SEMINÁRIO NACIONAL
“BRINQUEDOTECA: A IMPORTÂNCIA DO
BRINQUEDO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO”

Anais do Seminário realizado no
Auditório Interlegis - Senado Federal pela Comissão de Legislação Participativa
da Câmara dos Deputados
no dia 10 de agosto de 2005.

Centro de Documentação e Informação
Coordenação de Publicações
BRASÍLIA - 2006

DIRETORIA LEGISLATIVA
Diretor AFRÍSIO VIEIRA LIMA FILHO

CENTRO DE DOCUMENTAÇÃO E INFORMAÇÃO - CEDI
Diretor JORGE HENRIQUE CARTAXO
Diretor de Publicações PEDRO NOLETO

DEPARTAMENTO DE COMISSÕES
Diretor SILVIO AVELINO DA SILVA
Capa: Akimi Watanabe
Projeto gráfico e diagramação: Ricardo Cayres
Ação Parlamentar
n. 338
Dados Internacionais de Catalogação-na-Publicação (CIP)
Coordenação de Biblioteca. Seção de Catalogação.
Seminário Nacional Brinquedoteca: a Importância do Brinquedo na Saúde e na
Educação (2005 : Brasília, DF).
Seminário Nacional Brinquedoteca: a Importância do Brinquedo na Saúde e na
Educação. — Brasília: Câmara dos Deputados, Coordenação de Publicações, 2006.
132 p. — (Série ação parlamentar ; n. 338)
“Anais do Seminário realizado no Auditório Interlegis - Senado Federal – pela Comissão
de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados no dia 10 de agosto de 2005”.
ISBN 85-7365-474-0
1. Brinquedoteca, congresso, Brasil. 2. Educação da criança, congresso, Brasil.
3. Saúde infantil, congresso, Brasil. 4. Políticas públicas, Brasil. I. Título. II. Série.
CDU 371.695(81)(061.3)
ISBN 85-7365-474-0
Câmara dos Deputados
Centro de Documentação e Informação - CEDI
Coordenação de Publicações
Anexo II - Térreo - Praça dos Três Poderes
Brasília - DF CEP 70160-900
Telefone: (61) 3216-5802 Fax: (61) 3216-5810
publicacoes.cedi@camara.gov.br

Sumário
Membros da Comissão de Legislação Participativa – CLP................5
Quadro Técnico – CLP ....................................................................................6
Apresentação ....................................................................................................7
Abertura........................................................................................................... 11
Painel: “O Papel do Brinquedo na Educação e na Saúde”
1ª Mesa de Debate: ..................................................................................... 39
“A Brinquedoteca no Processo Educacional”
2ª Mesa de Debate: ..................................................................................... 67
“A Brinquedoteca na Promoção da Saúde”
3ª Mesa de Debate: ..................................................................................... 85
“Experiências no Uso de Brinquedotecas”
Expositores ...................................................................................................118
Participantes ................................................................................................119
Siglário ...........................................................................................................129
Anexo ..............................................................................................................132

5

MEMBROS DA COMISSÃO DE
LEGISLAÇÃO PARTICIPATIVA - CLP
52ª Legislatura - 3ª Sessão Legislativa - 2005
PRESIDENTE: FÁTIMA BEZERRA (PT)
1º VICE-PRESIDENTE: LEONARDO MONTEIRO (PT)
2º VICE-PRESIDENTE: SELMA SCHONS (PT)
3º VICE-PRESIDENTE: LUIZA ERUNDINA (PSB)
TITULARES

SUPLENTES
PT

FÁTIMA BEZERRA - RN
IVO JOSÉ - MG - VAGA DO PPS
LEONARDO MONTEIRO - MG
SELMA SCHONS - PR

ANA GUERRA - MG
VADINHO BAIÃO - MG

PMDB
ALBÉRICO FILHO* - MA
ALMERINDA DE CARVALHO - RJ
WILSON SANTIAGO - PB
BLOCO PFL, PRONA
VILMAR ROCHA - GO
PSDB
ANTENOR NASPOLINI - CE

OLAVO CALHEIROS - AL

LAURA CARNEIRO - RJ

PP
ENIVALDO RIBEIRO - PB
JOÃO LEÃO - BA
PTB
PASTOR REINALDO - RS
PL
JAIME MARTINS - MG
PPS
(DEPUTADO DO PT OCUPA A VAGA)
PSB
LUIZA ERUNDINA - SP
PSOL
JOÃO ALFREDO - CE
* Membro da Comissão após a realização do Seminário

6

QUADRO TÉCNICO - CLP
Ruy dos Santos Siqueira
Mirna de Castela Carvalho Pessoa
Amilcar Amaral Couto
Gilmar de Morais Bezerra
Mauro Cunha Batista de Deus
Eliana Teixeira Gaia
Hérica Pimentel Brito de Souza
Gilvan Mendes da Silva
Carlos Domingos Bimbato
Ana Kátia Martins Bertholdo
Akimi Watanabe
Admar Pires dos Santos
Eliana Navarro Garcia
Inaldo Barbosa Marinho Júnior
José Humberto de Almeida
Severino Carrera da Silva
Carlos Des Essarts
George Marcos de Aquino Freitas
José Augusto Barbosa de Pinho
Márcia Abreu da Silva
Maria Aparecida Péres de Abreu
Maria de Jesus Amorim Farias
Marilda Vale da Silva
Maurício Alves Dias

