dos 

diferentes actantes. 

Se durabilidade é sobre o ordenamento no tempo, mobilidade é sobre o 

ordenamento no espaço. Em particular, é sobre formas de agir à distância (Law, 1992, p. 

09). Este é, pois, o segundo argumento relativo à tradução levantado por este autor. 

Analisando a legislação referente à brinquedoteca hospitalar à luz desta segunda 

proposição, vemos que se torna coerente dizer que a Lei n.º 11.104/05 possui, além de uma 

durabilidade temporal, uma mobilidade espacial. Uma vez que a Lei possui diversas 

convergências com políticas internacionais que dispõem sobre essa mesma temática, 

vemos que ela alcança uma dimensão global. Além disso, sua abrangência faz referência a 

todos os hospitais do Brasil e, considerando as dimensões espaciais deste país, vemos que 

esta Lei atinge as mais diversas localidades e contextos. Fazendo um contraponto com essa 

dimensão alcançada pela Lei n.º 11.104/05, é possível afirmar que, mesmo de maneira 

indireta (como uma ramificação não tão visível na rede), ela atinge a singularidade de uma 

criança que está internada em um determinado hospital. Nesse sentido, podemos dizer que 

esta legislação também possui uma dimensão local.  
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Diretrizes de instalação e funcionamento das Brinquedotecas 

Hospitalares  

No ano de 2005, assim como a Lei n.º 11.104, foi lançada pelo Ministério da Saúde 

a Portaria n.º 2.261, de 23 de novembro, que aprova o regulamento que estabelece as 

diretrizes de instalação e funcionamento das brinquedotecas nas unidades de saúde que 

ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação e que vem, por sua vez, 

detalhar e acrescentar informações contidas na Lei. Dentre as diretrizes dispostas nesta 

portaria, podemos encontrar informações que norteiam a operacionalização deste espaço e 

que fazem referência a: 

 Materiais e atividades que devem ser desenvolvidas no espaço da brinquedoteca, 

tanto para as crianças, quanto para seus acompanhantes: 

Os estabelecimentos hospitalares pediátricos deverão disponibilizar brinquedos 

variados, bem como propiciar atividades com jogos, brinquedos, figuras, leitura 

e entretenimento nas unidades de internação e tratamento pediátrico como 

instrumentos de aprendizagem educacional e de estímulos positivos na 

recuperação da saúde (Ministério da Saúde, 2005, p. 02). 

 Dimensionamento e funcionamento da brinquedoteca: 

[Espaço] I - para os hospitais já em funcionamento e que não possuem condições 

de criar este ambiente específico é permitido compartilhamento com ambiente de 

refeitório, desde que fiquem definidos os horários para o desenvolvimento de 

cada uma das atividades. 

[Higienização dos materiais] II - a higienização dos brinquedos deve ser 

conforme o definido pela Comissão de Controle de Infecção do Hospital (CCIH).  

[Horários de funcionamento] III - devem ser definidos pela direção do hospital, 

tendo a criança livre acesso; e para crianças impossibilitadas de andar ou sair do 

leito, os profissionais devem facilitar o acesso desses pacientes às atividades 

desenvolvidas na brinquedoteca, dentro das enfermarias. 

[Profissionais que poderão atuar na brinquedoteca] [...] equipes de 

profissionais especializados, equipes de voluntários ou equipes mistas 

(Ministério da Saúde, 2005, p. 02). 

 Financiamento, prevendo que as brinquedotecas sejam criadas com [...] 

subsídios do próprio estabelecimento hospitalar pediátrico ou com subsídios 

externos nacionais ou estrangeiros, recursos públicos ou privados (Ministério da 

Saúde, 2005, p. 02). 
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            Vemos que as propostas trazidas pela Portaria n.º 2.261 visam encerrar algumas 

controvérsias presentes na Lei n.° 11.104/05, principalmente em se tratando das incertezas 

presentes no texto desta Lei, conforme apontadas anteriormente. Entretanto, as 

controvérsias relativas à forma como os hospitais aderem a essa legislação, bem como a 

maneira como as pessoas a interpretam e a operacionalizam continuam existindo.  

Acrescentamos ainda que, apesar da Portaria n.º 2.261 ter o papel de 

complementação e detalhamento da Lei n.º 11.104/05, sua funcionalidade muitas vezes é 

desconsiderada e/ou desconhecida. Vemos que, nos trabalhos acerca das brinquedotecas 

hospitalares, Lei e Portaria não caminham juntas. Nestes casos as referências são sempre 

feitas apenas à Lei propriamente dita. Os profissionais da saúde também evidenciam o 

conhecimento apenas da Lei 11.104/05, demonstrando um desconhecimento referente à 

Portaria. Nessas circunstâncias, em que a Lei muitas vezes é conhecida e trabalhada 

isoladamente, podemos dizer que as controvérsias a seu respeito continuam existindo e os 

preceitos dispostos no conjunto Lei + Portaria não são concretizados em sua totalidade. 

Limites encontrados pela Humanização Hospitalar 

Como destacam Vilela e Marcos (2009), diante da política de humanização 

hospitalar que vem sendo cada vez mais discutida e ampliada, as instituições de saúde 

veem-se obrigadas a adequar suas rotinas, espaços e atendimentos às normas que 

preconizam o processo de humanização, uma vez que algumas iniciativas, como é o caso 

da brinquedoteca hospitalar, já são respaldadas pela legislação. Entretanto, como ressaltam 

os autores, existem alguns limites para a humanização na realidade hospitalar que não 

devem ser descartados, dado o fato de que modificam por completo a estruturação e 

disponibilidades para ações voltadas a este fim. É comum a existência de hospitais que se 

mantêm em estado precário de atendimento, em termos de recursos humanos, físicos e 

financeiros. Nestes casos, é possível perceber que não existem as mínimas condições para 

um atendimento eficiente e eficaz. A humanização, em situações como esta, não perde seu 

sentido, mas precisa ser aplicada no seu caráter mais básico que é o de proporcionar as 

condições necessárias para que o paciente tenha acesso às consultas e aos procedimentos 

clínicos. 
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Neste cenário, iniciativas como a brinquedoteca hospitalar podem parecer 

extravagantes, uma vez que as instituições sequer atendem às necessidades de base 

propostas por um hospital. É inegável que os procedimentos médicos básicos devam ser 

priorizados e a humanização venha fazer parte da rotina hospitalar. No entanto, o não 

cumprimento da legislação apresenta um ônus a mais para estes hospitais (Vilela & 

Marcos, 2009). 

Já em hospitais bem estruturados de maneira física e administrativa, com um corpo 

de profissionais capacitados e recursos financeiros, é possível perceber outra realidade no 

que diz respeito à humanização. Nesses hospitais, os recursos mais flexíveis permitem a 

implementação de novas iniciativas que visem a melhor atender e acolher o paciente. De 

acordo com Vilela e Marcos (2009), a maneira como os profissionais de saúde concebem 

as práticas em humanização também interfere muito na consolidação dessas iniciativas. 

Outra controvérsia bem evidente no que se refere especificamente à brinquedoteca 

hospitalar é o sentido atribuído pelos gestores dos hospitais e profissionais da saúde a este 

espaço. Podemos afirmar, através da revisão de literatura realizada e de nossa imersão em 

um hospital, que a brinquedoteca no contexto hospitalar produz diferentes entendimentos e 

efeitos. 

A maneira como os profissionais de cada instituição interpreta a legislação e a 

concretiza é muito diversa: uns reconhecem a contribuição desse espaço no processo 

terapêutico da criança enferma, outros apenas a título de cumprir a obrigatoriedade da Lei, 

outros ainda sequer têm o conhecimento desta legislação e dos benefícios desse espaço. Há 

hospitais que possuem brinquedotecas modernas e funcionam efetivamente em prol da 

infância, enquanto outras instituições funcionam com brinquedotecas modestas. Há 

profissionais da saúde que se envolvem e se interessam pelas atividades, outros que 

demonstram resistência a este ambiente ou nem mesmo sabem da existência da 

brinquedoteca em sua instituição. Todas essas formas de entender e fazer ou não funcionar 

esse espaço podem configurar-se em impulso para que as brinquedotecas tornem-se mais 

conhecidas e suas práticas mais abrangentes, mas podem significar limites e entraves 

muitas vezes intransponíveis em determinadas instituições. 

Ao se referir a esta Lei, Viegas (2007a) comenta como os hospitais compreendem e 

cumprem a sua obrigatoriedade, destacando que as direções de muitos hospitais 

reconhecem e valorizam as questões emocionais da criança no ambiente hospitalar, mas 

não entendem o brincar como uma prioridade quando se trata de orçamentos apertados. O 

autor complementa ainda que é preciso contar com a sensibilidade e habilidade que os 
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dirigentes possuem para captar recursos, uma vez que, apesar de existirem brinquedotecas 

muito bem estruturadas, há também aquelas mais modestas que, nem por isso, deixam de 

atingir seus objetivos. 

Viegas (2007b) argumenta que a maioria dos médicos, inclusive os pediatras, 

desconhece a existência de brinquedotecas hospitalares e suas potencialidades. É preciso, 

portanto, de acordo com o autor, sensibilizar e atrair esses médicos e todos os outros 

profissionais para conhecerem esse espaço, explicando-lhes o real significado da 

brinquedoteca, pois a existência e a sobrevivência desta dependem, muitas vezes, da 

compreensão destes profissionais e, principalmente, dos administradores do hospital. 

Viegas ressalta que nos hospitais onde já existem brinquedotecas, a compreensão e 

valorização destes espaços por parte dos médicos é bem mais ampla, pois podem verificar 

o quanto este espaço facilita uma maior aceitação do paciente aos procedimentos 

realizados. 
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CAPÍTULO V 

DE COMO SEGUIMOS OS ATORES NAS REDES 

PESQUISADAS 

 

 

De acordo com Queiroz e Melo (2006), os objetivos vislumbrados por um Estudo 

Ator-Rede vêm quebrar com as certezas anteriormente fixadas sobre a composição do 

mundo em que vivemos, certezas que indicavam o social como sendo anterior às 

associações ocorridas entre os atores. Desta maneira, torna-se necessária a utilização de 

novos métodos que deem conta desses objetivos para um mundo em constantes 

modificações. 

Como destaca a autora, tornou-se urgente para as ciências humanas uma mescla de 

saberes que podem passar pela tecnologia, pela saúde, pelas artes, pela religião, pelas leis, 

estabelecendo relações entre as disciplinas até então isoladas em seus campos. Sendo 

assim, a Teoria Ator-Rede se apresenta como uma alternativa que possibilita redimensionar 

campos de estudos até então limitados às fronteiras de cada disciplina.  

A metodologia da TAR é fundida em três principais eixos que consideram: 1 – os 

atores que estão envolvidos nas redes, sendo eles humanos e não-humanos; 2 – o traçado 

das redes; 3 – um arcabouço metodológico que possibilita registrar a construção dessas 

relações e trajetórias (Queiroz e Melo, 2006). 

Diante da possibilidade dos objetos serem passíveis de estudo pelas ciências 

sociais, uma vez que cenarizam e multiplicam as potencialidades dos humanos, Queiroz e 

Melo (2006) aponta para a necessidade de criar estratégias para que eles ―falem‖. É através 

do estudo das controvérsias e das inovações que envolvem a construção/desconstrução de 

fatos e artefatos que teremos a possibilidade de conhecer o espaço que ocupam/ocuparam 

nas interações dos humanos. Outra forma de fazer com que os objetos ―falem‖ é 

reconstruindo sua trajetória. O traçado desse objeto desde sua origem, seus deslocamentos, 

as traduções que foram sofrendo no decorrer dos tempos e dos espaços, são estratégias 

para se conhecer a mediação desse mesmo objeto nas interações por ele estabelecidas. 

Imbuídos da empreitada de tomar a Brinquedoteca Hospitalar como objeto de 

pesquisa, nosso primeiro passo foi, a partir da revisão de literatura, sinalizar o contexto em 

que as brinquedotecas estão inseridas. Para tanto, tomamos a Lei n.º 11.104/05 como 
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marco fundamental que faz a cisão entre o antes e o depois do reconhecimento legal 

referente a este espaço. A fim de complementar este delineamento, acreditamos que é 

preciso ―ouvir‖ os atores que compõem esta rede, com o intuito de compreender como a 

legislação, bem como a brinquedoteca, fazem a mediação dessas relações que vão sendo 

estabelecidas. 

De acordo com Nobre e Pedro (2010), o estudo das controvérsias é uma ferramenta 

de suma importância para compreender as redes que articulam humanos e não-humanos, 

uma vez que uma investigação, à luz da Teoria Ator-Rede, demanda uma metodologia que 

permita trabalhar com os fatos estabilizados e os fluxos que constroem e desconstroem as 

caixas-pretas. Para tanto, acompanhar controvérsias indica estar atento à extensão das 

redes, sendo que os actantes que as compõem são apenas pontualizações de redes bem 

mais amplas e heterogêneas. 

As controvérsias se originam a partir de um produto ou processo que se torna foco 

de uma disputa cujos porta-vozes argumentam a favor ou contra tal artefato, conduzindo ou 

afastando o mesmo a adquirir uma condição de algo dado/produzido, configurando, assim, 

o que definimos como caixa-cinza
32

, o que quer dizer que este artefato ainda não se 

consagrou/estabilizou a ponto de se tornar uma caixa-preta (Nobre & Pedro, 2010). 

Dessa maneira, segundo a analogia descrita por Nobre e Pedro (2010, p. 54), o 

pesquisador deve agir como um detetive que rastreia as ruelas enigmáticas do seu caso 

investigativo. Destarte, seguir o traçado de uma rede implica em colher as pistas que são 

deixadas pelo caminho, acompanhar os atores que fazem parte desta trajetória. Os autores 

ainda destacam que devemos seguir este traçado através de uma cartografia que procure 

apenas aplainar, por meio de um mapeamento, este terreno, não tendo como objetivo a 

busca de explicações ou respostas da realidade. 

Para Pedro (2008), a cartografia difere da maneira estática com que os mapas são 

representados: cartografias são produções provisórias, pois, ao mesmo tempo em que estão 

acompanhando os movimentos, estão sendo construídas. Posto isso, a autora ressalta que o 

ato de cartografar exige uma imersão nas redes que o pesquisador se propõe a investigar, 

acompanhando e entendendo seus movimentos e desvios. 

                                                 

32
  Termo definido na página 67. 
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Movimentos de um cartógrafo 

Pedro (2010, p. 90) destaca que o cartógrafo, para seguir os atores e descrever as 

controvérsias que permeiam as relações, precisa estar atento a alguns movimentos 

mínimos: 

1 – Buscar uma porta de entrada: é preciso encontrar uma forma de ―entrar na 

rede‖, de começar a seguir os atores e, de algum modo, participar da dinâmica 

que seus movimentos permitem traçar. 

2 – Identificar os porta-vozes: uma vez que da rede participam múltiplos 

actantes, humanos e não-humanos, é preciso identificar aqueles que ―falam pela 

rede‖, e que acabam por sintetizar a expressão de outros actantes. Nesse 

processo, vale ressaltar, não se pode deixar de tentar buscar as ―vozes 

discordantes‖, ou seja, a recalcitrância que também circula na rede. 

3 – Acessar os dispositivos de inscrição
33

, ou seja, tudo aquilo que possibilita 

uma exposição visual, de qualquer tipo, em textos, documentos, e que permita 

―objetivar a rede‖. 

4 – Mapear as associações entre os actantes. Trata-se aqui de delinear as relações 

que se estabelecem entre os diversos atores e que acabam por compor a rede.  

Para buscar uma porta de entrada 

Buscamos um Hospital de referência onde pudéssemos seguir o movimento de uma 

brinquedoteca agindo em prol de um processo de humanização. Justificamos a escolha pelo 

Hospital
34

 investigado devido à sua localização em uma cidade polo para toda uma região 

do Estado de Minas Gerais, sendo referência para os municípios circunvizinhos no que se 

refere à área da saúde. 

Iniciamos nossa busca por meio do site www.google.com.br, realizando um 

levantamento de quantos eram os hospitais existentes nessa cidade. Essa investigação nos 

mostrou a existência de seis unidades de saúde, entre hospitais e prontos-socorros públicos 

e particulares. Após esse levantamento preliminar, estabelecemos contato telefônico com 

tais unidades de saúde a fim de verificarmos quantas delas atendiam em regime de 

                                                 

33
  Termo geral referente a todos os tipos de transformação que materializam uma entidade num signo, num 

arquivo, num documento, num pedaço de papel, num traço. Usualmente, mas nem sempre, as inscrições 

são bidimensionais, sujeitas a superposição e combinação. São sempre móveis, isto é, permitem novas 

translações e articulações ao mesmo tempo que mantêm intactas algumas formas de relação [...] (Latour, 

2001, p. 350). 
34

  Pelo compromisso ético assumido com a Instituição, não será revelada a identificação do Hospital no qual 

a investigação foi realizada.  

http://www.google.com.br/
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internação pediátrica e se possuíam (ou não) uma brinquedoteca hospitalar nas 

dependências da instituição. 

Os resultados obtidos foram: 01 unidade de saúde não possuía setor de pediatria e, 

por isso, não possuía brinquedoteca; 01 unidade de saúde atendia apenas em caráter de 

urgência e também não possuía brinquedoteca; 01 unidade de saúde atendia em regime de 

internação infantil, mas não possuía brinquedoteca; 01 unidade de saúde atendia em regime 

de internação infantil e já havia possuído um sistema de empréstimo de brinquedos, não 

uma brinquedoteca, todavia, este sistema estava suspenso; 01 hospital não atendia em 

regime de internação, mas na Casa de Apoio destinada a acolher as famílias e os pacientes 

enfermos existia um espaço (sala da pedagoga) no qual as crianças tinham a possibilidade 

de brincar e desenvolver atividades pedagógicas (havia, no entanto, nesse hospital, um 

ambiente exclusivamente dedicado à brinquedoteca hospitalar, mas esta sala estava 

interditada e funcionando como depósito de materiais: macas, colchões etc.); 01 hospital 

que atendia em regime de internação e possuía uma brinquedoteca em funcionamento. 

A partir desses resultados, marcamos uma visita técnica com a unidade de saúde 

que possuía brinquedoteca, bem como com aquelas que possuíam ou já haviam possuído 

um trabalho lúdico voltado às crianças. Realizadas essas visitas, optamos por realizar nossa 

investigação no único Hospital que possuía um espaço exclusivamente destinado à 

brinquedoteca, em funcionamento. Além disso, esta Instituição era referência para toda a 

região a que pertence, como já assinalamos. 

Apesar das exigências burocráticas requeridas pelo Hospital para realização de 

nossa pesquisa, tivemos acesso a outra via de entrada à brinquedoteca. Ao procurarmos o 

Setor de Humanização da Instituição – órgão responsável pela brinquedoteca, dentre outras 

atribuições voltadas à humanização hospitalar – fomos convidados a participar dessas 

atividades num regime de voluntariado. 

De início, enquanto participantes do grupo de voluntários, inserimo-nos no Hospital 

de maneira discreta, por se tratar de um ambiente complexo. Para tanto, buscamos, nos 

primeiros encontros, conhecer como se caracterizava o espaço destinado à brinquedoteca, 

em que circunstâncias este espaço foi instalado, quem eram seus frequentadores, quais os 

profissionais envolvidos, questões que possibilitaram a familiarização com a realidade 

investigada. Seguimos, assim, com inspiração no trabalho etnográfico dos antropólogos 

que, imersos numa dada comunidade, passam a fazer parte de seu cotidiano para conhecer 

e descrever as especificidades da mesma. 
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Para identificar os porta-vozes 

Com respaldo na literatura consultada, já sabíamos de antemão que são muito os 

atores que poderiam contribuir com relatos e ações referentes à brinquedoteca hospitalar. 

Os profissionais de saúde, os pais ou acompanhantes das crianças e as próprias crianças 

poderiam ser testemunhas em potencial sobre essa realidade. Com esta base, procuramos 

enfocar nossa investigação nesses três grupos de informantes. 

Os profissionais de saúde que investigamos foram aqueles diretamente relacionados 

à pediatria, porque acreditamos que, devido à proximidade com o cotidiano infantil, esses 

profissionais possuíam mais propriedade para relatar sobre as necessidades globais de seus 

pacientes, bem como sobre as questões referentes à brinquedoteca. Além desses 

profissionais, justificamos a presença dos gestores do Hospital neste conjunto de porta-

vozes, uma vez que, de acordo com Viegas (2007a), a existência e a manutenção das 

brinquedotecas dependem muito destes profissionais, daí a importância de conhecer como 

os mesmos percebem o brincar no contexto hospitalar. Com relação às crianças e aos pais, 

só participaram da pesquisa aqueles que estavam envolvidos nas atividades da 

brinquedoteca. 

Através dos nossos primeiros contatos com a realidade a ser investigada, bem como 

das observações iniciais, pudemos identificar, dentre essas categorias de informantes, 

quem eram os ―porta-vozes‖ que poderiam trazer contribuições para nossa investigação, 

evidenciando aspectos relacionados à resistência e à adesão à brinquedoteca hospitalar, 

assim como às práticas nela desenvolvidas. 

Para acessar os dispositivos de inscrição 

Em nossa pesquisa bibliográfica, tivemos acesso a algumas inscrições
35

 que, através 

das informações oferecidas, nos possibilitaram ordenar os aspectos mais importantes 

referentes ao nosso objeto de estudo. 

                                                 

35
 Esclarecendo melhor o termo, nas palavras de Latour (1985, 1997, 2000 citado por Queiroz e Melo, 2010 

p. 127), inscrições são registros que possibilitam transportar, conservar, combinar e recombinar traços 

da realidade mobilizada. Todo o conhecimento produzido (plasmado em textos, imagens, dados), seria 

fruto deste trabalho de mobilização e transporte de inscrições. 
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A fim de aprofundarmos mais neste campo de investigação, tivemos acesso a 

documentos do Hospital – programas de humanização, leis vigentes no Hospital, bem 

como aos registros relativos especificamente à brinquedoteca: memória de datas 

comemorativas realizadas neste espaço, notícias publicadas em jornais etc. 

Com o intuito de criar novos dispositivos de inscrição, realizamos entrevistas e 

conversas informais com os atores. Através da coleta de narrativas, compreendemos a 

forma como os mesmos percebem as práticas de humanização presentes nesta Instituição, 

como veem a Lei que dispõe sobre a obrigatoriedade de brinquedotecas hospitalares; que 

sentido atribuem à brinquedoteca hospitalar e como descrevem as atividades desenvolvidas 

nesse ambiente. 

Para a realização das entrevistas, foi utilizado um roteiro de perguntas
36

 que serviu 

apenas como forma de esquematização das mesmas, ficando o entrevistado e a 

entrevistadora livres para acrescentar qualquer questão ou comentário que julgassem 

pertinentes. 

Observações no interior da brinquedoteca também foram utilizadas como 

instrumento metodológico. As observações foram realizadas a fim de conhecer como eram 

estabelecidas as relações no interior desse espaço: interações entre os pais e as crianças; 

interações das crianças entre si; entre pais; dos profissionais da saúde com as crianças e 

com os seus pais; dos voluntários: responsáveis pela brinquedoteca, com as crianças e seus 

pais. Além disso, aspectos relacionados à interação das crianças para com os objetos 

lúdicos disponíveis: os brinquedos que escolhiam, se elas preferiam filmes, videogames, 

material pedagógico etc. Aspectos do ambiente físico também foram levados em 

consideração: estrutura física da brinquedoteca, clientela, horários de funcionamento, 

equipe de profissionais, segurança e diversidade dos materiais. Um roteiro de observação
37

 

guiou o olhar da pesquisadora, mas serviu apenas como suporte, não ficando esta restrita 

aos itens nele contidos. 

Para o registro sistemático das nossas observações, fizemos uso do diário de campo. 

Bosi (2003) destaca a importância de nos munirmos deste instrumento, uma vez que, após 

o contato com a realidade e com os atores investigados, podemos não só registrar todos os 

fatos ocorridos, mas também descrever as nossas dificuldades, impressões e sentimentos. 

Nossas falhas e obstáculos, de acordo com a autora, poderão iluminar os caminhos de 

                                                 

36
  Anexo I e II.  

37
  Anexo III. 
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outros estudiosos, além de ser uma maneira de nos posicionarmos enquanto atores que 

passaram a fazer parte dessa rede. 

Para mapear as associações entre os actantes 

A brinquedoteca hospitalar, por estar inserida em um ambiente complexo como é 

um hospital, está envolta por inúmeras associações. Entretanto, não pretendemos esgotar 

essas associações que vão se estabelecendo e se performando a todo instante. Nossa 

intenção foi de apenas segui-las e descrevê-las. Utilizando da analogia feita por Latour 

(2012), pretendemos, ao ―chacoalhar a colmeia‖, seguir algumas abelhas que se 

apresentam possíveis de serem seguidas. Seguir a totalidade do enxame nos pareceu um 

trabalho impossível para o tempo de pesquisa de que dispúnhamos. Nossa tarefa nesta 

empreitada foi construir, através das narrativas e dos fatos observados, uma colcha, 

comparada com aquela feita por retalhos, que nos possibilitou conhecer como os diversos 

nós dessa rede se articulavam durante o período que acompanhamos a rede. 

Para construir uma “boa descrição” 

Segundo Freire (2006), na Teoria Ator-Rede não há manuais nos quais os 

pesquisadores podem se amparar. Para entender e construir uma boa descrição dos fatos 

que acompanhamos, utilizamos um texto de Latour (2006) em que o autor simula um 

diálogo entre um professor um tanto socrático e um aluno da London School of Economics 

às voltas com o término de sua tese de doutorado. Este diálogo possibilitou o 

esclarecimento de como operar com os resultados obtidos a partir de todos os recursos 

metodológicos que utilizamos. 

O aluno mencionado, ao procurar Latour, buscou por uma ―moldura‖, um ―quadro‖ 

de referência para dar sentido aos seus dados. Por moldura, quero dizer uma teoria, um 

argumento, uma perspectiva geral, um conceito – algo que dê sentido aos dados (p. 341). 

Em resposta ao aluno, o professor responde: 

A moldura faz a pintura parecer mais bonita, atrai o olhar, aumenta o valor, 

permite a datação da obra – mas não acrescenta nada à pintura em si. A moldura, 

ou contexto, é justamente a soma de fatores que não faz diferença para os dados, 
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não altera o que se sabe deles. Se eu fosse você deixaria os tais quadros de lado. 

Contente-se com descrever o estado de coisas que tem diante dos olhos (p. 341).  

De acordo com Latour (2006), cabe ao pesquisador um trabalho de descrição dos 

fatos, tarefa que não deve ser considerada simplista. Descrever, estar atento aos estados 

concretos das coisas, encontrar a narrativa adequada e única para uma situação dada – 

Eu pessoalmente sempre achei isso incrivelmente exigente (p. 341). O autor ainda 

argumenta:  

[...] Entrevistas, sondagens, o que seja – nós vamos, nós ouvimos, nós 

aprendemos, nós praticamos, nós nos tornamos competentes, nós mudamos 

nossa visão. De fato é bem simples: é chamado de trabalho de campo. Bons 

trabalhos de campo sempre produzem muitas novas descrições (p. 344). 

Vale ressaltar ainda, como evidencia Queiroz e Melo (2006) que o ato de escrever 

textos tem tudo a ver com o método adotado pela Teoria Ator Rede, pois captura a 

dinâmica de cartografar controvérsias. O texto funciona como um laboratório, no qual 

inúmeras combinações são realizadas a fim de se testar seus efeitos. Como para qualquer 

híbrido, observa-se, na produção de um texto, uma intensa troca de propriedades, pois o 

autor produz o texto ao mesmo tempo em que o texto produz o autor. A escrita de um texto 

remete ao conceito de tradução, pois um texto não se constitui simplesmente com o 

transporte de informações sobre o tema estudado sem que as mesmas sejam em algum grau 

deformadas. Ao contrário, num relatório de pesquisa não há informações, apenas trans-

formação de ideias e dos dados coletados (Latour, 2006, p. 346). 

Considerações Éticas 

Esta pesquisa foi realizada de acordo com os procedimentos éticos, sobretudo pelas 

considerações indicadas pela Resolução 050, de 30 de outubro de 2006, da Universidade 

Federal de São João Del-Rei (UFSJ), que norteia a realização de pesquisa com seres 

humanos, tendo sido submetida ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade em 

questão. 

Com a utilização do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), 

garantimos o consentimento livre e o caráter voluntário de participação na pesquisa. Neste 

documento, os objetivos e procedimentos da pesquisa foram explicitados de maneira clara 

e objetiva aos participantes. Ademais, constaram no TCLE questões relativas ao anonimato 
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dos sujeitos pesquisados, dos possíveis riscos e benefícios concernentes ao estudo e da 

liberdade de desistência mesmo durante a investigação. Dessa maneira, os participantes só 

assinaram o TCLE após terem compreendido e terem esclarecido todas as dúvidas relativas 

ao mesmo.  

Os resultados obtidos ao término da investigação serão devolvidos aos 

participantes, através da disponibilização da dissertação, convite para defesa, dentre outras 

formas que possam atingir a todos da maneira mais eficaz possível. Além disso, a 

pesquisadora manterá estes dados em arquivo próprio e privativo, durante um período 

mínimo de cinco anos, conforme rezam as orientações do Comitê de Ética em Pesquisa. 
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CAPÍTULO VI 

UMA DESCRIÇÃO DO CENÁRIO ENCONTRADO E DOS 

ATORES QUE NELE ATUAM 

 

 

Conforme destacamos no início do primeiro capítulo, a Brinquedoteca Hospitalar, 

de uma forma geral, resulta da interação de múltiplas redes e também possibilita a 

emergência de outras. A ideia de campo-tema
38

 defendida por Spink (2003) parece-nos 

semelhante a essa noção de rede que procuramos trabalhar em nossa pesquisa: 

Campo são as redes de causalidade intersubjetiva que se interconectam em 

vozes, lugares e momentos diferentes, que não são necessariamente conhecidos 

uns dos outros. Não se trata de uma arena gentil onde cada um fala por vez; ao 

contrário, é um tumulto conflituoso de argumentos parciais, de artefatos e 

materialidades (p. 36). 

Apropriando-nos das ideias de Spink, podemos dizer que o campo-tema das 

brinquedotecas hospitalares é um processo contínuo e multitemático do qual os actantes 

entram e saem a todo instante. Assim, passamos a fazer parte desse campo ao buscarmos 

mais detalhes sobre ele, ao relatarmos, ao conversarmos a seu respeito. Passamos a fazer 

parte do processo e de seus eventos no tempo (Spink, 2003, p. 25). 

Lançamos mão da figura
39

 utilizada na ocasião da explanação acerca das redes para 

ilustrarmos a rede em que a brinquedoteca pesquisada está inserida: 

  

                                                 

38
  Conceito discutido na Introdução. 

39
  Referimo-nos à figura localizada na página 23. 
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Figura 2 - Ilustração das redes que compõem a brinquedoteca hospitalar pesquisada. Baseada em Dissertação 

de Rogério (2013). 

 

Com base nessa ilustração, podemos perceber que a brinquedoteca hospitalar afeta 

e é afetada por muitas interferências cuja origem está em diversos atores que compõem 

essa rede. Consideramos a brinquedoteca hospitalar como um fenômeno em construção, 

uma vez que muitos atores entram e saem deste cenário a todo instante, produzindo efeitos 

muito variados. Além disso, apesar de parecer possuir uma configuração mais ou menos 

estabilizada, ainda existem inúmeras controvérsias que envolvem a inserção da 

brinquedoteca no meio hospitalar, a citar, entre outras: o tamanho do espaço destinado à 

brinquedoteca, que ainda é questionado pelos profissionais de saúde; as resistências que 

precisaram ser superadas para a implementação desse espaço; a complexidade do ambiente 

hospitalar. Estes aspectos se configuram em controvérsias superadas, ou não, que 

constituem o fato de este espaço estar em construção. 
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Entrar no Hospital como voluntária e começar a fazer parte dessa rede foi uma 

maneira interessante de conhecer esse processo de construção e todas as especificidades do 

mesmo. De acordo com Latour (2012), conhecer os bastidores, o making of de uma 

construção, seja ela uma produção artística, reuniões políticas ou arranha-céus, possibilita 

uma visão diferente daquela tida como oficial, pois [...] voltamos aos bastidores; 

aprendemos sobre as habilidades dos profissionais; vimos inovações tomarem forma; 

sentimos como isso era arriscado; e testemunhamos a intrigante fusão de atividades 

humanas e entidades não-humanas [...] (Latour, 2012, p. 133). 