7

Apresentação

A realização do Seminário Nacional sobre Brinquedoteca: A Importância do Brinquedo na Saúde e na Educação, em 10 de agosto
de 2005, sob a coordenação da Comissão de Legislação Participativa
da Câmara dos Deputados, foi um momento oportuno e singular
para o Parlamento Brasileiro, tendo em vista esta temática estar cada
vez mais presente nas ações multidisciplinares das políticas públicas
e gestões governamentais relativas à criança.
A discussão sobre o papel da brinquedoteca no processo de formação integral das crianças já ultrapassou os limites da fundamentação teórica e vem apresentando resultados surpreendentes nos processos pedagógico e terapêutico.
O debate revelou, de forma objetiva, aquilo que muitos educadores e profissionais da saúde vêm debatendo: a brincadeira não é um
mero passatempo. Ao contrário, todo ato de brincar e de envolver-se
com o brinquedo traz para a criança elementos simbólicos e pedagógicos, elementos que podem ser libertários e curativos.
A brinquedoteca tornou-se mais que depósito ou “cantinho” de
brinquedos. Transformou-se num espaço de estimulação e desenvolvimento humano; num local onde as atividades vão se incorporando
ao processo de desenvolvimento integral da criança e, por que não
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pensar, do adulto, que por imposição do disciplinamento cultural,
perdeu seu estado lúdico e o sentido do brincar.
As palestras apresentadas pelos expositores nos induzem a concluir que a implantação de brinquedotecas nos espaços públicos
deveria ser uma das metas prioritárias de governantes municipais,
estaduais e federal.
Como educadora, estou convicta de que urge a necessidade de
recuperarmos o ato natural de brincar como contraponto ao processo de industrialização e até mesmo de midiatização do brinquedo,
que no decorrer do tempo vem tentando suplementar os potenciais
criativo, espontâneo e lúdico, tão determinantes na infância do ser
humano.
A despeito do nosso raciocínio, entendo que promover uma política de implementação de brinquedoteca no País tornou-se imprescindível, uma vez que a vida moderna (e urbana) nos aponta uma
tendência, em escala crescente, de um processo de privatização do
lazer público, restrito na maioria das vezes a uma pequena parcela da
sociedade brasileira.
Brincar não pode ser uma atividade humana considerada supérflua, mas um direito da criança. Brincar é coisa séria, pois na brincadeira o ser humano se constrói, se elabora e se forma.
Os valores pedagógico, psicológico e terapêutico adquiridos pelas crianças mediante a vivência com o lúdico é incontestável, principalmente quando se sabe que o envolvimento com os brinquedos
criativos é um bom investimento da sociedade em termos de política
educacional e de saúde pública.
As pesquisas são irrefutáveis sobre os benefícios que os brinquedos trazem para o processo pedagógico e terapêutico das nossas
crianças. O corpo profissional da área de educação e saúde que vivencia essa realidade tem a oportunidade de desconstruir seus valores
existenciais a partir de suas próprias experiências com as crianças.
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Em um país como o Brasil, de profundas desigualdades sociais,
a instalação de brinquedotecas abre novas fronteiras e perspectivas
às crianças pobres, permitindo que tenham acesso a brinquedos e a
espaços para brincar.
Não tenho a menor dúvida de que brincar é um conhecer a si
mesmo e aos outros. De que brincar é dialogar e partilhar; é curar a
alma e o corpo ferido; é criar e também recriar.
Sendo um ato que subverte a lógica de uma sociedade cartesiana
e que mexe com a imaginação e criação humana, infelizmente, ainda
há setores dominantes das sociedades modernas que tentam restringir às nossas crianças o direito de brincar, dada a sua potencialidade
de ultrapassar as barreiras da vida programada, sobretudo monitorada pela ideologia do disciplinamento do corpo e do tempo.
Assim, quando se incorporam os brinquedos e as brincadeiras na
cotidianidade da vida de nossas crianças, pode-se afirmar que o ato
de brincar promove o processo de humanização da vida e preserva a
identidade cultural da sociedade.
A realização deste Seminário propiciou ao Colegiado desta Comissão um bom momento para reflexão acerca da importância de se
brincar e do papel da brinquedoteca como instrumento importante
na formação da personalidade humana.

Deputada Fátima Bezerra
Presidente da Comissão de Legislação Participativa
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Abertura

Foto: CD/SECOM/Sefot

Painel: “O Papel do Brinquedo na Educação e na Saúde”

Da esquerda para a direita: Dr. Dráuzio Viegas, Deputada Luiza Erundina (3a VicePresidente), Deputado Leonardo Monteiro (1o Vice-Presidente) e Profa. Nylse
Helena da Silva Cunha