Foram diversos dias de observação e trabalho voluntário
40

 que proporcionaram o 

conhecimento de algumas facetas, às quais talvez eu não tivesse acesso entrando no 

Hospital somente como pesquisadora. 

A observação que o voluntariado me proporcionou fez com que eu pudesse ter um 

contato mais próximo com a realidade daqueles que frequentavam a brinquedoteca e 

constituíam juntamente comigo aquela dinâmica. Atuando apenas como uma observadora 

(pesquisadora) eu poderia causar certa estranheza aos pais e às crianças, podendo minha 

presença até ser motivo de constrangimento diante de uma realidade tão singular e 

dolorosa para aquelas pessoas. Como voluntária, a realidade foi outra. Pais e crianças se 

soltavam diante da minha presença, uma vez que eu estava ali como mediadora das 

brincadeiras. 

Assim, pude observar de perto e de dentro da situação qual o papel da 

brinquedoteca naquele contexto; pude perceber como são travadas as relações, como pais e 

crianças se sentem e se manifestam dentro daquele espaço. 

Os pais dentro da brinquedoteca, em diversas situações, viam em mim a figura de 

quem estava ali para ajudar, para contribuir, para amenizar a dor. E, muitas vezes, abriam 

suas vidas, contavam coisas particulares de seus filhos, de suas famílias. Nestas 

circunstâncias, quando eu falava da minha pesquisa, mostravam-se abertos, emitindo sua 

opinião sobre aquele espaço. Dessa maneira, posso dizer que essa pesquisa foi enriquecida 

devido à minha participação enquanto nó dessa rede, sendo que foi através do voluntariado 

que muitas portas se abriram para que eu pudesse realizá-la. 

A seguir, buscamos descrever essa ―viagem‖ por nós realizada através da descrição 

dos fatos e atores que se fizeram presentes em nossa investigação e que, de alguma forma, 

tornaram-se porta-vozes desta realidade. 

                                                 

40
  Foram 40 dias (três horas/dia) de trabalho voluntário e observações, totalizando 120 horas de atividades. 
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Apresentado o cenário: o Hospital 

Acreditamos que os dados coletados, bem como as descrições feitas acerca dessa 

realidade, não poderiam prejudicar ou mesmo expor o Hospital pesquisado. Ao contrário, a 

Instituição poderia ser tida como exemplo a ser buscado por outras unidades de saúde no 

que se refere à temática da Humanização. Entretanto, em respeito às exigências postuladas 

pelo Comitê de Ética, que nos exigiu sigilo acerca da identidade da instituição, 

mantivemos o anonimato tanto do Hospital quanto da cidade na qual está inserido. 

Este Hospital, inaugurado no final da década de 1960, é uma instituição filantrópica 

de caráter beneficente e assistencial. Situa-se em uma cidade de médio porte no interior de 

Minas Gerais que é sede polo da macrorregião sanitária a que pertence. Assim, o Hospital 

não só atende a população da cidade na qual está inserido como também é referência para 

os 57 municípios que compõem essa macrorregião. Trata-se da única entidade disponível 

na região, atendendo a demandas de média complexidade e a grande maioria dos processos 

mais complexos, como Oncologia, Hemodinâmica, Hemodiálise e CTI Neonatal. Além 

disso, oferece os serviços de clínica médica e cirúrgica de adultos e de crianças, 

maternidade – inclusive com atenção à gravidez de alto risco, além dos diversos apoios de 

diagnósticos. São atendidos usuários do Sistema Único de Saúde que ocupam cerca de 

60% dos leitos e serviços oferecidos, assim como usuários de convênios particulares, como 

o convênio oferecido pelo próprio Hospital, o IPSEMG – Instituto de Previdência dos 

Servidores do Estado de Minas Gerais, além de pacientes de caráter particular. Esta 

Instituição pertence a uma Ordem Hospitaleira ligada à Igreja Católica que, desde a sua 

criação, busca atender o usuário dentro de parâmetros humanitários, seguindo os valores 

propostos pela Ordem. Assim, as iniciativas governamentais em prol da humanização 

hospitalar vieram ao encontro do carisma hospitaleiro já trabalhado nessa Instituição. 

A Humanização Hospitalar aos olhos dos profissionais da saúde 

No ano de 2001 foi criado um comitê estruturado, ligado diretamente à Presidência-

Executiva da Instituição, que passou a ser responsável pelas questões ligadas à 

espiritualidade, humanização e voluntariado. A partir dos relatos de alguns dos 

profissionais entrevistados tivemos a oportunidade de conhecer melhor como se deu o 
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processo de implementação e funcionamento desse setor, uma vez que foi natural, entre os 

profissionais, a referência ao Setor de Humanização quando questionados sobre a temática 

da Humanização Hospitalar. De acordo com um profissional, a ideia inicial de criação 

desse Setor precisou enfrentar alguns entraves, dado o fato de que não possuíam nenhum 

modelo a ser seguido. 

Não existia nada de similar da forma que nós queríamos dentro do contexto do 

Hospital. Então nós começamos a fazer um diagnóstico: quais os problemas do 

Hospital, quais os problemas que as pessoas viam em termos de relações 

humanas [...]. Então, nós fizemos o diagnóstico com todos os trabalhadores, 

colocamos caixas para sugestões da comunidade e, a partir desses problemas, 

dessas dificuldades, principalmente a parte de entraves, nós começamos a criar 

ações. Então, a primeira que nós reorganizamos foi trazer a comunidade para 

trabalhar conosco – como voluntários. Através dos voluntários, nós criamos 

projetos, tomando o cuidado para não abrir muitos. Abria um projeto e ele ficava 

em fase de implementação e depois era aprovado ou não – ficava num período de 

experiência. (Profissional I – Membro do Setor de Humanização) 

Composto atualmente por uma equipe de seis profissionais e aproximadamente 200 

voluntários, o Setor de Humanização possui os seguintes objetivos
41

: 

 Conduzir um processo permanente de mudança de cultura de atendimento à 

saúde, promovendo melhor qualidade e eficácia dos serviços prestados e o 

respeito à dignidade humana. 

 Sensibilizar profissional e usuário para a importância e os benefícios do 

atendimento e do trabalho humanizado. 

 Garantir à Instituição Hospitalar o papel de protagonista do processo de 

humanização de seus serviços. 

Com o intuito de atingir tais objetivos o Setor de Humanização com a parceria de 

outros setores e profissionais possui 14
42

 projetos de ações em prol da humanização. 

Referindo-se aos projetos desenvolvidos no Hospital, um profissional destaca: 

Eu vejo, assim, de forma excelente. Eu vejo pelo olhar, principalmente dos de 

fora. Eles falam assim: - ―É impressionante, a gente vai pra outro lugar, é bom, 

atende bem, tem médico tem enfermeira... mas aqui tem uma coisa diferente que 

a gente não sabe explicar o que é. Vocês cuidam da gente, com esse pessoal lá de 

fora (refere-se aos voluntários) – os doutores palhaços, a menina que conta 

história na pediatria, o rapaz com o coral que a gente sabe que está lá no meio‖. 

Então eu vejo como um diferencial imprescindível – a questão da humanização. 

Eu vejo que o Setor de Humanização, com esses projetos ele consegue atingir 

coisas que raramente alguém faria, sem dinheiro: dia das mães, dia dos pais, dia 

                                                 

41
  Informações retiradas do folder explicativo do Setor de Humanização do Hospital. 

42
  Encontramos uma divergência referente ao número de projetos em vigor no Hospital, uma vez que 

constam no folder 14 projetos, mas um dos entrevistados mencionou a existência de 16. Acreditamos que 

essa divergência ocorre devido ao fato de alguns projetos ainda estarem em fase de experiência, como 

relatado por esse mesmo profissional, e, por esse motivo, ainda não estão na lista dos projetos efetivos. 
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das crianças. Então eu vejo que essa questão de trabalhar o lúdico através dos 

projetos, dos projetos como um todo não só os lúdicos, é que eles vêm trazer a 

rua aqui pra dentro, porque num certo sentido o paciente está enclausurado. 

(Profissional II – Profissional ligado à área de enfermagem e à diretoria do 

Hospital). 

Procuramos investigar, através das entrevistas realizadas com os profissionais, a 

forma como eles percebem a Humanização Hospitalar, uma vez que a brinquedoteca está 

inserida neste contexto. Conforme destacamos no capítulo III, o conceito de Humanização, 

segundo o que consta nos trabalhos já produzidos e mapeados, passou por vários 

movimentos de tradução
43

 – fenômeno caro à Teoria Ator-Rede –, ocorrendo o mesmo nas 

definições dadas pelos profissionais de saúde. Alguns profissionais, em especial aqueles 

que trabalham no Setor de Humanização do Hospital, foram mais abrangentes e 

conceituaram esse termo muito próximo àquilo que encontramos na literatura. 

Eu acho que no momento em que falamos de humanização nós estamos falando 

de mudança de postura. Então, a humanização vai desde a ambiência – da 

organização dos espaços, da pintura, dos móveis, essa organização realmente de 

limpeza e estética – até a forma de cordialidade como eu recebo as pessoas. 

Então ela é muito ampla. Por isso, quando eu falo de mudança de atitude, nós 

estamos falando de muita coisa: eu estou falando de respeito nas relações de 

trabalho, na não discriminação, eu estou falando da pessoa, da forma como ela é, 

de valorização dos profissionais e principalmente valorizando aquilo que eles 

têm pra se sentirem bem e felizes com o trabalho que eles realizam. Eu acho que 

é bem amplo o conceito de humanização. (Profissional I – Profissional ligado ao 

Setor de Humanização). 

Pudemos detectar que os demais profissionais também têm uma visão ampla acerca 

do cuidado humanizado para com o paciente, pois todos os entrevistados mencionaram 

sobre da importância dessa prática e da existência do Setor de Humanização no Hospital. 

Tirando o conceito pronto, eu vejo que a humanização vai muito além de faixa, 

de cartaz, banda de música. Ela vai no humano mesmo, no corpo a corpo. O que 

eu posso fazer assim oh: - eu sou técnico de enfermagem, ele (o profissional) vai 

passar uma sonda. O que eu posso fazer pra que aquela sondagem seja o mais 

humana, no sentido do espiritual, mental e físico? – não pensando só no físico. 

Eu vou aplicar uma injeção – atrás daquela agulha tem vida, não é uma técnica 

só que eu tenho que passar o algodão, segurar com a mão não dominante. Eu 

penso que é algo muito individualizado e ela (humanização) é fora de câmeras, 

porque quando está todo mundo vendo é muito bom a gente fazer bonitinho e 

pensar nesses humanos. (Profissional II – Profissional ligado à área de 

enfermagem à diretoria do Hospital)  

Um Hospital humanizado é aquele que dá para o paciente condições dignas onde 

ele possa receber carinho, atenção, cuidados adequados que possa prover tanto 

condições humanas, mas também psicossociais para esse paciente, quanto, às 

                                                 

43
  Conceito discutido no capítulo III, p. 60. 
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vezes, até de espiritualização. Então um hospital humanizado é aquele que 

abrange tudo isso dentro do conceito de bem-estar do paciente [...]. A 

humanização ela vai desde o atendimento básico dos profissionais dos serviços 

gerais até do profissional médico, com atenção à patologia do paciente, mas com 

o conforto do paciente também. Então tudo isso é humanização. Eu acredito que 

nós estamos no caminho certo, mas ainda tem muitas coisas pra serem feitas aqui 

– algumas melhorias nas instalações, materiais, recursos humanos, a gente carece 

um pouco, mas a gente está no caminho certo. Já começou a se entender que é 

necessário humanizar-se. (Profissional III – Profissional ligado à área da 

medicina e à diretoria do Hospital) 

Vale ressaltar que alguns dos entrevistados se restringiram a falar da Humanização 

especificamente no setor da pediatria. Entretanto, conseguimos abstrair o que apreendem 

como humanização num sentido geral, visão que certamente possuem com relação aos 

demais setores do Hospital. 

Tudo começou pelo propósito da Humanização enquanto acolhimento das 

crianças. O acolhimento na pediatria iniciou pela demanda necessária de trazer 

às crianças além do tratamento. Porque a criança é diferente do adulto. A gente 

vê que o processo dela de recuperação ele é muito positivo, porque a criança é 

menos ansiosa, menos angustiada em relação ao adulto que quando interna já 

pensa: - ―isso vai ser um câncer, isso vai ser uma doença grave‖. A criança não 

tem essa preocupação. Então o fato de ela viver o tratamento um dia de cada vez 

possibilita essa recuperação. Quando a gente pensou no brincar, a gente pensou 

nessa recuperação e nessa distração que vai agilizar nesse processo terapêutico 

dela enquanto possibilidade de tratamento. Então, a humanização para a 

pediatria, para o trabalho do brincar para a criança enquanto brinquedoteca, ele 

nasceu da visão do diferencial, de além do medicamento ela ter um espaço que 

ela não perca esse processo de infância e aí que a gente começou a perceber 

como o brincar ele foi auxiliando no tratamento. E aí a gente percebe isso 

quando os voluntários chegam e elas já estão aguardando ansiosas. Porque ela 

não está preocupada com o soro, com o medicamento que ela vai tomar. Ela está 

preocupada em ir para a brinquedoteca brincar. (Profissional IV – Profissional 

ligado ao Setor de Humanização) 

A minha opinião sobre a humanização envolve o atendimento de forma integral 

– holística. O atendimento psicológico, o atendimento físico... e isso envolve 

também a brinquedoteca. Tem tudo a ver com a brinquedoteca, porque ela traz 

para a criança um espaço reservado pra ela. Ela tem um espaço lúdico onde vai 

melhorar o estresse que ela está, referente à internação, isso vai humanizar essa 

criança, ela vai interagir melhor com o ambiente hospitalar. Então a 

brinquedoteca ela contribui muito para a humanização dentro do Hospital, onde a 

criança não fica presa somente aos procedimentos invasivos e sim a um espaço 

onde ela possa brincar, em que ela possa ter um momento dela, de criança. 

(Profissional V – Profissional ligado à área de enfermagem). 

Acreditamos que as maneiras como as pessoas entendem e definem a humanização 

converge e, ao mesmo tempo, acrescenta dados ao que já era consensual. Percebemos que 

aquilo que os profissionais conceituam como humanização se traduz – algo se mantém e 

algo se modifica de uma fala à outra. Vemos, através dos relatos selecionados, que em 

grande parte dos casos a humanização hospitalar refere-se aos cuidados com o paciente 
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como um ser integral, atendendo às suas necessidades físicas, mas também às de caráter 

psicológico, social e espiritual. Alguns profissionais também fazem referência às relações 

de trabalho e à ambiência da instituição hospitalar como um todo (móveis, pintura, 

limpeza), sendo que um dos entrevistados até chega a citar a necessidade de melhorias 

nessas condições físicas. Outro profissional relaciona a humanização aos cuidados diários 

com o paciente (aplicação de injeções e sondagens). 

Percebemos que o próprio ato de selecionarmos fragmentos dos relatos dos 

entrevistados também se configura como uma tradução daquilo que foi dito nas 

entrevistas. Apesar de redigirmos na íntegra suas falas, ao editarmos e alocarmos em nosso 

texto apenas partes do que foi dito, perdemos, de certa maneira, a totalidade da entrevista. 

Sabemos que o trecho selecionado traz algo original da entrevista, mas não se trata da 

entrevista na íntegra, pois passou pelo nosso processo de edição. Ou seja, podemos dizer 

que algo da entrevista se mantém, mas algo se perde no decorrer desses deslocamentos. 