O SR. APRESENTADOR - Tem início neste momento a cerimônia de abertura do Seminário Nacional Brinquedoteca: a Importância
do Brinquedo na Saúde e na Educação, uma realização da Comissão
de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados.
O evento reunirá especialistas e entidades para debater a utilização da pedagogia e terapia do brinquedo no cotidiano do aprendizado, bem como a humanização dos métodos de tratamento da saúde.
Registramos a presença e colaboração do Sr. Fernando Antônio de Almeida, da Tiquinho Brinquedos Inteligentes, que disponibilizou, sem ônus, os brinquedos para a exposição durante
o evento; e do Dr. Cláudio Ricardo Chaves Morais, participante
da Associação dos Voluntários do Hospital da Universidade de
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Brasília, que fará um relato de sua experiência no SOS Alegria, no
encerramento deste evento.
Neste momento, anunciamos a composição da Mesa de Honra: o Exmo. Sr. Deputado Leonardo Monteiro, 1º Vice-Presidente da
Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados,
representando neste ato a Exma. Sra. Deputada Fátima Bezerra, Presidente da Comissão; a Exma. Sra. Deputada Luiza Erundina, 3ª VicePresidente da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos
Deputados e idealizadora deste evento; a Profa. Nylse Helena da Silva
Cunha, Presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas; o Sr.
Dráuzio Viegas, Prof. Titular de Pediatria e Puericultura da Faculdade de Medicina da Fundação do ABC.
Convidamos todos para, de pé, ouvirmos o Hino Nacional.
O SR. APRESENTADOR - Este seminário tem como objetivo discutir o tema sob seus vários ângulos e a troca de experiências entre especialistas das diferentes áreas de atuação
interessados no uso da brinquedoteca como instrumento de
desenvolvimento humano e de formação de consciência lúdica
como atitude existencial.
Para abrir oficialmente este evento, concedo a palavra ao Exmo.
Sr. Deputado Leonardo Monteiro.
O SR. PRESIDENTE (Deputado Leonardo Monteiro) - Saúdo a
Deputada Luiza Erundina, 3ª Vice-Presidente da Comissão de Legislação Participativa; o Deputado Antenor Naspolini, membro desta
Comissão; a Profa. Arlete Leão; e os nossos palestrantes, Sra. Nylse
Helena Cunha, representante da Associação Brasileira de Brinquedotecas, Dr. Dráuzio Viegas, Prof. Titular de Pediatria da Faculdade
de Medicina do ABC. Saúdo também todos os delegados e delegadas
presentes neste seminário.
Para nós é motivo de alegria e orgulho, na condição de Deputado, um dos Vice-Presidentes desta Comissão, participar deste importante seminário, que superou as expectativas da Comissão. Estamos
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com dificuldade de espaço em razão de tantas atividades realizadas
no Congresso nesses dias. Nosso auditório ficou pequeno. Ainda
bem que tivemos a correspondência tão importante de vocês todos
que estão participando deste seminário. Fiquem à vontade, mesmo
os que estão sentados no chão ou de pé. Que possamos aproveitar
bem o nosso seminário.
Antes da minha breve reflexão sobre a temática deste seminário,
“A Importância do Brinquedo na Educação e na Saúde”, gostaria de
justificar a ausência da nossa Presidenta, Deputada Fátima Bezerra,
afastada por determinação médica até o dia 16 deste mês pela imperiosa necessidade de repouso.
A Deputada Fátima Bezerra, juntamente com a Deputada Luiza
Erundina, que foi uma das instituidoras desta Comissão, tem contribuído muito para a valorização deste órgão.
Estava comentando, antes da abertura de nosso seminário, que
esta é uma das Comissões mais novas, mais recentes da Câmara dos
Deputados, mas ela tem um trabalho importante, que é justamente o
de fazer a interlocução do Poder Legislativo com a sociedade civil.
Parabenizo a Deputada Luiza Erundina pela brilhante e instigadora iniciativa de promover este evento sobre a importância da brinquedoteca na educação e na saúde.
A Comissão de Legislação Participativa, compreendendo a relevância temática do evento, envidou todos os esforços para possibilitar a realização deste seminário.
Aos participantes e palestrantes, externo nossa satisfação de têlos nessa parceria, ciente de que a presença de todos é a certeza de
que a Comissão, mais uma vez, acertou em escolher este tema, numa
clara demonstração de querer estar em permanente sintonia com os
anseios e as demandas da sociedade civil.
Imbuídos dessa compreensão institucional e política é que abrimos os trabalhos deste seminário, sabedores que a inserção dos brinquedos e jogos na formação do intelecto e na alimentação da alma
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humana é uma exigência evidenciada no mundo em estado de reelaboração, no mundo que inutilmente tentou justificar as suas complexidades através dos dogmas científicos e experimentalistas.
Estou convicto de que expressiva parcela da sociedade brasileira vem buscando compreender a importância da pedagogia dos
brinquedos na formação educacional e da ludoterapia na restauração da saúde humana. São exemplos de que os objetos simples da
vida, como um bom brinquedo educativo ou criativas peças teatrais,
podem propiciar uma grande revolução nos valores humanos, tão
necessários para a preservação da espécie e do respeito humano. Não
tenho a menor dúvida de que o momento de desconstrução do nosso
próprio percurso histórico e existencial vem nos obrigando a rever
os postulados que outrora abandonamos em nome de uma modernidade racional, técnica e fria.
Os diletos participantes sabem muito bem que esse negócio de
brinquedo e teatralidade no espaçamento educacional e médico eram
impensáveis no universo dogmático da racionalidade técnica que dantes arvora-se o direito de determinar ou legitimar o que era válido ou
não para a humanidade. Novos tempos nos vêm revelando que essa racionalidade técnica não logrou êxito, tampouco teve elementos teóricos plausíveis para compreender ou sistematizar a rica e determinada
dimensão que as representações lúdicas podem produzir no inconsciente e espírito humano. Brinquedo era apenas objeto de invenção e
criação das indústrias, em que geralmente os pais acreditavam ser apenas objetos caricatos e inofensivos, esquecendo-se de que, através da
aparência, esses entes encantados e sedutores ocupavam um mundo
estranho, idealizado e intencionalizado pelos seus criadores, um mundo pronto, determinado e definido em papéis sociais e ideológicos.
Brinquedo era objeto meramente de consumo em datas especiais.
A retomada dessa temática tornou-se imperativa e urgente.
Estimular a difusão das atividades ludopedagógicas é uma questão de sobrevivência do nosso ethos e da nossa condição humana.
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Temos a consciência de que as sucessivas reformas educacionais
neste País e de políticas públicas até pouco tempo voltadas para
a depreciação das artes, da criatividade humana e do lúdico no
processo educacional tornaram-se responsáveis pela desumanização da escola, da educação e das estruturas institucionais que
compõem o tecido social brasileiro.
É visível que a educação moderna enveredou pelo caminho da
mecanização do saber, colocando a técnica, o pensamento único e a
exigência profissional acima do espírito humanista. A educação atual
e a formação da pessoa em sua totalidade humana acabou rendendose às exigências ilimitadas e desumanizadoras do mercado. Brincar,
alegrar, musicalizar e teatralizar deveriam fazer parte dos primeiros
mandamentos do estatuto do ser humano. O ser humano que não
brinca e tampouco se envolve com o lúdico é despido de humanidade espontânea e criativa, tornando-se figura programada por servidão voluntária e mecânica.
Nunca antes estivemos a exigir o retorno dos brinquedos e do lúdico na esfera da objetividade e da subjetividade humanas. Sabemos
que brincar e jogar são atos indispensáveis à saúde física, emocional
e intelectual. Através deles desenvolvemos a linguagem, o pensamento, a socialização, a iniciativa e a auto-estima, sem falar do item mais
importante: a criatividade. É por essas razões que a sociedade capitalista e de consumo é programada para coordenar o ato de brincar
e de jogar, pois a atividade lúdica é campo fértil para a criatividade e
os atos de subversão da ordem estabelecida.
Senhoras e senhores, a realização do Seminário Nacional Brinquedoteca: a Importância do Brinquedo na Saúde e na Educação será
importante marco para o Parlamento brasileiro pensar na inserção,
num futuro breve, de atividades ludoterapêuticas no processo de formação educacional do povo brasileiro.
Encerro a minha exposição citando as palavras da Sra. Juscimara
Dias Rodrigues, professora de ensino fundamental de Belo Horizon-
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te: “A recreação está para o homem assim como o alimento está para o
seu organismo. Os jogos tonificam a alma, dão saúde física, promovem
a auto-expressão e a alegria de viver”.
Desejo a todos que aproveitem bem este seminário sobre brinquedoteca. Embora seja um tema novo, o grande número de participantes
nesta cerimônia de abertura demonstra sua grande importância.
Neste momento, passo a coordenação dos trabalhos à Deputada
Luiza Erundina, amiga e companheira, 3ª Vice-Presidenta da Comissão de Legislação Participativa e autora do requerimento de realização deste seminário.
Muito obrigado. Bom dia a todos.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Luiza Erundina) - Bom
dia a todos.
Saúdo os integrantes da Mesa, cuja presença orgulha a todos e
gera grande expectativa sobre os resultados deste evento.
Saúdo o Dr. Draúzio Viegas; a Profa. Nylse Helena da Silva Cunha;
e os demais palestrantes que já chegaram – outros estão para chegar –,
agradecendo-lhes a presença.
E peço desculpas pelo incômodo de não dispormos de cadeiras
para todos os presentes. Por um lado, é um sacrifício; mas, por outro
lado, é um sinal de que o tema interessa a todos. Embora estejam
fazendo esse sacrifício, V.Sas. trazem sem dúvida alguma a sua contribuição e a sua experiência para que socializemos o que já se construiu em torno dessa temática.
Queria agradecer também à equipe da Comissão de Legislação
Participativa, que “carregou o piano”, ou seja, criou todas as condições
para que houvesse aqui hoje esse nível de organização. Agradecemos
e reconhecemos a contribuição da referida equipe que, junto com a
do meu gabinete, são protagonistas deste evento, que exigiu tempo
para preparação e organização. Sem isso, certamente estaríamos a
dever aos participantes do evento.
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Quero também agradecer ao INTERLEGIS, especialmente à sua
coordenadora, Dra. Dalva Dutra, que está sendo tolerante conosco,
porque há aqui regras rígidas para o uso dos espaços, mas ela está
sendo compreensiva e flexível no necessário cumprimento dessas
normas. Agradecemos, portanto, por seu intermédio, ao INTERLEGIS por nos ceder este espaço com toda sua infra-estrutura, para que
pudéssemos realizar este evento.
Antes de passar a palavra aos nossos convidados, quero dizer
que este evento marca dois grandes acontecimentos. Primeiro, a
Comissão de Legislação Participativa, o espaço da cidadania política na Câmara dos Deputados, o espaço do povo, da sociedade
civil organizada, uma janela ou uma porta entre a sociedade civil
e o Poder Legislativo – e ela só terá eficácia e efetividade em suas
finalidades se for apropriada por essa sociedade civil organizada –,
está fazendo aniversário.
Neste mês de agosto de 2005, celebramos os 4 anos da Comissão, que sofre resistência por parte de alguns colegas Parlamentares,
que, por não terem compreensão de que a democracia envolve duas
dimensões – a representação e a participação direta –, se sentem
quase perdendo poder na medida em que esse espaço é ocupado e
apropriado pela sociedade civil. Isso porque, por intermédio desta Comissão, a sociedade pode apresentar sugestões de projetos de
lei e até emendas ao Orçamento, para obter recursos públicos para
programas sociais por ela dirigidos. Este, portanto, é um importante espaço conquistado pela sociedade civil. E temos de celebrar
esses 4 anos de vida da Comissão.
O segundo fato que registro é a aprovação e a sanção da Lei nº
11.104, de 20051, aprovada pela Câmara dos Deputados e pelo Senado Federal e sancionada pelo Presidente da República. Essa lei obriga
os hospitais públicos e privados que tenham serviços de internação
pediátrica a instalarem brinquedotecas para as crianças neles internadas. Essa é também uma conquista da sociedade, especialmente
1
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das nossas crianças, com vistas à humanização da atenção à saúde, à
promoção da saúde dessas crianças, sobretudo em momentos traumáticos, como é aquele em que uma criança sai do seu ambiente
familiar para ficar internada numa unidade de saúde. Certamente
esse espaço lúdico significa um elemento de humanização para essas
crianças, que são a razão de ser da nossa existência, por serem elas
aqueles que, em breve, serão os construtores desta Nação.
Sei que me estendi além do limite, mas estou tão feliz com a realização deste evento, que não poderia deixar de marcar o meu ânimo
quanto a este seminário.
Agradeço à Profa. Nylse Helena, uma grande idealista e militante
dessa área, educadora que tem levado aos mais distantes recantos do
País a idéia maravilhosa do brinquedo e do lúdico como importante
dado da existência de cada um de nós. Agradeço igualmente ao Dr.
Dráuzio Viegas, professor da Faculdade de Medicina do ABC, grande
médico pediatra e educador. E todos que vêem a atenção médica e
a atenção pedagógica numa dimensão também humana e social são
também educadores.
Agradeço, então, ao Dr. Dráuzio e registro minha certeza de que
teremos uma grande reunião com a contribuição desses convidados
que nos honram com sua presença.
Para concluir, quero dizer que a Lei nº 11.104, de 2005, foi resultado de iniciativa nossa, por inspiração da assistente social Aída Munimos, que inclusive será uma das nossas palestrantes. Como disse,
foi a Dra. Aída, assistente social que trabalha num hospital público
de São Paulo, quem me inspirou a apresentar o projeto. Portanto, é
dela também o mérito deste evento em que celebramos a entrada em
vigor da Lei nº 11.104, de 2005.
Concedo a palavra à Profa. Nylse Helena da Silva Cunha, que terá
20 minutos para sua intervenção. Em seguida, ouviremos o Dr. Dráuzio Viegas e passaremos à fase de debates.
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A SRA. NYLSE HELENA DA SILVA CUNHA - Bom dia a
todos. Desculpem-me o atraso, mas sair de São Paulo e chegar
em Brasília é difícil. Houve atraso no vôo, mas aqui chegamos e
estamos satisfeitos.
Em primeiro lugar, agradeço aos Srs. Deputados pela forma com
que estão recebendo a Associação Brasileira de Brinquedotecas, em
especial, a Deputada Luiza Erundina, por ser quem é e por ter vislumbrado a importância do brincar na vida dos seres humanos.
Graças à perspicácia da Deputada Luiza Erundina, os hospitais
hoje têm brinquedotecas e quem trabalha com as crianças – médicos,
enfermeiras e a própria família – tem pelo menos o conforto de ver a
criança mais feliz e recuperando-se mais rapidamente.
Peço a vocês que olhem por um momento alguns slides que
vou apresentar.2
Observem essas crianças e vejam o que está acontecendo.
Adoro esta foto e a tenho exibido muitas vezes. Olhando essa
criança, imediatamente pensamos: quem é esta criança? É um cientista que está fazendo a sua pesquisa, uma criança que merece respeito pelo seu interesse e por tudo o que poderá vir a ser.
Toda criança merece ter garantido o seu direito de brincar. Brincando, elas estão prestando atenção, estão concentradas, desenvolvendo habilidades, raciocinando, trabalhando o prazer sem necessidade de castigo ou de prêmios. Estão desenvolvendo o hábito de se
ocupar de forma adequada.
O brincar é fundamental, porque, como dizia Piaget, a recompensa da ação deve estar na própria ação, no prazer de executá-la.
Essa frase é capaz de mudar o mundo. Se fizermos as coisas pelo
simples prazer de fazê-las, estaremos fazendo com o coração, com o
sentimento de alegria por estar executando determinada atividade. É
o que acontece com o brincar, e por isso é tão importante. O brincar
ensina à criança essa relação.