Como a brinquedoteca se tornou um actante na política de humanização 

do Hospital? 

De acordo com os profissionais entrevistados, a existência de um espaço lúdico no 

interior da pediatria do Hospital é bastante antiga, sendo anterior à criação da Lei n.º 

11.104/05. Entretanto, segundo relatos, essa ―primeira brinquedoteca‖ era muito pequena e 

não havia uma sistematização de trabalho, como requerido pelos pressupostos de uma 

brinquedoteca hospitalar. O setor da psicologia era o responsável por esse ambiente e, 

devido à restrição de espaço, as crianças eram atendidas individualmente, brincavam quase 

sempre sozinhas ou levavam algum brinquedo para o quarto. 

Nós tínhamos uma salinha reservada no final do corredor, na qual eram atendidas 

as crianças, uma a uma. Então a criança não tinha envolvimento com outras [...]. 

Como a sala era muito pequena, entrava uma criança... Ou seja, não era todo dia 

que todas as crianças brincavam. (Profissional V – Profissional ligado à área da 

enfermagem). 

O processo de reestruturação desse espaço começou entre 2006 e 2008 por 

iniciativa de alguns profissionais que atuavam/atuam diretamente na pediatria, bem como 

com o apoio do Setor de Humanização, fundado em 2005. De acordo com os relatos dos 

profissionais, devido às limitações oferecidas pela primeira brinquedoteca e pelo interesse 
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que as crianças tinham pelo brincar, houve a necessidade de repensar a estrutura que 

possuíam. 

Na medida em que a gente foi vendo esse interesse das crianças pelo brincar, a 

gente viu que precisaria algo a mais. Então nós pensamos, enquanto equipe, 

enquanto grupo, enquanto diretoria, de repensar um espaço maior, porque o 

interesse era grande. [...] Então nós tivemos o interesse de ampliar o espaço. Nós 

tínhamos na pediatria uma sala maior (sala de reuniões) e esse espaço, nós 

avaliamos, que seria o ideal. (Profissional IV – Profissional ligado ao Setor de 

Humanização). 

A conquista de um novo espaço para a brinquedoteca envolveu uma série de 

entraves que precisaram ser transpostos por aqueles profissionais que estavam empenhados 

na ideia de ampliação da brinquedoteca. Esses obstáculos são descritos pelos profissionais 

que estiveram à frente dessas reivindicações.  

Essa sala era uma sala de reunião médica. Então pra tirar essa sala de reunião 

daqui foi muito difícil, não teve aceitação. Mas com muito custo, com muita 

dificuldade, com muita força a gente conseguiu ter esse espaço. (Profissional V – 

Profissional ligado à área de enfermagem). 

Foi uma luta muito grande. Luta pra conquistar um espaço, não é fácil. Houve 

uma resistência terrível de alguns profissionais que não aceitavam, sentiam que 

estavam perdendo [...]. Tivemos problemas seríssimos e a gente teve que contar 

quase com uma luta de corpo a corpo e a gente ficou muito firme em relação a 

isso, a gente não abriu mão. (Profissional I – Profissional ligado ao Setor de 

Humanização) 

A explicitação de resistências, por parte de alguns profissionais da saúde, com 

relação à ampliação da brinquedoteca, é evidenciada de maneira bastante diretiva por parte 

de alguns entrevistados, como destacado nos trechos acima. Entretanto, esses obstáculos, 

mesmo que descritos mais indiretamente, se fazem presentes em outras entrevistas. 

Tivemos um grande trabalho, enquanto parte médica, enquanto resistência e aí à 

medida que nós mudamos o espaço, eles começaram a aceitar. Então foi um 

processo de transição árduo dentro do hospital. Montar uma brinquedoteca 

hospitalar, uma brinquedoteca igual a que nós temos hoje, foi muito difícil. 

(Profissional IV – Profissional ligado ao Setor de Humanização). 

Todo esse processo de transição da brinquedoteca, de um espaço a outro, caminhou 

junto com a criação e os primeiros anos da Lei n.º 11.104/05. A obrigatoriedade 

preconizada pela legislação veio, de acordo com alguns profissionais, respaldar a iniciativa 

de reestruturação da brinquedoteca.  
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Essa brinquedoteca (refere-se à brinquedoteca atual) foi aberta depois da Lei n.º 

11.104/05. A lei foi um respaldo pra nós. (Profissional V – Profissional ligado à 

área da enfermagem). 

Quando nós entramos com a política do Ministério da Saúde, com o Humaniza 

SUS, com o respaldo do Ministério, com o respaldo das regionais dando um 

apoio então nós fizemos essa transição do espaço pequenininho que era um 

espaço para brincar, para distrair a criança, para uma brinquedoteca onde nós 

tivemos o apoio do SERVAS
44

, hoje nós temos a brinquedoteca móvel, hoje nós 

temos o videogame, temos DVD, temos brinquedos variados. Então essa 

transição foi para ampliar e melhorar aquilo que já existia. [...] As crianças já 

brincavam, mas ainda faltava. Foi dentro do que faltava que a humanização veio 

completar. Aquele espaço faltante do vídeo, da brincadeira, dos cavalinhos de 

madeira, do videogame que as crianças de 12/13 anos gostam muito, lá não 

tinha, mas tinham brinquedinhos que as crianças iam pra se distrair, hoje elas vão 

para complementar o tratamento. (Profissional IV – Profissional ligado ao Setor 

de Humanização) 

Após a conquista do espaço, encontramos nas falas dos profissionais a descrição de 

como a brinquedoteca é atualmente. Apesar de os profissionais explicitarem todos os 

pontos positivos dessa nova estrutura, eles têm consciência dos aspectos que precisam ser 

melhorados e planejam para o futuro novas remodelações do espaço que possuem, assim 

como do atendimento oferecido. 

Nós conquistamos o espaço, pintamos, arrumamos, nada foi muito fácil, e nós 

começamos a treinar os voluntários pra brinquedoteca. Temos a parceria com a 

psicologia, já numa nova estrutura, sem problema nenhum, mas sob nossa 

responsabilidade (refere-se ao Setor de Humanização). Hoje nós temos parcerias 

com faculdades que vêm, os doutores da alegria que são vários. Nós não temos 

muitas crianças, mas eu acho que as nossas crianças são felizes. [...] Eu não vou 

te falar que o nosso espaço é adequado, porque ainda não é, ainda é pequeno, não 

é o espaço que nós queríamos. (Profissional I – Profissional ligado ao Setor de 

Humanização) 

Às vezes fica pequeno o espaço pela adesão das crianças. E aí, por ser um 

processo muito difícil, hoje o nosso espaço ainda não é o ideal, mas é um espaço 

maior do que o que a gente tinha e o interesse também aumentou de acordo com 

a ampliação desse espaço. Foi difícil pela aceitação, mas hoje temos a aceitação, 

temos o apoio. Então o que a gente busca ainda é ampliá-la cada vez mais, 

precisa muito ainda. (Profissional IV – Profissional ligado ao Setor de 

Humanização). 

Percebe-se, pelos relatos obtidos, que a brinquedoteca no Hospital em questão 

surge de um campo de disputas onde há vários interesses em jogo e que a Lei que a torna 

obrigatória no espaço hospitalar teve um papel legitimador das ações do grupo que lutava 

pela sua existência e manutenção como parte da rede de uma política de humanização dos 

                                                 

44
  O SERVAS – Serviço Voluntário de Assistência Social é uma entidade sem fins econômicos, mantida 

apenas por doações de parceiros que subsidiam os projetos e ações desenvolvidos pela instituição, como, 

por exemplo, as doações de brinquedotecas móveis aos hospitais. 
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hospitais. A brinquedoteca no Hospital é, portanto, um elo dessa rede, ao mesmo tempo em 

que é um efeito e um disparador para novos efeitos. 

Descrevendo as características desse espaço 

No setor da pediatria existem vários elementos que o diferenciam do ambiente do 

Hospital como um todo, evidenciando a necessidade de torná-lo mais acolhedor aos seus 

pequenos usuários. Já na entrada é possível visualizar a decoração das paredes do corredor 

principal, bem como das janelas de vidro dos quartos que são voltadas para esse corredor. 

São pinturas de animais e flores em jardins bastante coloridos. Nos quartos também 

encontramos desenhos similares. Além disso, o uniforme das enfermeiras é branco (calça, 

blusa e sapato) com um guarda-pó colorido por cima. 

A brinquedoteca pesquisada fica no setor pediátrico do Hospital, mais 

especificamente na segunda porta à direita do grande corredor que corresponde à ala 

infantil. A sua porta é toda colorida com adesivos e nela está escrito BRINQUEDOTECA 

com letras estilizadas. Há, também, afixado na porta, um quadro de horários de 

funcionamento com o nome do voluntário responsável por cada período. Ocasionalmente 

são afixadas programações que extrapolam o cotidiano das atividades ali desenvolvidas, 

como por exemplo, a programação do dia das crianças. 

Dentro da brinquedoteca encontramos um ambiente decorado e repleto de objetos 

lúdicos que atendem tanto as crianças quanto seus pais. Nas paredes existem grandes 

adesivos de personagens da Walt Disney e, no teto, há flores coloridas de papel. Há 

também, fixo em uma das paredes, um mural onde são coladas as atividades feitas pelas 

crianças. Existem também dois grandes armários onde ficam guardados os brinquedos. 

Esses armários são numerados e divididos de acordo com os materiais que os compõem: 

brinquedos de meninas; brinquedos de meninos; materiais pedagógicos e jogos. Em cima 

dos armários também há brinquedos maiores que fazem parte da decoração do ambiente. 

Observa-se ainda um videogame (Play Station II) conectado a uma televisão de plasma 

de 32‖. 

A Brinquedoteca Móvel é outra atração presente na brinquedoteca. Trata-se de um 

equipamento desenvolvido pelo SERVAS – Serviço Voluntário de Assistência Social em 

parceria com Governo do Estado de Minas Gerais. Composta por dois módulos de plástico, 

articulados e sobrepostos, a Brinquedoteca Móvel possui portas de todos os lados onde 
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existem CDs, DVDs, brinquedos e jogos; uma televisão e um aparelho de DVD que são 

embutidos em um dos lados do módulo superior. Sendo um equipamento de fácil 

transporte, a Brinquedoteca Móvel pode ser levada aos leitos de crianças impossibilitadas 

de frequentar a brinquedoteca e, dessa maneira, as atividades lúdicas, antes presentes 

apenas ao espaço da brinquedoteca, podem ser promovidas por este novo actante. 

Ademais, a Brinquedoteca Móvel dispensa, de certa maneira, a presença do profissional 

brinquedista, que tem a possibilidade de delegar ao acompanhante da criança a 

responsabilidade de manusear o equipamento. Com base nestes aspectos, vemos que o 

―espírito‖ da brinquedoteca se faz presente nos quartos, mesmo que a criança não possa 

frequentá-la. 

Ainda como objetos presentes dentro da brinquedoteca, há um jogo de mesa e 

cadeiras de madeira e algumas mesas e cadeiras de plástico extras. Há também cadeiras 

maiores que acomodam os pais das crianças. No chão deste ambiente há quatro cavalinhos 

de balanço, sendo dois de madeira e dois de plástico inflável. Como estamos falando de 

uma brinquedoteca inserida numa realidade hospitalar, destacamos a presença de suportes 

para soro e recipientes contendo álcool 70%. A presença de duas janelas permite que a 

iluminação e a ventilação da brinquedoteca sejam naturais. O espaço destinado à 

brinquedoteca é relativamente pequeno, se considerarmos o número de crianças que a 

frequentam diariamente.  

Apresentando os atores que atuam na brinquedoteca 

A equipe de voluntários 

A equipe de profissionais que gerencia este espaço é o grupo de voluntariado 

composto por aproximadamente quinze pessoas. A partir do trabalho desses voluntários, a 

brinquedoteca funciona todos os dias, nos períodos matutino e vespertino. Como destacado 

anteriormente, os voluntários são vinculados ao Setor de Humanização que seleciona, 

gerencia e acompanha as atividades por eles desempenhadas. 

Aquele que se apresenta para ser voluntário no Hospital passa primeiramente por 

uma fase de cadastro e entrevista inicial, em que se busca esclarecer acerca dos dezesseis 

projetos de humanização desenvolvidos na Instituição, bem como conhecer as habilidades 

e interesses da pessoa. Quando o voluntário opta por trabalhar na área da infância, passa 
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por um treinamento inicial com uma neuropsicóloga que acompanha todos os voluntários 

nesse primeiro encontro. Neste processo de formação, algo fundamental a ser avaliado é o 

perfil de maturidade para com a doença que o voluntário tem. Assim, o voluntário passa 

por um período de experiência para que conheça melhor o trabalho a ser desempenhado. 

Quando o voluntário não se adapta em determinado setor, ou quando se verifica que 

seu perfil não é adequado para trabalhar com crianças, por exemplo, ele pode ser 

transferido para outro projeto ou mesmo afastado do trabalho na Instituição. 

O perfil dos voluntários da brinquedoteca, atualmente, segundo os profissionais 

entrevistados, caracteriza-se por uma maioria jovem e aqueles que não o são possuem 

experiência com crianças, seja através de graduações (psicologia, pedagogia), ou através de 

experiências familiares com filhos e netos. Este, segundo os responsáveis pelo Setor de 

Humanização, seria o perfil ideal para trabalhar na brinquedoteca.  

Prioriza-se pessoas alegres. A gente não vai colocar um voluntário triste no meio 

de crianças. Então deve ser uma pessoa que tenha um perfil alegre, que goste de 

contar histórias, que goste de ficar com crianças. (Profissional I – Profissional 

ligado ao Setor de Humanização). 

Nós temos que olhar a questão da sensibilidade. Eu não posso olhar para uma 

criança na pediatria e falar: ―coitadinha, que dó!‖. Então a gente vai olhar o perfil 

de maturidade para com a doença. Porque às vezes ela tem boa vontade, mas ela 

não tem o perfil, porque ela vai olhar pra criança e ter dó. Não. Ela tem que olhar 

pra criança enquanto criança que está em tratamento. (Profissional IV – 

Profissional ligado ao Setor de Humanização) 

Além da disponibilidade, o compromisso é outro aspecto fundamental para tornar-

se voluntário do Hospital. 

É interessante a visão que as pessoas têm dos nossos voluntários: nenhum 

voluntário nosso fica andando à toa. Ele chega; ele tem o crachá; ele toma todas 

as vacinas; ele tem esse cuidado todo; ele vai exatamente para o lugar que ele 

tem que ir, ninguém vê voluntário andando nos quartos. (Profissional I – 

Profissional ligado ao Setor de Humanização) 

Quando chega ao Hospital para o seu trabalho, o voluntário deve, primeiramente, 

passar na sala do Setor de Humanização, colocar o seu crachá e uniforme
45

 e dirigir-se ao 

                                                 

45
  O crachá é atualizado anualmente, sendo composto por foto, nome, constando em seu verso algumas 

instruções a serem seguidas pelo voluntário. O uniforme, por sua vez, é pessoal (o voluntário é responsável 

por sua limpeza e manutenção). Trata-se de um guarda-pó amarelo contendo o nome do Setor de 

Humanização e escrito com letras estilizadas a palavra BRINQUEDOTECA. Pede-se ainda que o 

voluntário use roupas claras e sapato fechado. 
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setor correspondente. No caso do voluntário da brinquedoteca, é necessário pegar as 

chaves da sala e dos armários onde ficam guardados os brinquedos.  

Ao chegar ao setor da pediatria, a primeira tarefa desempenhada pelo voluntário é a 

abertura da sala da brinquedoteca para verificar se está tudo em ordem e se a sala está 

limpa para o recebimento das crianças. Em seguida, o voluntário dirige-se ao balcão de 

enfermagem e solicita a informação de quais crianças não estão aptas para frequentar a 

brinquedoteca – são aquelas crianças que estão em restrição de contato. A partir dessa 

informação, o voluntário dirige-se aos quartos e convida as crianças e seus pais para irem à 

brinquedoteca.  