2

Segue-se exibição de slides. Imagens não disponíveis.
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Toda criança não só merece brincar, mas também precisa, tem
necessidade de fazê-lo. Porém, nem todas as crianças brincam, porque precisam trabalhar, estudar, conseguir notas altas ou porque são
tratadas como adultos em miniatura, porque não podem atrapalhar
os adultos ou porque não têm com o que brincar, enfim, porque a
vida roubou-lhes a infância.
Hoje, a criança tem dificuldades de conseguir um espaço e um
tempo para brincar, não importa qual seja sua classe social. Quando
a criança está na pré-escola, a preocupação da mãe é que já comece a
se preparar para o vestibular.
Por tudo isso, foi necessário criar a brinquedoteca. A brinquedoteca é o espaço mágico criado para dar oportunidade às crianças
de brincar de forma enriquecedora, de mergulharem em seus brinquedos sem adultos para atrapalhar. Lá existem muitos brinquedos,
muita magia e criatividade. E as “brinquedistas” são adultos, mas
adultos iluminados pela criança viva dentro de cada uma. E elas estão trabalhando em brinquedotecas prontas a favorecer e enriquecer
o brincar da criança.
Os objetivos da brinquedoteca são muitos. Primeiro, proporcionar oportunidade para que as crianças possam brincar sem cobrança
de desempenho. Na brinquedoteca ninguém cobra da criança que
ela tenha que fazer isso ou aquilo. Não há expectativa para que ela
faça determinada coisa, mas simplesmente que ela possa brincar sem
sentir que está atrapalhando ou perdendo tempo, porque naquele espaço a obrigação dela é só brincar.
Segundo, estimular o desenvolvimento da capacidade de concentrar a atenção e de construir uma vida interior rica.
Como vimos naquelas fotos que inicialmente apresentei, as
crianças estão concentradas. Se perguntarmos a qualquer professor
o maior problema das crianças, ele certamente apontará a falta de
atenção. Ainda há o agravante de que nossa sociedade é cheia de estímulos e tudo ocorre de forma acelerada, até mesmo os desenhos ani-
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mados. Nessa corrida, nessa aceleração, não há tempo para se prestar
atenção. Cria-se o hábito de passarmos de modo supérfluo por tudo.
Temos que olhar apressadamente tudo – essa é a norma do mundo
moderno. Assim, não se desenvolve uma vida interior.
Quando uma criança está brincando, quando ela mergulha profundamente em uma atividade, ela cria vida interior. Às vezes a chamamos, como a mãe o faz muitas vezes, e ela responde: “Mas eu não
acabei ainda.” Não é que ela esteja fazendo uma tarefa, alguma coisa
que tenha de acabar. Ela não acabou ainda foi de imaginar, de criar,
de viver aquele momento importante para ela. Aquele tempo está
dando a ela dimensão interior de profundidade, está desenvolvendo sua criatividade. E se a criança tiver essa dimensão interior rica,
quando for adolescente não precisará de drogas nem de bebidas para
preencher seu tempo. Ela terá maneiras de manifestar sua emoção,
de liberar seus sentimentos, sem precisar de algo artificial para lhe
provocar esse estado de espírito.
A brinquedoteca também tem o objetivo de estimular a operatividade da criança. Lá tem muita coisa para fazer. Então, ela é estimulada a operar. Isso também favorece seu equilíbrio emocional, porque ela vai fazer o que tem vontade, o que sente necessidade de fazer.
Com isso estará conseguindo se equilibrar. Muitas vezes as pessoas
perguntam: “Mas então a brinquedoteca é como uma clínica?” Não,
ela não é como uma clínica, mas é um espaço em que a relação com
a criança é correta. E quando a relação com a criança é correta, é de
respeito, torna-se totalmente terapêutica. Por isso a brinquedoteca
consegue resultados terapêuticos.
A brinquedoteca dá oportunidade para a manifestação de potencialidades. Em época de inteligências múltiplas, nós sabemos que
a criança precisa de oportunidades para manifestar suas tendências.
Ela precisa de estimulação bem variada para encontrar o que ela gosta de fazer, para desenvolver o potencial que Deus lhe deu e que ela
precisa expressar, para desenvolver a inteligência, a criatividade e a
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sociabilidade. Desenvolver a inteligência é direito de todo ser humano, mas ela tem muito a ver também com fatores ambientais.
Como afirmou Luís Alberto Machado, autor de livro sobre o direito à inteligência – ele exagera um pouco –, a inteligência é uma
questão social. Até certo ponto é mesmo. Preocupo-me muito com
os brasileirinhos cuja infância é tão pobre que não têm oportunidade de conversar, de imaginar, de brincar; ficam às vezes parados em
creches que não têm nada que os estimule, têm somente pessoas que
cuidam, que dão banho, alimentação e evitam que se machuquem,
mas não cuidam da vida interior da criança, não pensam na sua inteligência. As crianças que não são estimuladas na hora em que devem
ser – porque há um momento ótimo para essa estimulação – mais
tarde não terão condições de concorrer de igual para igual com outras crianças que tiveram uma boa estimulação na idade adequada. É
triste pensarmos que essas crianças estarão perdendo oportunidade
tão importante. Mas mudar essa situação faz parte de um processo
histórico lento.
Atualmente já se está pensando em alimentar as crianças. Alimentar o corpo da criança é fundamental, mas alimentar a inteligência é também muito importante. É preciso alimentar a inteligência e a criatividade das crianças porque não sabemos onde será seu
futuro. Não adianta dar a elas uma educação regional. No futuro,
elas vão para que lugar? Uma criança nascida no campo poderá, na
idade adulta, arrumar emprego num grande centro e, então, terá de
ser criativa suficientemente para se adaptar a qualquer situação. Não
sabemos o quanto as coisas vão mudar. Portanto, temos de fazer com
que as crianças sejam muito criativas para poderem se virar seja lá
em que sociedade for.
A brinquedoteca oferece maior acesso a brinquedos, portanto,
proporciona também maior número de experiências. As crianças
têm aspectos tão variados que se enriquecem o tempo todo. A brin-
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quedoteca proporciona oportunidade para que elas aprendam a jogar, a participar, a esperar a sua vez, a competir e a cooperar.
A brinquedoteca valoriza os sentimentos afetivos e cultiva a
sensibilidade, sem a expectativa de se atingir determinado conhecimento, o que acaba escravizando os seres humanos. Aliás, o ser
humano é muitas vezes vítima de expectativas tão fortes que muda
a sua forma de ser para atingir determinado objetivo. E, muitas
vezes, quando a criança não consegue acompanhar a expectativa
da professora ou da família, ela se sente infeliz, seu autoconceito
é rebaixado. Na brinquedoteca, ao contrário, não há esse tipo de
cobrança. A sensibilidade é cultivada, assim o amor aos objetos, aos
bichinhos de pelúcia. Há a preocupação de se cuidar com afeto da
criança e também dos objetos, porque assim se está aprendendo a