Terminado o horário de funcionamento da brinquedoteca, seja no período da manhã 

ou no período da tarde, os voluntários devem organizar o espaço a fim de deixá-lo pronto 

para ser utilizado novamente. Assim, os brinquedos e os demais materiais devem ser 

guardados em seus respectivos armários. A brinquedoteca também deve ser fechada e 

preferencialmente limpa. 

Feito isso, o voluntário se encaminha para o Setor de Humanização para a 

devolução das chaves, assinatura do livro de presença (horário de entrada/saída), bem 

como para o preenchimento de uma ficha de controle das atividades desenvolvidas na 

brinquedoteca. Essa ficha contém os seguintes itens: nome do voluntário, data, horário de 

chegada e de saída, atividades desempenhadas, quem desempenhou, local e observações. 

Esse material nos serviu de consulta para conhecermos melhor a forma como os outros 

voluntários atuavam nesse espaço. O item que nos chamou mais a atenção foi o reservado 

às observações, uma vez que os demais campos a serem preenchidos mantinham uma 

estrutura fixa. 

Outra atividade que os voluntários são convidados a participar é uma reunião com a 

equipe de supervisores (responsáveis pelo Setor de Humanização). Nessas reuniões 

discute-se acerca das atividades desempenhadas no decorrer do mês e são ministrados 

treinamentos. É importante salientar que os voluntários de todos os projetos são 

convidados para essas reuniões e as discussões e treinamentos envolvem a todos, com o 

intuito de apresentar e capacitar os voluntários para os projetos desenvolvidos. 

Os profissionais da saúde 

A criança muitas vezes passa os períodos inteiros da manhã e da tarde na 

brinquedoteca e às vezes precisa interromper sua brincadeira para ser examinada, receber 
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medicamentos ou algum outro procedimento. Dessa maneira, a presença de profissionais 

da saúde no interior da brinquedoteca é constante. 

Os procedimentos mais invasivos, como colocar o soro na veia e aplicar injeção, 

não são realizados no interior da brinquedoteca, pois a criança muitas vezes fica agitada, 

chora bastante, o que pode assustar as demais crianças. Assim, as enfermeiras passam de 

tempos em tempos para verificar se o soro está correndo bem, medir a temperatura, 

administrar medicamento oral, dentre outras atividades rotineiras. Sua presença, na maioria 

das vezes, é bem recebida pelas crianças, que parecem se sentir protegidas dos 

procedimentos aversivos naquele ambiente. As enfermeiras são gentis com as crianças e 

com suas mães e, muitas vezes, fazem comentários sobre a brincadeira desenvolvida pela 

criança que está sendo atendida naquele momento. 

Nós, profissionais da área da enfermagem, deixamos muito claro que essa área 

(brinquedoteca) é para a criança, então a gente quase não entra nessa sala. 

(Profissional V – Profissional ligado à área da enfermagem). 

Envolver nas atividades da brinquedoteca é muito complicado, porque muitas 

das vezes quando o setor está com muita criança doente, muita criança com 

estado de saúde complicado, a gente não tem tempo pra vir e ajudar vocês 

(voluntários), mas a gente já faz muitas coisas referentes: na hora da pulsão 

venosa, por exemplo, pedimos pra mãe trazer um brinquedinho, mostrar que a 

gente também vai pegar a veia do palhacinho, da bonequinha. Então, a gente 

tenta de alguma forma amenizar isso no nosso trabalho. (Profissional V - 

Profissional ligado à área da enfermagem) 

Com base nos fragmentos dessa última fala, podemos perceber que, apesar de todas 

as singularidades que envolvem o ambiente hospitalar, a equipe de enfermagem, mesmo 

por vezes não tendo possibilidade de se envolver mais efetivamente nas atividades 

desenvolvidas na brinquedoteca, procura abordar a criança com a utilização de artifícios 

lúdicos, utilizando aspectos do mundo infantil para que ela compreenda a situação que está 

ocorrendo e os procedimentos aos quais será submetida. É importante ressaltar o respeito 

presente na fala do profissional V ao destacar que a brinquedoteca é um espaço da criança, 

onde procuram intervir o mínimo possível a fim de resguardar esse ambiente. Encontramos 

também na fala desse profissional seu envolvimento com a estruturação das atividades 

desempenhadas na brinquedoteca. 

A gente tinha combinado anteriormente que a gente ia passar alguns filmes, hoje 

eu não sei se isso está acontecendo, mas eu dei a ideia, eu lancei a ideia: um dia 

do filme, um dia da pipoca... eu acho que seria interessante isso porque a criança 

fica pensando: ―Nossa, amanhã eu vou ter isso pra fazer‖. Eu acho que falta, eu 

acho que precisa aperfeiçoar. (Profissional V – Profissional ligado à área da 

enfermagem). 
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Com relação à equipe de enfermagem, cabe um comentário que julgamos pertinente 

para o momento. O uniforme das enfermeiras, conforme destacado anteriormente, é 

composto por um guarda-pó colorido com personagens infantis por cima da roupa branca. 

É interessante como essa questão do uniforme interfere na percepção da criança. 

Exemplificando essa interferência, citamos uma situação ocorrida com uma menina de um 

ano e nove meses que estava na brinquedoteca no colo de sua mãe. A criança brincava 

tranquila e todos adultos com uniformes coloridos se aproximavam dela (pais de outras 

crianças, voluntária, enfermeiras), não havendo reação alguma às aproximações. Uma das 

enfermeiras que estava toda de branco se aproximou da criança e ela começou a chorar. 

Assim que a enfermeira saiu da sala, a menina se acalmou. Novamente a enfermeira entrou 

na sala da brinquedoteca e a criança voltou a demonstrar instabilidade. 

Outro exemplo que marca a diferença entre aqueles que estão ali para brincar e os 

que estão para intervenções que podem provocar dor e desconforto ocorreu com um garoto 

de cinco anos. Em um dos dias de trabalho/observação na brinquedoteca, havia um rapaz 

também voluntário em período de experiência. Como era seu primeiro dia, ainda estava 

sem uniforme, apenas com um jaleco branco do Setor de Humanização. A criança então o 

perguntou: - Você é doutor?, referindo-se, muito possivelmente, ao fato de estar com o 

jaleco branco, uma vez que a voluntária/pesquisadora usava o jaleco colorido. O rapaz 

então respondeu: - Não, eu não sou doutor. O garoto em seguida interrogou: - Você tem 

uma injeção? Recebendo a resposta negativa por parte do rapaz, o garoto prosseguiu: - 

Então você pode desenhar um relógio no meu braço? 

Esses eventos mostram que a imagem da ―pessoa de uniforme branco‖ é vista pela 

criança de maneira aversiva. Assim, ela relaciona a pessoa aos procedimentos dolorosos e 

invasivos a que já foi submetida. De acordo com um dos profissionais entrevistados, sua 

vontade é tirar totalmente a roupa branca dos profissionais de saúde que atendem na 

pediatria.  

Colocar a roupa colorida e tendo a brinquedoteca, a pediatria, apesar de ser um 

das áreas mais difíceis de cuidar, se torna uma das áreas mais agradáveis de estar 

cuidando, por tentar proporcionar um diferencial. (Profissional II - Profissional 

ligado à área da enfermagem e à diretoria do Hospital). 

Ao citarmos essas passagens ocorridas durante nossas observações, podemos 

recorrer àquilo que Latour (2001) conceitua como interferência. Para entendermos este 

conceito, utilizamo-nos de um exemplo dado pelo autor: Você é diferente quando empunha 

uma arma; a arma é diferente quando empunhada por você. Você se torna outro sujeito 
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porque segura a arma; a arma se torna outro objeto porque entrou numa relação com 

você (p. 207). Com base nessas afirmações, é possível compreender que é através da 

conexão entre os agentes que se dá a produção de efeitos. 

Transportando-nos para o contexto da brinquedoteca hospitalar, não devemos 

considerar o profissional e o jaleco branco como elementos isolados, mas sim a associação 

da ―pessoa que usa um jaleco branco‖. A partir dessa vinculação, vemos que esse híbrido 

passa a atuar e provocar efeitos – na criança que chora, por exemplo, ao se deparar com 

esse novo actante. O profissional com o jaleco branco, diferentemente daquele com 

guarda-pó colorido, produz efeitos diferentes não só em determinadas crianças, mas na 

realidade hospitalar como um todo, passando a impressão de assepsia, embora de 

distanciamento e frieza. 

Os fisioterapeutas também são profissionais presentes nesse ambiente e, quando 

veem a possibilidade de examinar a criança na própria brinquedoteca, também o fazem 

utilizando brinquedos e conversando com as crianças e seus pais. A presença dos médicos 

é mais rara nesse espaço, uma vez que na maioria das vezes precisam examinar mais 

minuciosamente as crianças, ou mesmo conversar com os pais enquanto examinam seus 

filhos. Há médicos que, quando chegam à pediatria, passam pela brinquedoteca para 

cumprimentar as crianças. Muitos também vão a esta sala para chamar as crianças para 

irem aos quartos, a fim de examiná-las – chamado este atendido sem maiores resistências. 

A presença de profissionais em formação, sejam médicos e enfermeiros estagiários 

ou médicos residentes, é também constante na brinquedoteca. Eles geralmente ficam pouco 

tempo, mas conversam com a criança sobre a brincadeira, sobre o que ela está sentindo; 

dão atenção para os pais em busca de algum esclarecimento da doença de seus filhos ou 

mesmo para saber como estão passando. 

É comum a presença de algum profissional do Setor de Humanização para auxiliar 

o voluntário em alguma questão pontual (dificuldades com a utilização do videogame, por 

exemplo) ou em tempo integral, nos dias em que há muitas crianças internadas na 

pediatria. 

A brinquedoteca é uma atividade a mais que eu tenho, além da minha rotina aqui 

no Setor. Eu vou lá uma vez por dia, ou de manhã ou à tarde, e vejo como está o 

andamento: se está faltando algum brinquedo, o que precisa melhorar. 

(Profissional VI – Profissional ligado ao Setor de Humanização). 

Os pais das crianças 
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Geralmente apenas um dos pais acompanha a criança, na maioria das vezes, a mãe. 

Mas existem casos em que ambos ficam na brinquedoteca juntamente com seus filhos, ou 

apenas o pai, ou ainda é a avó/tia/vizinha que acompanha a criança naquele momento. É 

comum a chegada de familiares em horários de visita enquanto as crianças estão na 

brinquedoteca. Quando isso ocorre, esses parentes também ficam nessa sala, uma vez que a 

criança não abre mão da brincadeira. 

As mães, em sua grande maioria, interagem entre si e com o voluntário. Falam da 

doença de seus filhos, do tempo que estão no hospital, das dificuldades encontradas 

relativas à internação. É muito comum entre elas o apoio mútuo referente ao processo que 

estão atravessando. As mães que estão no Hospital há mais tempo costumam acalmar 

aquelas que estão chegando e, por isso, ainda estão mais atordoadas e preocupadas com as 

circunstâncias. Existem mães que se socializam tanto umas com as outras e com os 

voluntários a ponto de contarem fatos de suas vidas relacionados à família, ao trabalho, às 

cidades onde moram. 

Muitas mães ou outros acompanhantes interagem bastante com seus filhos e com as 

demais crianças presentes na brinquedoteca. Frequentemente participam das brincadeiras, 

auxiliam nas atividades pedagógicas, no videogame. Também é comum as mães relatarem 

que a brinquedoteca é um alívio para elas, uma vez que se distraem e esquecem os 

problemas. 

Algumas mães se interessam pelos filmes que estão passando, fazem comentários 

com seus filhos sobre o que veem, riem muito e, por vezes, pedem para a voluntária para 

colocar um filme específico que é do seu gosto. Há outras mães que se interessam por 

atividades pedagógicas, principalmente colorir e ler revista em quadrinhos. Muitas delas 

pedem pra levar para os quartos alguns desses objetos, no período em que a brinquedoteca 

estará fechada, e enfatizam que as atividades são pra elas. 

Vemos, através dessas atitudes das mães das crianças, que a brinquedoteca é um 

espaço de apoio e acolhimento a elas, onde têm a possibilidade de distração, encontro com 

outras mães, situação que muitas vezes possibilita acalmar os seus receios, além de ser um 

momento em que veem seus filhos desempenharem atividades prazerosas, evidenciando 

aspectos saudáveis. 

Algumas mães aproveitam o momento em que a criança está na brinquedoteca para 

descansar um pouco, tomar um banho, lanchar na cantina do Hospital, fazer ligações; 

enfim, aproveitam o momento em que a criança brinca para tirar um tempo para elas. De 

tempos em tempos elas vão à brinquedoteca, conversam um pouco com o filho e saem 
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novamente para resolver mais alguma coisa. As crianças que são deixadas na 

brinquedoteca ―sozinhas‖ são crianças maiores, que ficam bem, sabem voltar para o quarto 

e não têm a necessidade de ter a mãe por perto a todo instante. 

Apesar de ser maioria aquelas que interagem com todos os presentes na 

brinquedoteca, há mães que ficam caladas e sérias o tempo todo, não conversam com 

ninguém e, se lhe é perguntado algo acerca de seu filho, apenas respondem o necessário e 

mantêm um posicionamento distante. Há ainda mães que se mostram desesperadas com a 

situação de seu filho e choram muito. Quando a mãe se encontra fragilizada a esse ponto, a 

equipe de enfermagem dá um apoio individual e possivelmente a encaminha ao setor de 

psicologia. 

Ocorreu, certa vez, durante o nosso voluntariado, um caso específico de uma mãe 

que estava muito nervosa com seu filho dentro da brinquedoteca. A criança estava muito 

agitada devido às circunstâncias da hospitalização, bem como devido ao fato de sua mãe 

também estar muito ansiosa. A mãe xingava agressivamente a criança e a agredia 

fisicamente. Sob essas condições, a voluntária teve a orientação de solicitar à mãe que 

levasse o seu filho para o quarto para que ambos se acalmassem, pois na brinquedoteca 

havia outras crianças que ficaram assustadas com tais comportamentos. 

As mães que permanecem na brinquedoteca também procuram disciplinar seus 

filhos para que não comprometam a ordem do ambiente. Quando há a necessidade de 

intervenção do voluntário como, por exemplo, separar a briga de duas crianças que 

desejam o mesmo brinquedo, os pais não intervêm e respeitam a colocação do voluntário. 

As crianças 

Obviamente este é um grupo de atores de importância incontestável na 

brinquedoteca, dado o fato de que este é um espaço destinado às crianças e inspirado em 

suas necessidades e direitos. 

Diariamente, uma média de cinco crianças frequenta a brinquedoteca, mas esse 

número é bastante inconstante, uma vez que depende da influência de variáveis como o 

número de crianças internadas naquele dia, as crianças que podem ir à brinquedoteca e 

aquelas que querem brincar. Sendo assim, é comum haver dias em que a brinquedoteca 

está muito movimentada, com oito a dez crianças, e dias em que apenas uma ou duas estão 

presentes. 
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A faixa etária das crianças também é ampla, variando desde crianças de alguns 

meses até adolescentes de 12 a 13 anos, embora a presença de adolescentes não seja 

comum nesse espaço. Durante o período de observação, apenas dois adolescentes 

estiveram presentes. São os bebês de um a dois anos e crianças de até oito anos as que mais 

frequentam a brinquedoteca. Estas crianças costumam ficar acompanhadas pelas mães em 

tempo integral, principalmente aquelas de colo. 

A patologia mais comum nas crianças que frequentam a brinquedoteca é a 

pneumonia, mas há crianças à espera ou mesmo em recuperação de alguma intervenção 

cirúrgica, anemia, bronquite, dentre outras enfermidades. Raramente crianças em 

tratamento oncológico vão à brinquedoteca, devido à baixa imunidade em que se 

encontram. 

Quando o voluntário passa nos quartos convidando as crianças para irem à 

brinquedoteca, frequentemente grande parte delas já se mostra pronta e animada para ir 

brincar. Exemplificando esse dado, podemos citar uma situação ocorrida com uma menina 

de quatro anos. Ela já havia sido internada três meses antes e estava novamente 

hospitalizada. Quando a voluntária chegou a seu quarto, ela, que estava sentada na cama 

esperando sua mãe pentear o seu cabelo, pulou rapidamente e veio ao encontro da 

voluntária na porta. Seu sorriso e felicidade ao ver a voluntária foram marcantes. Dentre 

abraços e beijos, ela dizia da saudade que havia sentido e que queria muito ir brincar. 