ser cuidadoso. E isso é muito importante.
A brinquedoteca também contribui para enriquecer o relacionamento entre as crianças e as suas famílias. Incentiva a valorização
do brinquedo como atividade promotora do desenvolvimento intelectual e social.
Atualmente, em São Paulo, vemos o testemunho de professoras
da Praia Grande cujo projeto de brinquedoteca atende a crianças com
necessidades especiais e crianças excluídas de modo geral. Essa brinquedoteca está se transformando em algo que vi no Canadá há muitos
anos: centro de recursos e de apoio à família. No Canadá, as assistentes
sociais ajudam as famílias de imigrantes a se integrarem à sociedade.
O papel da assistente social na brinquedoteca é importante, uma
vez que elas vão interpretar o mundo para aquela família que não
tem visão mais ampla dos recursos que pode usar. Então, a brinquedoteca pode ser um lugar onde acontece essa integração.
Alguns fatores contribuíram para que as brinquedotecas se propagassem rapidamente. Vou citar alguns. Em primeiro lugar, a divulgação de informações sobre a importância da estimulação para
o desenvolvimento do cérebro. Hoje a gente sabe da importância
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da estimulação – e estimular a criança é oferecer oportunidade de
brincar. Em segundo lugar, as pesquisas sobre o desenvolvimento da
resiliência, essa capacidade de permanecer íntegro apesar das adversidades do ambiente. Desenvolver resiliência, no entanto, requer um
bom autoconceito, e a brinquedoteca proporciona o desenvolvimento de um bom autoconceito.
As teorias sobre as inteligências múltiplas, a inteligência emocional e a importância do autoconceito positivo, tudo isso vem enriquecer e valorizar o trabalho que é feito na brinquedoteca.
O conceito de brinquedoteca como espaço voltado para a “oportunização” do brincar livre e espontâneo, que proporcione às crianças
oportunidades de agir sem o peso da expectativa, ajudou a desenvolver a brinquedoteca, e hoje podemos dizer que ela é o símbolo
de uma nova postura existencial. Ela representa uma mudança de
paradigma. Essa mudança de paradigma está acontecendo. Estamos
em plena nova era. E coitados daqueles que não têm a visão de captar
essa mudança, a sua beleza e o que ela está nos oferecendo.
Logo, mudança significa uma nova forma de aprender a aprender.
As atividades lúdicas têm sido utilizadas como meio, como estratégia. Ouvia-se falar que professoras usavam recursos lúdicos – jogos,
brincadeiras – como estratégia para alcançar um objetivo, mas é importante que se compreenda que um brinquedo, uma fantasia de palhaço, uma brincadeira são apenas símbolos do lúdico. A ludicidade
não pode ser confundida com eles. A postura lúdica é uma maneira
de sentir, de perceber e até de interpretar os fatos, o mundo e a vida de
maneira geral. Essa postura lúdica é que se desenvolve na brinquedoteca. E por quê? Porque, realmente, milênios de pregação de amor ao
próximo baseado no sacrifício, na observância de doutrinas e dogmas
ameaçadores, assim como a crença em castigo para quem transgride as
normas, para quem peca, nada disso tem tornado os homens melhores.
O ser humano infeliz, aquele que se sacrifica, não espalha felicidade ao
seu redor, porque não tem nada de bom para partilhar.
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É hora de pensarmos em uma nova postura existencial baseada
na felicidade e no amor. Não no amor-sacrifício, mas no amor que
emana das pessoas que têm seu lado lúdico preservado, amor que
vem daquela pessoa capaz de se encantar.
Como diz Bachelard, é fundamental manter a capacidade de se
encantar. Por isso, cuidado com o racionalismo, cuidado com os objetivos, cuidado com as pessoas extremamente racionais. Coitadas
delas: vão perder a capacidade de se encantar. Isto é muito triste, porque nós precisamos dessa capacidade.
Felicidade e realização pessoal são condições, ou melhor, estados
de espírito dependentes do autoconceito. A sensação de estar satisfeito consigo mesmo não depende tanto do volume das coisas realizadas, mas sim da qualidade do sentimento que envolve.
Eu faço muito isto: posso estar tensa por ter de fazer isso e aquilo,
escrever isso e aquilo, mas de repente resolvo fazer uma florzinha bonita para enfeitar não sei o quê. Depois de feita, eu paro e digo: “Puxa,
mas ficou tão linda!” Essa satisfação de ter feito algo tão bonito traz
saúde à alma.
O que nos dá felicidade é o sentimento que nos envolve. Por isso,
não devemos trabalhar naquilo que não gostamos, senão seremos
maus trabalhadores.
A brinquedoteca faz a criança descobrir o que gosta de fazer. Na
sociedade atual, é difícil a criança ter jeito. Quantos não vão fazer
vestibular e depois descobrem que não era nada daquilo que queriam? Olhem quanto tempo perdido. Nós temos de fazer com que
a criança descubra o que lhe dá prazer, porque, realmente, essa é a
forma de ser feliz.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Luiza Erundina) - Professora, desculpe-me por interromper. Acabou o tempo.
A SRA. NYLSE HELENA DA SILVA CUNHA - A brinquedoteca é um espaço qualificado, é um espaço especial que precisa
de pessoas qualificadas. Uma sala cheia de lindos brinquedos não
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vira uma brinquedoteca, porque é preciso a alma da “brinquedista”. É por isso que vamos depois pedir à Deputada para usar de
toda a sua energia e de todo o seu potencial na luta pela valorização da profissão de “brinquedista”. Esse é o próximo passo, e nós
temos que chegar lá.
Ao terminar, deixo uma reflexão nua e crua. Que cada um de nós
saia daqui pensando: será que estamos dando às nossas crianças a
oportunidade de que precisam para se tornarem cidadãos capazes de
construir um mundo melhor? Vamos pensar nisso.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Luiza Erundina) - É difícil controlar o tempo da professora, pelas coisas bonitas que ela
fala.
Agradeço à Profa. Nylse por nos brindar com uma aula de filosofia existencial. Eu me senti a própria criança aprendendo e vivendo o
lúdico, com as palavras dessa extraordinária mulher.
Antes de passar a palavra ao Dr. Dráuzio, quero tranqüilizar as
pessoas que estão solicitando o material. Vai ser feita um publicação.
Logo após a realização do seminário, a Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados vai encaminhar um pedido de
publicação. Vamos produzir um texto sobre os temas aqui abordados
e debatidos. Portanto, fiquem tranqüilos, o material vai ser divulgado
o mais rapidamente possível.
Passarei a palavra ao Dr. Dráuzio Viegas, que certamente muito tem
a nos ensinar. Vou me controlar para não ter de controlar o senhor.
Informo ainda que, durante a exposição do Dráuzio, aqueles que
quiserem encaminhar questões aos componentes da Mesa deverão se
inscrever. A lista será passada.
Tem a palavra o Dr. Dráuzio Viegas.
O SR. DRÁUZIO VIEGAS - Deputada Luiza Erundina, é um
enorme prazer estar presente neste seminário.
O meu tema é brinquedoteca em hospital, brinquedoteca hospitalar.3

3
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A Lei nº 11.104, de 2005, é essencial para quem trabalha em hospital. Portanto, agradeço o esforço, a delicadeza e a visão que V.Exa.
teve ao elaborar o projeto de lei – sabemos que não foi fácil – que deu
origem a essa lei. Muito obrigado.
A Sra. Nylse, companheira há muitos anos, está ao meu lado.
Trabalho com brinquedoteca há 15 ou 20 anos. Tudo isso devo à
Nylse. Fui seu aluno, aprendi com ela – ela é muito mais nova do
que eu, claro. Aprendi muito com ela e com minhas amigas que
estão aqui na platéia.
Sou professor de Pediatria da Faculdade de Medicina do ABC,
na Grande São Paulo. Sou o responsável pelo Módulo de Humanização em Medicina. A situação é complicada, porque, com o
correr dos anos, com todos os avanços ocorridos na Medicina,
ela se desumanizou. Essa é a grande verdade. Pouca gente ficou
interessada realmente em continuar praticando a Medicina como
uma forma de ajuda, de carinho, que se chama humanização. Isso
é fundamental.
O meu tema é brinquedoteca para criança hospitalizada. Trabalho com alunos residentes e docentes. A faculdade é grande, tem
muita gente. Acho mais interessante formar médicos com cabeça diferente. Mudar um médico depois de muito tempo formado não é
fácil, porque já tem suas idéias. Com aluno e residente, é diferente.
O que fazemos no Módulo de Humanização? Fazemos psicodrama com vários casos crônicos, por exemplo. Um aluno é a mãe da
criança, outro é o pai, outro é a criança, outro é o médico. Discute-se
o caso, e cada um dá sua opinião.
Usamos filmes. Patch Adams, por exemplo, é um filme de que
gostamos muito, porque é muito instigador. O Doutor da Alegria trabalha muito conosco. Tenho muita amizade com o Wellington, quem
coordena o projeto Doutor da Alegria. Encontrei com ele no aeroporto em São Paulo, quando ele ia para Curitiba. Queremos colocar
os doutores e docentes para trabalhar com alunos e residentes.
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Trabalhamos também com música, com histórias – há o livro
Viva e Deixe Viver –, com artes plásticas e pintura, mas, de modo
especial, com brinquedoteca. Esse é o meu assunto de hoje.
Há diversos tipos de brinquedoteca, como a Profa. Nylse já citou.
Pode ser brinquedoteca em escola, em hospital, em creche ou em
qualquer ponto da cidade.
Brinquedoteca em hospital é diferente. A criança está doente, está
internada. Acontece fato curioso. Reparei em todos esses anos que
quem realmente toma conta da brinquedoteca e a planeja no hospital não é o médico. Quem é? A brinquedista, a psicóloga, a assistente
social, a pedagoga, a voluntária. São várias pessoas que trabalham. O
médico recebe a brinquedoteca como algo importante, mas parece
que não está tão ligada a ele.
O médico que tem uma brinquedoteca no hospital em que trabalha fica muito interessado, porque reconhece o valor da brinquedoteca. Os que não têm brinquedoteca onde trabalham imaginam: será
um lugar no hospital onde tem brinquedos? É muito mais do que
isso, como a Dra. Nylse explicou há pouco. Acontece que eles não se
interessam tanto por isso.
Então, o que o médico deve saber sobre brinquedoteca hospitalar? Esse é o nosso assunto de hoje.
Vou mostrar aos senhores a Brinquedoteca Seninha, de São Paulo, no Instituto de Oncologia Pediátrica da Universidade Federal de
São Paulo – o Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer, GRAACC.
A Sra. Patrícia Pecoraro é coordenadora, também aqui presente, e
me cedeu esse importante material.
Sou médico pediatra, graças a Deus. Se morresse e nascesse de novo,
iria ser médico pediatra. Sinto-me muito bem e gosto do que eu faço.
Que é humanização em pediatria? É usar o conhecimento, atualmente muito complicado, porque a evolução científica foi muito
grande entre o século passado e este século. A tecnologia foi muito
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desenvolvida e exige de nós constante atualização. Devemos utilizar
esse conhecimento com sensibilidade. Médico que não tem sensibilidade não é médico. Vamos deixar bem claro: o cara pode ser excelente, ser um sujeito maravilhoso, pode conhecer milhares de coisas,
mas se não é sensível, desculpem-me, não é médico. Pode exercer
qualquer outra profissão, mas não a de médico.
O médico tem de ter sensibilidade. O que é sensibilidade? É a
maneira de saber aproximar-se do outro de modo que esse outro receba essa aproximação como um bem, algo lindo, bonito. É colocarse na posição do outro, quando o outro, por exemplo, é um doente,
entendê-lo. No caso de criança, gostar da criança, amar a criança ou
o adolescente, ou seja, a criança de zero a 20 anos. Então, gostar, saber chegar, saber conversar com a criança, saber o tom de voz para
poder falar com a criança sem intimidá-la, não ser onipotente, não
ser uma pessoa indiferente, ser uma pessoa carinhosa no momento
certo e estar disponível. Isso é importante. É muito comum ouvir: a
criança é ótima, a mãe é que é chata. Mas tem muito médico chato
também. O problema é que a mãe não é chata; existe mãe chata. A
mãe, geralmente, é ansiosa. Se aprender a mexer com a ansiedade,
pode-se entender muito bem as mães, os pais, os avós, os tios e assim
por diante. Isso é que é fundamental.
Então, é preciso ter muito cuidado e procurar soluções. Quando a
pessoa doente precisa do médico e este não encontra solução, é horrível, ela fica acuada. A pessoa quer uma solução qualquer que seja.
E a solução em Medicina – vou comentar sobre isso no final dessa
palestra – não é sempre curar as pessoas, absolutamente; se possível,
curar, mas melhorar a qualidade de vida das pessoas é fundamental.
Do ponto de vista de pediatras, vou falar primeiro sobre dois aspectos, o conhecimento e a sensibilidade, para que os senhores entendam bem do que estou falando. Vou falar depois sobre a brinquedoteca e o hospital, e o papel do médico dentro da brinquedoteca.