É comum algumas crianças ficarem desanimadas, cansadas ou mesmo não poderem 

sair do leito. Assim, busca-se oferecer a elas alguns livros para que a mãe ou o próprio 

voluntário conte histórias. Elas sempre aceitam e interagem com o leitor, vendo as 

gravuras, comentando sobre alguma passagem e muitas vezes pedem para que outra 

história seja contada. Há outras crianças – e estas são a maioria – que vão até a 

brinquedoteca verificar se já está aberta, ou que ficam de prontidão em seus quartos apenas 

esperando o voluntário ir chamar. 

Ao chegar à brinquedoteca, as crianças solicitam aquilo que desejam fazer ou elas 

próprias já iniciam a atividade. Umas optam por assistir ao filme que já está passando, 

outras preferem colorir ou desenhar, outras ainda decidem pelos brinquedos e pelo 

videogame. 

Há crianças que ficam na brinquedoteca durante o período integral em que ela está 

aberta, outras brincam um tempo e depois vão para os quartos. Quando a brinquedoteca 

está muito cheia, algumas mães preferem brincar com a criança no quarto. Algumas 
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crianças também pedem pra ir embora, demonstrando estar cansadas, com sono... 

Evidenciando sintomas da própria patologia. 

As crianças costumam se comportar sem produzir transtornos durante as 

brincadeiras, raramente o voluntário precisa intervir e chamar a atenção devido a alguma 

indisciplina. Quando há essa necessidade, elas atendem à solicitação do voluntário e 

respeitam as regras do espaço. O horário de término das atividades também é bem aceito 

por elas. Ao serem informadas de que faltam poucos minutos para o fechamento da 

brinquedoteca, as crianças já começam a organizar as coisas, se despedem e saem sem 

problemas. 

Brinquedoteca Hospitalar: o que este espaço fez/faz fazer? 

Como veremos a seguir, a brinquedoteca hospitalar pesquisada exerce inúmeras 

ações tanto no contexto em que está inserida, quanto nas pessoas que ali atuam. 

Procuramos descrever tais interações baseando-nos nos relatos coletados e nas observações 

realizadas, uma vez que, segundo Latour (2012, p. 84), 

Uma ação invisível, que não faça diferença, não gere transformação, não deixe 

traços e não entre num relato não é uma ação. Ponto final. Ou faz alguma coisa 

ou não faz nada. Se você mencionar uma ação, terá de apresentar um relato sobre 

ela e, para tanto, precisará tornar mais ou menos explícito quais provas deixaram 

tais e tais traços observáveis [...]. 

Com base nas ideias de Latour (2012), observamos que a brinquedoteca hospitalar 

não age sozinha, ela é composta por espaços, objetos, agentes, regras de funcionamento, 

prescrições de higiene, procedimentos, que fazem com que outros atores também atuem. O 

autor esclarece essa argumentação citando o exemplo de uma peça teatral. O ator em cena 

nunca age sozinho; deve-se considerar a reação do público, os atores nos bastidores, a 

iluminação, a intenção do autor da peça, enfim, há um deslocamento da ação – no sentido 

de que a ação não é local. A ação é tomada de empréstimo, distribuída, sugerida, 

influenciada, dominada, traída, traduzida (p. 76). 

É preciso levar em consideração que tanto a brinquedoteca hospitalar quanto os 

atores que agem a partir de sua interferência devem ser considerados como mediadores. E, 

neste caso, a explicação causa e efeito já não faz mais sentido. Para os mediadores, a 

situação é outra: as causas não pressupõem os efeitos porque propiciam apenas ocasiões, 
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circunstâncias e precedentes. Em resultado, muitas coisas estranhas podem surgir de 

permeio (Latour, 2012, p. 92). 

Se estivéssemos tratando de intermediários, a relação causa e efeito seria 

naturalmente aceitável, pois não há transformação entre o que entra e o que sai, pois no 

efeito não entra nada que já não esteja contido na causa. Tratando, porém, com 

mediadores, devemos considerar a possibilidade de inúmeras situações novas e imprevistas 

acontecerem, pois estas induzem coisas a fazer outras coisas que não eram esperadas 

(Latour, 2012, p. 93). 

Uma brinquedoteca, ao ser discutida, criada e utilizada, suscita controvérsias, 

deixando de ser apenas uma sala de brinquedos e jogos dentro da pediatria, passando a ser 

concebida como um espaço que promove a valorização da criança enferma, contribuindo 

para seu bem-estar, recuperação e cura. 

Vimos que no Hospital pesquisado surgiram muitas controvérsias a respeito da 

brinquedoteca, desde sua criação até sua consolidação e atual funcionamento. A 

brinquedoteca suscitou em alguns profissionais da saúde resistências relacionadas à 

aceitação e pertinência desse espaço. Entretanto, com os resultados das ações 

desenvolvidas a partir desse ambiente, tais profissionais começaram a mudar sua postura. 

Podemos observar claramente esse fenômeno a partir das falas dos profissionais da saúde: 

A gente começou a perceber como que isso (refere-se ao trabalho na 

brinquedoteca) estava sendo positivo e como que o tratamento (através do 

brincar) veio auxiliar no tratamento do câncer, das pneumonias, das infecções. 

Então esse trabalho perdurou, foi um trabalho muito difícil, porque é a formação 

de uma nova cultura, não é todo mundo que entende que a criança precisa de um 

espaço para brincar dentro de um hospital. A equipe médica muitas vezes 

pensava que o hospital é para o tratamento da doença – a criança não vem para o 

hospital pra brincar, ela vem pra tratar a doença. À medida que eles foram vendo 

que o brincar, que a humanização, que esse espaço serviu também como espaço 

de cura, nós tivemos um retorno de 90% e hoje nós temos a aceitação de 100% 

da equipe médica para liberação, da paciência que eles têm de aguardar a criança 

ou buscá-la na brinquedoteca para ser examinada. Então esse respeito ele foi 

adquirido com a importância de existir um espaço lúdico para essa criança 

também se tratar ali dentro. Porque não é um espaço de brincadeira, é um espaço 

de auxílio ao tratamento clínico e para nós foi um retorno excelente. 

(Profissional IV – Profissional ligado ao Setor de Humanização). 

A princípio teve certa resistência, por incrível que pareça por alguns 

profissionais aqui. Mas depois os resultados foram sendo mostrados, começando 

timidamente pelo voluntariado: datas especiais, dia das crianças, Natal... E isso 

tudo veio modificando a mentalidade dos envolvidos [...]. Nós tínhamos uma 

resistência com o espaço, o espaço aqui é bem restrito, mas nós conseguimos 

onde está a atual brinquedoteca e hoje já está consolidado. Todo mundo já 

entendeu a necessidade, já viu o quanto foi importante a implementação. 

(Profissional III – Profissional ligado à área da medicina e à diretoria do 

Hospital). 
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Vemos, a partir do exposto, que a implementação da brinquedoteca, além de 

exercer influência na opinião e postura dos profissionais da saúde, também influenciou 

diretamente no ambiente físico do Hospital e fez com que a estrutura física passasse por 

uma modificação para que a mesma pudesse ser consolidada. O que antes era uma sala de 

reuniões passou a ser a brinquedoteca, espaço que existe em meio aos quartos e, devido à 

sua especificidade no ambiente hospitalar (cores, brinquedos, músicas e movimento de 

crianças), chama a atenção de todos aqueles que passam pelo corredor. 

Podemos considerar que o ambiente da brinquedoteca também promove relações 

anteriormente inexistentes (entre as crianças, os acompanhantes, os profissionais), assim 

como a descoberta de novos brinquedos, novas experiências, diferentes maneiras de 

vivenciar o período de internação, provocando repercussões significativas na vida de uma 

criança hospitalizada. 

A partir de nossas observações, tivemos a oportunidade de identificar como se 

relacionam pais, crianças e profissionais da saúde no interior da brinquedoteca. Vimos que 

a brinquedoteca faz com que os relacionamentos sejam mediados por um clima lúdico e 

não mais pautado exclusivamente pela doença, pela dor ou pelo sofrimento. 

Ao brincar, as crianças esquecem que estão com soro, que estão com fome (quando, 

por exemplo, estão de jejum) e até muitas vezes que estão em um hospital. O clima na 

brinquedoteca é descontraído e faz com que as crianças se socializem umas com as outras, 

seja através de um jogo, seja por meio de um brinquedo ou mesmo a partir de um filme. 

Algumas crianças optam por não brincar mesmo estando dentro da brinquedoteca, 

permanecendo o tempo todo no colo de suas mães. Ao nos referirmos às crianças 

hospitalizadas, devemos sempre levar em consideração as peculiaridades de determinadas 

patologias e medicamentos, que muitas vezes deixam a criança sonolenta, indisposta, 

enjoada. No entanto, mesmo para essas crianças que permanecem ―quietinhas‖, esse 

ambiente lúdico ainda assim pode contribuir para o seu bem-estar, uma vez que elas podem 

observar as brincadeiras das outras crianças, assistir a um filme ou sair um pouco do 

quarto. 

A grande maioria das mães explicita verbalmente a importância da brinquedoteca. 

Algumas delas expressam que, com a brinquedoteca, elas têm a oportunidade de descansar 

um pouco (mesmo que permaneçam na brinquedoteca a criança não demanda sua atenção 

integral, pois está distraída com outras coisas); outras relatam que aquele espaço é uma 

distração tanto para as crianças quanto para elas próprias. Certa vez, uma mãe comentou: 
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Eu adoro vir à brinquedoteca. Eu adoro os filmes. A gente se distrai e o tempo passa mais 

rápido. 

Para os acompanhantes (familiares ou responsáveis), a brinquedoteca é um 

refúgio. Tipo assim: - ―eu posso sair um pouquinho‖. A gente tinha uma sala 

pequenininha lá no fundo que em situações passadas ficava tudo trancado, 

apenas abria tirava um brinquedo e levava para o quarto. Não tinha um espaço 

para eles (pais) entrarem ali e fazerem alguma coisa. Aí eles ficavam doidos pra 

pegar o menino e ir lá pra área verde (jardim externo), ou seja, é a vontade de 

sair. Então a brinquedoteca é um refúgio para o acompanhante. Não é pra ele 

descansar da criança, mas pra ele fazer alguma coisa diferente. (Profissional II – 

Profissional ligado à área da enfermagem e à diretoria do Hospital). 

Dentro da brinquedoteca, os profissionais também interagem com a criança a partir 

de meios lúdicos. É muito comum o profissional perguntar à criança sobre a sua 

brincadeira, mostrando-se interessado por aquilo que ela está fazendo, ou mesmo utilizar 

brinquedos ou brincadeiras para examiná-la. 

Como vimos, a partir da revisão de literatura, ao brincar a criança expressa o que 

está sentindo com relação ao momento que está vivenciando. Além disso, o profissional da 

saúde, a partir desse clima descontraído e seguro, pode colher muitas informações acerca 

dos sintomas da doença. 

A criança através da brincadeira expressa muita coisa que ela não expressa só 

naquele olhar terapêutico. Você consegue enquanto profissional observar 

variadas situações que lá, na cama, ela não consegue te relatar – quer o custo de 

estar aqui; quer a alegria de ver o pai, quando poucas vezes ele vem visitar; quer 

a falta do irmão de cinco anos... Que ali deitadinho na cama muitas vezes ele 

fecha, ele não vai falar. (Profissional II – Profissional ligado à área da 

enfermagem e à diretoria do Hospital). 

Existem vários métodos de atender o paciente e um deles é a ludoterapia que traz 

o paciente pra gente. A gente consegue comunicar, relaxar a criança, 

desmistificar a imagem do profissional, do branco, do agressor que vai lá e 

pulsiona a veia. Então isso (refere-se à brinquedoteca) auxilia demais. 

(Profissional III – Profissional ligado à área da medicina e à diretoria do 

Hospital). 

É possível afirmar que a brinquedoteca influencia diretamente na rotina dos 

profissionais da saúde, dado o fato de que alguns dos procedimentos, especialmente os 

mais simples, são realizados no interior da brinquedoteca fazendo com que os profissionais 

frequentem esse espaço. Além disso, mesmo que o profissional não permaneça na 

brinquedoteca, ele precisa se dirigir a ela nem que seja apenas para chamar a criança para 

ser examinada em seu quarto. Vemos, assim, que a brinquedoteca gera um movimento nos 
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profissionais da saúde que antes apenas se direcionavam aos quartos para 

examinarem/medicarem as crianças. 

Com base nessa interferência mútua e constante entre atores humanos e não-

humanos que constituem a dinâmica da brinquedoteca e a partir das relações por eles 

estabelecidas, podemos considerar este espaço como um híbrido em que humanos e não-

humanos trocam propriedades, o que quer dizer que nem a brinquedoteca é constituída 

apenas de materiais inertes, nem os seres humanos que concorrem para sua existência são 

regidos exclusivamente de fatores sociais.  

A partir dessa mútua interferência entre atores humanos e não-humanos, podemos 

reafirmar que brinquedoteca hospitalar exerce o papel de mediadora nas relações, e não 

como uma simples intermediária que apenas cria vínculos entre duas partes, transportando 

ou transferindo um efeito sem transformar a realidade. Ao contrário, como mediadora, 

passa a produzir efeitos sobre a realidade, transformando-a. Trata-se de um ambiente que 

está num espaço transicional ―entre‖ a realidade hospitalar (estranha, assustadora, aversiva) 

e a realidade comum à criança (seu ambiente doméstico, seus brinquedos, amigos), 

exercendo, assim, um papel fundamental na vida de uma criança hospitalizada, uma vez 

que possibilita a elaboração de grande parte dos aspectos negativos de uma internação pela 

vivência de situações que lhe são familiares e agradáveis. 

Endossamos nossas observações com fragmentos das falas dos profissionais acerca 

da influência positiva que a brinquedoteca exerce na vida da criança hospitalizada: 

Depois que teve a abertura dessa brinquedoteca, nós percebemos que os 

tratamentos das crianças são mais rápidos. As crianças ficam menos tempo 

internadas, porque elas começam a comparar a internação com a vida normal: em 

casa, podendo brincar e tal. Antes as crianças ficavam deprimidas porque não 

conseguiam ficar paradas, então elas ficavam presas nos quartos, nas camas... 

(Profissional V – Profissional ligado à área de enfermagem). 

(...) Se a gente for pensar como auxílio no tratamento, a gente tem esse aumento 

de endorfina, serotonina...esse espaço que ela vai esquecer um pouco a dor e vai 

conviver com as outras crianças e ela pode se entreter
46

. Nós já fizemos várias 

pesquisas enquanto mídia, enquanto rede de divulgação, então sempre que eles 

perguntam – ―o que a brinquedoteca te traz?‖ (perguntam para a criança) elas 

dizem – ―eu esqueço da dor‖. Então esse esquecer da dor pra mim eu vejo que é 

um dos pontos fundamentais para ela (brinquedoteca) existir. Porque enquanto 

ela brinca, ela não lembra que está sofrendo, ela não lembra que tem um soro 

pendurado, ela não lembra que está com uma bolsa de colostomia; ela lembra 

que ela está brincando – que ela é criança. Então eu acho que dentre os 

benefícios esse é o maior: lembrar que elas são crianças. Não são doentes. São 

                                                 

46
  Entreter, para nós também entendido como o entre ter ou ter entre duas realidades a do cotidiano e a do 

hospital, a brinquedoteca como um espaço de mediação. 
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crianças que têm um tratamento sendo feito e dentro desse tratamento inclui esse 

lúdico. (Profissional IV – Profissional ligado ao Setor de Humanização). 

Desde que funcione corretamente e seus brinquedos sejam lúdicos, educativos e 

em bom estado de conservação a brinquedoteca é excelente. É importante que as 

crianças não se esqueçam de como é brincar diante da tristeza de estar confinada 

a um quarto de hospital. As atividades na brinquedoteca animam as crianças, e 

nem que seja por alguns minutos, elas se esquecem de suas doenças e voltam a 

ser felizes. (Profissional VII – Profissional ligado à área da medicina). 

Vemos com isso que, apesar de estar inserida na realidade hospitalar, a 

brinquedoteca não está pautada na doença. A brinquedoteca hospitalar não existe para 

sanar a doença ou mesmo para remover o sintoma. Ao contrário, esse espaço funciona 

como um facilitador do tratamento, como um elemento que reafirma a saúde. Vemos, nesse 

sentido, um contraponto entre saúde e doença – a criança pode estar doente, mas pode 

sentir-se bem, sentir-se saudável dentro da brinquedoteca e, mesmo estando doente 

fisicamente, apresentar saúde psicológica. 

Utilizando as contribuições de Canguilhem (2012), podemos dizer que a 

brinquedoteca oferece à criança a possibilidade de criar novas ―normas‖ para a situação de 

internação que está atravessando. Para este autor, a vida é uma atividade normativa, 

entendendo-se normatividade como a capacidade biológica de questionar as normas 

habituais em situações críticas. A [...] capacidade de instituir normas diferentes em 

situações diferentes (p. 127) equivale a uma condição de plasticidade que dá indicadores 

de saúde psíquica. 

A criança internada apresenta uma doença física, mas, devido à possibilidade de 

criar novas normas, ela pode mostrar-se e sentir-se bem, sentir-se sadia. A brinquedoteca 

hospitalar, com toda sua diversidade de atividades, contribui para que a criança crie essas 

novas normas diante das flutuações ocorridas em sua vida devido à internação. A criança 

hospitalizada, de certa forma, perde o vínculo com a vida cotidiana a qual estava 

acostumada – escola, amigos, ambiente domiciliar – e, para manter-se bem, precisa 

instituir outras normas para aquela nova realidade em que se encontra. De acordo com 

Canguilhem (2012, p. 138): 

Ser sadio não significa apenas ser normal em uma situação determinada, mas ser, 

também, normativo, nessa situação e em outras situações eventuais. O que 

caracteriza a saúde é a possibilidade de ultrapassar a norma que define o normal 

momentâneo, a possibilidade de tolerar infrações à norma habitual e de instituir 

normas em situações novas. 
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O autor ainda complementa: O homem só se sente em boa saúde – que é 

precisamente a saúde – quando se sente mais do que normal, isto é, não apenas adaptado 

ao meio e às suas exigências, mas, também normativo, capaz de seguir novas normas da 

vida (p. 141). 

Assim, apesar de estar doente, a criança também apresenta saúde – ela está doente, 

mas está saudável em um ponto específico. A brinquedoteca, composta por uma 

multiplicidade de humanos e não-humanos associados, auxilia para que a criança crie uma 

nova norma para o brincar, para o convívio e a interação com os outros, bem como para 

uma nova imagem do hospital, que passa a ser constituído por espaços e momentos 

também prazerosos. 

É um lugar (refere-se à brinquedoteca) onde a criança esquece a dor, esquece a 

dificuldade... Ela é criança! Independente se ela está usando soro, independente 

se ela está muito fragilizada... Quando ela brinca, quando alguém conta história 

para ela, quando ela vê televisão, quando ela escuta uma música, ela é criança. E 

é isso o que nós queremos. (Profissional I – Profissional ligado ao Setor de 

Humanização). 

É um espaço realmente necessário para a distração dos pacientes pediátricos e 

também para os pais dos pacientes. Acredito que o tempo na brinquedoteca é um 

momento onde as crianças podem se encontrar, trocar experiências, podem ver 

que existem outras crianças doentes assim como ela e acabam por perceber sua 

vida além da doença. (Profissional VII – Profissional ligado à área da medicina). 

É como se elas (refere-se às crianças) se sentissem mais em casa, é um cantinho 

delas aqui (refere-se à brinquedoteca), é um cantinho onde elas podem relembrar 

a rotina do seu lar, faz com que ela esqueça um pouco da doença e faz que elas 

voltem à rotina de criança que é brincar, assistir televisão... (Profissional VIII – 

Profissional ligado à área da enfermagem). 

Podemos dizer que a brinquedoteca pesquisada também faz fazer com que os 

pressupostos defendidos pelas iniciativas governamentais acerca da Humanização 

Hospitalar sejam postos em prática, em especial no que se refere ao cumprimento da Lei 

n.º 11.104/05. 

Assim, quando uma brinquedoteca hospitalar é criada apenas para o cumprimento 

da Lei que a preconiza (a criação estrita de um ambiente com brinquedos e jogos dentro de 

pediatrias), caracteriza-se meramente como um intermediário que pouco tem a acrescentar 

ao processo de hospitalização infantil. Nestes casos, a brinquedoteca muitas vezes sequer 

funciona, sua existência apenas transporta o cumprimento da legislação para dentro da 

instituição hospitalar, sem que sejam produzidos efeitos duradouros a seu respeito. 



| 112 | 

Eu vejo como uma iniciativa fora do comum (refere-se à Lei n.º 11.104/05). Eu 

me entristeço muitas vezes de muitos locais verem isso (brinquedoteca) só como 

obrigatório. Não tinha que ser assim. Tinha que ser uma coisa que existisse pra 

ver o quanto a terapêutica nesse local melhora. (Profissional II – Profissional 

ligado à área da enfermagem e à diretoria do Hospital). 

A existência de uma brinquedoteca hospitalar em funcionamento, como é o caso da 

brinquedoteca pesquisada, vai muito além do que dispõe a letra da lei. Sua existência causa 

interferências, convergências, controvérsias, resistências. Esse espaço, por mais tímido que 

seja, altera significativamente a vida e o desenrolar das relações no setor da pediatria, uma 

vez que interfere na rotina da criança, dos seus acompanhantes, nas práticas médicas, 

enfim, de maneira direta ou indireta causa interferências na dinâmica hospitalar como um 

todo. Apesar de a legislação conter algumas diretrizes que regulamentam este espaço, a 

brinquedoteca, juntamente com outros atores, cria seu próprio curso de ação, possuindo 

características próprias e peculiares que, por vezes, ultrapassam a letra da Lei. 

Essa brinquedoteca foi aberta depois da Lei n.º 11.104/05. Somente depois da 

Lei de 2005 é que a gente instituiu esse espaço. A Lei foi um respaldo pra mim, 

o que alguns profissionais não queriam – eles não queriam de forma alguma tirar 

esse lugar daqui – essa sala de reuniões que nem era usada, ela era de enfeite 

aqui dentro. (Profissional V – Profissional ligado à área de enfermagem). 

Foi na transição de 2005/2006 que nós tivemos as resistências, tivemos todo esse 

processo, porque a lei existe, mas a resistência à lei é muito difícil. ―É proibido 

beber‖, mas as pessoas bebem e dirigem. Então até que as pessoas inculturem-se 

(sic) uma lei, ainda é complicado, inclusive em se tratando de corpus (sic) 

clínicos: falar de médicos, falar de enfermagem, falar de novidade é muito 

complicado. Então nós tivemos que montar o projeto (da brinquedoteca), 

estruturar esse projeto enquanto Política Nacional de Humanização que é o 

Humaniza SUS, para que no início de 2006 ela tivesse efetiva num espaço 

grande, num espaço coerente, num espaço adequado para uma criança estar livre 

de uma infecção, livre de sujeira, livre de tudo. Então a gente teve que pensar 

num espaço que atendesse e acolhesse a criança como um todo, não só ter uma 

sala pra falar: - ―aqui é a brinquedoteca‖. Não, a gente precisou criar um espaço 

que realmente funcionasse. (Profissional IV – Profissional ligado ao Setor de 

Humanização). 

Limites e controvérsias que envolvem a Brinquedoteca Hospitalar 

pesquisada 

Consideramos importante perguntar aos nossos entrevistados se eles atribuíam 

algum malefício ou risco à existência e utilização da brinquedoteca. Nossa pergunta foi 

bem abrangente, relacionando esses malefícios à criança propriamente dita, bem como para 

a rotina do Hospital e procedimentos a serem realizados. 
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Em todos os casos as respostas foram negativas, ou seja, nenhum profissional 

atribuiu risco ou malefício advindo da brinquedoteca hospitalar. É importante ressaltar que 

todos os profissionais enfatizaram essa resposta e em determinados casos ratificaram os 

benefícios desse ambiente no interior do Hospital, como veremos nos fragmentos a seguir: 

Eu vou te ser bem sincero, eu não vejo nenhum malefício. A partir do momento 

que se tem ordem na brinquedoteca, eu só vejo benefício, não vejo nada de 

malefício de forma alguma. A gente pensa assim: um menino brinca com um 

brinquedo e ele está com uma doença infecciosa, ai outro... A questão da limpeza 

dentro do possível desse material... Nunca vi causar nada que propagasse uma 

infecção por aquilo ali. É um local de transmissão de alegria. (Profissional II – 

Profissional ligado à área de enfermagem e à diretoria do Hospital). 

Não existem malefícios, muito pelo contrário. Nós fazemos aqui todo mês uma 

pesquisa de avaliação de todos os projetos que nós temos no voluntariado, que 

são dezesseis. Então, nós reunimos com cada coordenação uma vez por mês pra 

gente ter o retorno deles de como está sendo o trabalho. Então, principalmente na 

pediatria que envolve crianças, lá nós temos 98%. Os 2% que faltam é de apoio 

da comunidade enquanto brinquedo, ajuda... Mas malefícios nós não temos, 

porque nós temos a orientação da enfermagem que nos passa os pacientes que 

estão isolados, que não podem ter o contato; nós temos a parceria com a médica 

infectologista que olha a questão da limpeza do material, a fiscalização que ela 

faz no espaço, isso tudo pra ela nos orientar como a gente deve fazer pra manter 

a higiene dos brinquedos, a questão do acesso das crianças na brinquedoteca. 

Então, isso tudo já é avaliado antes. (Profissional IV – Profissional ligado ao 

Setor de Humanização). 

Vemos, com base nesses relatos, que são necessárias algumas medidas de 

higienização e prevenção para que a brinquedoteca não passe a oferecer riscos às crianças 

que frequentam esse ambiente. Um dos profissionais entrevistados deixou clara, através de 

seu relato, essa necessidade: 

Acredito que se os materiais da brinquedoteca, os próprios brinquedos, os 

armários onde são guardados não estiverem limpos e não houver uma 

higienização do local, acredito que pode causar sim algum dano à saúde. 

(Profissional VI – Profissional ligado ao Setor de Humanização). 

Durante as nossas observações e trabalho na brinquedoteca, tivemos a oportunidade 

de conhecer de perto como funciona essa dinâmica de higienização dos materiais e limpeza 

do ambiente. Os brinquedos que vão sendo utilizados pelas crianças são higienizados pelo 

próprio voluntário, que faz uso de um pano embebido com álcool 70. A limpeza da sala 

fica sob a responsabilidade da equipe de limpeza do Hospital. 

Foi recorrente o fato de estarmos organizando o espaço da brinquedoteca para abri-

la às crianças e a equipe da limpeza chegar para a faxina. Nessas circunstâncias, 

preferíamos atrasar alguns minutos a abertura para que as crianças encontrassem um 
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ambiente limpo quando viessem brincar. Durante o período do nosso voluntariado, sempre 

encontramos a brinquedoteca limpa e favorável ao uso, mesmo em ocasiões em que não 

nos encontrávamos com a equipe da limpeza. Ocorreu apenas uma vez em que a 

brinquedoteca estava muito suja de papéis de bala, pedaços de balões, giz de cera 

espalhados pelo chão, pois no dia anterior havia ocorrido a comemoração do dia das 

crianças e não houve tempo de faxinar. Sendo assim, optamos por procurar pela equipe da 

limpeza para que posteriormente pudéssemos abrir a brinquedoteca. 

Outro fator importante de ser destacado, uma vez que representa uma controvérsia 

que atravessa a brinquedoteca, é a questão de seu espaço limitado. Nos dias em que muitas 

crianças estão internadas, ocorre de a brinquedoteca ficar muito cheia de pais e crianças. 

Essa superlotação, mesmo não sendo muito frequente, provoca visível desassossego nos 

pais e nas crianças ali presentes, uma vez que precisam ―disputar‖ brinquedos, materiais e 

espaço. Nesses dias, são comuns desentendimentos entre as crianças por causa dos 

aparelhos ou materiais e as mães fazem certo rodízio entre elas, levando seu filho para 

brincar durante um curto espaço de tempo e, em seguida, retornando com o mesmo para o 

quarto. 

Os profissionais da saúde têm consciência da necessidade de um espaço maior, mas 

a conquista de novas instalações é vista por eles como um novo obstáculo a ser 

ultrapassado, dado o fato de que já têm a experiência de resistências anteriores relativas à 

ampliação da brinquedoteca. 

Não vou te falar que o nosso espaço é adequado, porque ainda não é. Ainda é 

pequeno. Não é o espaço que nós queríamos. Nós temos em mente, não sei 

quando nós vamos conseguir consolidar isso... Nosso espaço é lindo... Nós temos 

até o local que a gente queria construir. É um espaço de um castelo maravilhoso. 

Tem o espaço no Hospital que é só adequar. Um castelo magnífico, que não 

ficaria muito caro, e a gente pensou em fazer parcerias com as empresas que 

trabalham com brinquedos para usar como Marketing. A gente consegue fazer 

isso. Essa é uma visão que a gente está tendo. (Profissional I – Profissional 

ligado ao Setor de Humanização). 

Analisando o fenômeno da brinquedoteca hospitalar e considerando as 

brinquedotecas hospitalares de maneira geral, desde as primeiras iniciativas de 

humanização empreendidas, ainda tímidas e sem respaldo dos hospitais, é possível 

observar que, no decorrer da trajetória das brinquedotecas hospitalares, consolida-se um 

propósito específico, ligado diretamente à humanização dos cuidados à saúde em uma 

cadeia de eventos que se potencializam: os primeiros passos governamentais por políticas 

humanizadas + o reconhecimento do brincar como direito infantil em todos os momentos 
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da vida da criança + a criação e promulgação da Lei + a aceitação dos hospitais para criar 

ou não este espaço + o cotidiano neste ambiente + os profissionais envolvidos + as crianças 

e familiares atendidos + as relações que se estabelecem através de todas essas interações, 

entre outros muitos aspectos que se constituem nós desta rede. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Uma rede é uma estrutura aberta em constante dinamismo, uma vez que sempre 

haverá a possibilidade de novas conexões e a entrada de novos elementos. Durante os 

últimos dois anos estivemos envolvidos com a descrição da rede que permitiu a 

emergência das brinquedotecas hospitalares e que certamente estará assumindo novas 

configurações através da ação dos elementos que dela fazem parte com o passar do tempo. 

Fazendo um balanço deste processo, buscamos acompanhar e descrever tanto o movimento 

retrospectivo – ressaltando as políticas de humanização que embasaram essa iniciativa, 

quanto o processo em curso – descrevendo os efeitos dessas políticas, em especial a Lei n.º 

11.104/05, bem como as associações estabelecidas pelos atores a partir da brinquedoteca 

hospitalar. Para que pudéssemos traçar essa rede, utilizamos, em nossa revisão de 

literatura, fontes documentais (físicas e virtuais), além da imersão no campo de uma 

brinquedoteca específica. 

Em nosso estudo, acompanhamos apenas alguns dos elementos que compõem a 

rede da qual a brinquedoteca hospitalar faz parte, uma vez que temos consciência de que 

abranger a totalidade dos fenômenos e associações que se estabelecem numa macrorrede 

seria uma tarefa impossível, dado o fato de que os efeitos nela produzidos nunca são 

definitivos, constituindo um processo dinâmico que se traduz e se desloca a todo instante. 

Assim, seguimos todos aqueles actantes que se fizeram visíveis, que se tornaram 

rastreáveis no momento de nossa investigação. 

Ao delinearmos essa rede, procuramos abrir as caixas-pretas que nos foram 

acessíveis, a fim de conhecer a forma como os seus elementos estão associados, 

produzindo e gerando efeitos em prol ou contra o nosso objeto de estudo – a brinquedoteca 

hospitalar. A partir dos experimentos feitos no laboratório onde realizamos as nossas 

misturas – o texto –, propusemos algumas questões até então pouco discutidas no que se 

refere às brinquedotecas hospitalares e às políticas de humanização das quais essa 

iniciativa faz parte. 

Buscando compreender os alicerces em que a brinquedoteca hospitalar está 

assentada, consideramos válido resgatar o processo retrospectivo à promulgação da Lei que 
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dispõe acerca das brinquedotecas hospitalares e fizemos, assim, um delineamento das 

políticas e práticas de humanização. 

Durante nossas pesquisas bibliográficas acerca da humanização encontramos 

algumas controvérsias referentes a essa temática, principalmente em sua definição. 

Deparamo-nos com muitas conceituações para as práticas de humanização no cuidado à 

saúde, e vimos o fenômeno da tradução ocorrer em meio a essas definições. Alguns 

documentos e trabalhos ora se distanciavam, ora convergiam, mas mantendo sempre 

pontos em comum em suas definições. A partir dessas controvérsias lançamos uma nova 

discussão acerca desse tema.  

Considerar a humanização dos cuidados à saúde como um fenômeno constituído a 

partir da associação de elementos humanos e não-humanos, em que nem a técnica se 

sobrepõe aos fazeres humanos e nem estes se sobrepõem à técnica, reforça a ideia de 

considerar a humanização de maneira mais abrangente, englobando praticamente todas as 

definições encontradas na literatura, bem como aquelas utilizadas pelos profissionais da 

saúde entrevistados. A partir dessa nova perspectiva, temos a possibilidade de repensar 

melhor o que é o humano, considerando para a sua constituição todas as agências daquilo 

que, mesmo não sendo humano, concorre para a nossa humanidade. 

Em nossa dissertação também procuramos trazer mais uma visão para as 

interpretações referentes à Lei n.º 11.104/05. Discorremos acerca das controvérsias 

existentes nesta legislação, tanto aquelas existentes no texto da mesma quanto aquelas que 

a própria lei faz fazer nas instituições hospitalares – resistências, disputas de poder, criação 

de brinquedotecas estritamente para o cumprimento legal. Ademais, realçamos que através 

dessa Lei, as propostas e ideias relativas à brinquedotecas adquirem durabilidade no tempo 

e no espaço. 

Procurando pistas para encontrar um fio condutor que nos possibilitasse inserir na 

realidade hospitalar eleita e termos acesso à brinquedoteca, deparamo-nos com o Setor de 

Humanização do qual tornamo-nos membros enquanto voluntários. Dessa maneira, 

podemos dizer que o voluntariado foi a porta de entrada que nos possibilitou o acesso aos 

atores presentes na brinquedoteca – pais, crianças, profissionais da saúde, gestores e 

demais voluntários. Além disso, atores não-humanos também se fizeram presentes em 

nossa investigação – a própria estrutura física da brinquedoteca e seus materiais, os livros 

de presença e anotações do voluntariado, os folders e noticiários. Assim, inspirados no 

trabalho dos antropólogos, com nossa imersão no campo pudemos acompanhar os 
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deslocamentos e transformações que iam acontecendo a todo momento e os efeitos que 

eram produzidos a partir dos imprevistos e constantes agenciamentos. 

Seguindo os pressupostos da Teoria Ator-Rede, inseridos na brinquedoteca 

hospitalar pesquisada não tivemos o objetivo de avaliar seus efeitos de maneira positiva ou 

negativa. Apenas mapeamos essa rede e descrevemos o que nos foi apresentado acerca 

dessa realidade. Dessa maneira, abstivemo-nos da posição de emitir julgamentos pessoais, 

seja com relação ao espaço, equipe, funcionamento, formas de implementação etc., seja 

interpretando (favorável ou desfavoravelmente) as condutas e relatos dos atores que 

constituíam essa dinâmica. 

A partir dos relatos e de nosso trabalho/observação pudemos testemunhar a 

performatividade da brinquedoteca hospitalar no interior da pediatria. A presença desse 

espaço interfere diretamente na rotina de todos aqueles que frequentam esse setor: o 

trabalho dos profissionais da saúde, com a presença da brinquedoteca, adquire uma 

formulação diferente; os pais e crianças passam a vivenciar a hospitalização a partir de 

uma nova perspectiva; ―disputas‖ se travam em prol desse espaço – implementação, 

ampliação se resolvem parcialmente. Além disso, os efeitos desse espaço ultrapassam as 

―paredes‖ do hospital. A brinquedoteca é foco de discussões de pesquisadores, como nós, 

e estabelece parcerias com outras entidades, como o SERVAS e o Governo de Minas 

Gerais, além de ser influenciada por políticas de âmbito nacional. Vemos, com isso, que 

o alcance da brinquedoteca hospitalar adquire um status que vai do âmbito local ao 

global e vice-versa. 

Realçamos que durante nossa pesquisa encontramos muitos obstáculos, 

principalmente aqueles relacionados às exigências e burocracias tanto do Comitê de Ética 

do Hospital, quanto da Universidade à qual estamos vinculados. Por ser uma pesquisa que 

envolvia a participação de crianças em um contexto hospitalar, as exigências a nós 

impostas foram as mesmas postuladas às pesquisas de outras áreas que envolvem 

procedimentos invasivos, consultas a prontuários, dentre outros fatores que não se 

assemelhavam com as especificidades de nossa proposta. Além disso, permanecemos 

durante um ano, insistentemente, tentando submeter nosso protocolo de pesquisa em 

ambos os comitês, mas deparamo-nos com mudanças operacionais nas formas de submeter 

e receber esses protocolos. A partir dessas mudanças, as instituições permaneceram em 

fase de treinamento e adaptação de seus sistemas e funcionários. Assim, para que não 

atrasássemos nossa pesquisa – e uma vez que obtivemos autorização por escrito de um dos 
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responsáveis pelo Setor de Humanização – iniciamos, então, nosso trabalho de 

voluntariado/observação na brinquedoteca do Hospital em questão. 

Temos consciência de que nossas observações e entrevistas em momento algum 

colocaram nossos participantes em risco ou mesmo em situação de constrangimento, uma 

vez que as observações eram feitas durante o trabalho voluntário e, portanto, faziam parte 

de um processo natural de acompanhar as relações que iam sendo travadas no interior da 

brinquedoteca. Além disso, as entrevistas feitas com os profissionais de saúde foram 

realizadas com o intuito de conhecer suas opiniões acerca desse espaço e das práticas de 

humanização, não comprometendo nenhum deles em suas relações trabalhistas. 

Abstivemo-nos de realizar entrevistas formais com os pais das crianças pelo 

motivo de estarem num momento de fragilidade, em que assumir o compromisso de 

assinar o TCLE poderia constrangê-los ainda mais. Entretanto, em conversas informais 

conseguimos acolher suas angústias em relação ao estado de saúde de seus filhos, suas 

percepções sobre o ambiente da brinquedoteca, assim como muitas outras informações 

que eram emitidas de maneira natural no desenrolar das atividades lúdicas desenvolvidas. 

Portanto, acreditamos que a ausência de entrevistas estruturadas com os pais não 

acarretou uma perda para nossa pesquisa. 

Pretendemos, com nossa investigação, reunir vozes que traçassem a trajetória e a 

configuração da brinquedoteca hospitalar, bem como das políticas de humanização. 

Através dos recursos metodológicos por nós utilizados, pudemos consolidar uma nova 

inscrição acerca dessa temática. Nossos achados poderão ser úteis para aqueles que 

possuem brinquedotecas hospitalares em funcionamento ou em fase de implementação, 

uma vez que poderão verificar, a partir das dificuldades encontradas no contexto 

pesquisado que, apesar dos obstáculos a seres transpostos, essa é uma iniciativa que 

compensa esforços. 

Além disso, fazendo o delineamento da rede, descrevemos a brinquedoteca não 

como um fenômeno isolado, mas conectado com outros actantes que a tornam possível. 

Esses dados, por sua vez, poderão ser utilizados posteriormente por outros pesquisadores. 

Acreditamos que um estudo comparativo entre duas realidades hospitalares – uma 

com e outra sem brinquedoteca – poderá trazer dados importantes que enriqueçam essa 

discussão. Este não foi o foco de nossa pesquisa, uma vez que buscamos seguir o fio da 

trajetória das brinquedotecas. Entretanto, conhecer como se estrutura uma realidade sem 

esse espaço em comparação com uma instituição em que ele exista poderá trazer dados 

inéditos sobre o fenômeno das brinquedotecas, principalmente relacionados aos efeitos 
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desse espaço sobre o processo de facilitar o tratamento e agilizar a cura de crianças 

hospitalizadas. Além disso, por se tratar de um fenômeno recente nas realidades 

hospitalares, todas as práticas de humanização, sejam elas ligadas ou não ao lúdico, 

carecem de pesquisas mais pormenorizadas. 
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ANEXO I: Roteiro de entrevista com os profissionais da saúde 

 

1) Em sua opinião, o que vem a ser Humanização Hospitalar? 

2) Você considera que neste Hospital existem práticas em prol da política de 

humanização? Cite-as. 

3) Quando foi instalada a brinquedoteca hospitalar nesta instituição? 

4) Como se deu a participação dos funcionários (escolha do local, seleção do 

acervo etc.)? 

5) Isto aconteceu antes ou depois da Lei n.º 11.104/05? 

6) E a Lei n.º 11.104/05, qual a sua opinião acerca de sua proposta? 

7) O que pensa sobre a Brinquedoteca Hospitalar? Quais os benefícios deste 

ambiente em sua opinião? 

8) Existe algum malefício que a brinquedoteca pode proporcionar às crianças ou 

mesmo à realidade hospitalar de forma geral? 

9) Como você se envolve nas atividades desenvolvidas dentro da brinquedoteca?  

10) Existem benefícios deste espaço para a realização do seu trabalho? 

11) E as crianças, como você percebe a atitude delas em relação a este ambiente? 

12) Como reagem, pais ou acompanhantes dessas crianças, em relação à 

possibilidade de frequentar a brinquedoteca?  

13)  Como é organizada a rotina das crianças e suas famílias para frequentar a 

brinquedoteca? 

  



| 132 | 

ANEXO II: Roteiro de entrevista com os gestores do hospital 

 

1) Em sua opinião, o que vem a ser Humanização Hospitalar? 

2) Você considera que neste Hospital existem práticas em prol da política de 

humanização? Cite-as. 

3) O Programa de Humanização Hospitalar e o Humaniza SUS foram propostas do 

governo em prol de iniciativas mais humanizadas dentro deste contexto. O Hospital já 

desenvolvia práticas nesse sentido? Como foi o início deste processo?  

4) Quando foi instalada a brinquedoteca hospitalar nesta instituição? Descreva como 

ocorreu este processo. 

5) Como se deu a participação dos funcionários (escolha do local, seleção do acervo 

etc.)? 

6) Isto aconteceu antes ou depois da Lei n.º 11.104/05? 

7) E a Lei n.º 11.104/05, qual a sua opinião acerca de sua proposta? 

8) O que pensa sobre a Brinquedoteca Hospitalar? Quais os benefícios deste ambiente 

em sua opinião?  

9) Existe algum malefício que a brinquedoteca pode proporcionar às crianças ou 

mesmo à realidade hospitalar de forma geral? 
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ANEXO III: Roteiro de observação
47

  

 

1) –  PLANEJAMENTO: Existência de diagnóstico prévio à implantação da 

brinquedoteca, com definição de seus objetivos e de sua operacionalização via plano de 

trabalho; 

2) – OPERACIONALIZAÇÃO: Funcionamento atual, sua gratuidade, regularidade, 

divulgação, adaptação à clientela, controle da frequência; 

3) –  EQUIPE: Sua formação acadêmica e atuação profissional; suas atribuições, 

acolhida à clientela, integração com a família, domínio da utilização dos jogos; 

4)  – AMBIENTE E ACERVO LÚDICO: Sua segurança, diversidade, adequação à 

clientela, classificação, armazenamento e higienização, acesso e circulação dos jogos e 

dos brinquedos. 
 

  

                                                 

47
  Roteiro baseado nas quatro grandes categorias da Carta de Qualidade das Ludotecas Francesas como 

proposto por Oliveira (2010, p. 67). 
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ANEXO IV: Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

TERMO DE ESCLARECIMENTO 

 

Título: A BRINQUEDOTECA HOSPITALAR COMO FORMA DE 

HUMANIZAÇÃO: CARTOGRAFANDO O TRAÇADO DESTA REDE. 

Coordenadora: Mestranda: Ana Luiza Brandão Leal Oliveira 

Email: analuiza_brandao@yahoo.com.br  

Telefone: (37) 9978-3005 

Orientadora: Profª. Dra. Maria de Fátima Aranha de Queiroz e Melo 

E-mail: fatimaqueiroz.ufsj@gmail.com  

Telefone: (32) 3379-2587 

 

Você está sendo convidado a participar do estudo ―A BRINQUEDOTECA 

HOSPITALAR COMO FORMA DE HUMANIZAÇÃO: CARTOGRAFANDO O 

TRAÇADO DESTA REDE‖. O objetivo dessa pesquisa é investigar qual o papel da 

brinquedoteca no contexto hospitalar e como os profissionais da saúde, pais e crianças 

utilizam e dão sentido a esse espaço.  

 

Sua participação envolve conceder uma entrevista individual e permitir que a 

pesquisadora observe sua atuação no contexto da brinquedoteca. Seu consentimento não 

colocará sua integridade em risco, não lhe trará qualquer desconforto, nem vai interferir 

em suas relações de trabalho. Você poderá ter todas as informações que quiser e poderá 

não participar da pesquisa ou retirar seu consentimento a qualquer momento, sem sofrer 

prejuízo. Pela sua participação no estudo, você não receberá qualquer valor em dinheiro e 

também não terá nenhuma despesa. Todas as informações prestadas por você são 

sigilosas. Os dados colhidos na presente pesquisa serão utilizados na Dissertação de 

Mestrado, em artigos científicos e em apresentações em congressos, sendo que, a 

divulgação das informações será anônima. 

 

mailto:analuiza_brandao@yahoo.com.br
mailto:fatimaqueiroz.ufsj@gmail.com
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE, APÓS ESCLARECIMENTO 

 

Eu, ___________________________________________________________, li 

e/ou ouvi o esclarecimento acima e compreendi para que serve o estudo e qual 

procedimento a que serei submetido. A explicação que recebi esclarece os possíveis riscos 

e benefícios do estudo. Eu entendi que sou livre para interromper minha participação a 

qualquer momento, sem justificar minha decisão. Sei que meu nome não será divulgado, 

que não terei despesas e não receberei dinheiro por participar.  Eu concordo em participar 

do estudo. 

 

__________________________________, _____/_____/_____ 

                                            Cidade                                             Data 

__________________________________               ________________________ 

                       Assinatura                                             Documento de identidade 

 

Em caso de dúvida com relação a este documento, você pode entrar em contato 

com a Comissão de Ética em Pesquisa Envolvendo Seres Humanos da Universidade 

Federal de São João Del Rei – cepes@ufsj.edu.br / (32) 3379-2413. 
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ANEXO V: Lei n.º 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.  

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu 

sanciono a seguinte lei: 

Art. 1º Os hospitais que ofereçam atendimento pediátrico 

contarão, obrigatoriamente, com brinquedotecas nas suas 

dependências. 

Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se a 

qualquer unidade de saúde que ofereça atendimento pediátrico em 

regime de internação. 

Art. 2º Considera-se brinquedoteca, para os efeitos desta lei, o 

espaço provido de brinquedos e jogos educativos, destinado a 

estimular as crianças e seus acompanhantes a brincar. 

Art. 3º A inobservância do disposto no art.1º desta lei configura 

infração à legislação sanitária federal e sujeita seus infratores às 

penalidades previstas no inciso II do art. 10 da Lei n.º 6.437, de 

20 de agosto de 1977.  

Art. 4º Esta lei entra em vigor em 180 (cento e oitenta) dias após a 

data de sua publicação. 

Brasília, 21 de março de 2005: 184º da Independência e 117º da República. 

LUIZ INÁCIO LULA DA SILVA 

Tarso Genro 

Humberto Sérgio Costa Lima 

(este texto não substitui o publicado no D.O.U de 22/03/2005) 