30

“BRINQUEDOTECA: A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO”

O pediatra atualmente pode ter conhecimento bom ou não. Isso
é interessante. Fala-se tão mal dos médicos hoje em dia, as escolas
são ruins, formam-se tantos médicos por ano etc. Como é o pediatra? Esse trabalho é relativo ao perfil do pediatra no Brasil. Foi feito
em 2000, sob o título Médicos no Brasil, pelo Instituto Oswaldo Cruz,
juntamente com o Conselho Federal de Medicina, o Ministério da
Saúde, com a colaboração do Cadastro Nestlé, que tem todos os pediatras registrados. Procuramos, então, saber como são os pediatras
atualmente no Brasil.
Local de moradia: a maioria mora na capital (60,40%); sexo: a
maioria dos pediatras são mulheres (59,80). O meu departamento,
por exemplo, é muito grande. Na Fundação ABC, nós somos 26 docentes. Desses, cinco são homens, o restante são mulheres. E são mulheres com capacidade de trabalho excepcional, lugares excepcionais,
doutorados, viajam o ano todo, publicam. Mesmo assim, é interessante que neste trabalho foi identificado que um terço das médicas
pediátricas se queixam de discriminação pelo fato de serem mulheres, o que é uma pena. Não há motivo nenhum para isso.
Faixa etária: menor do que 50 anos, a grande maioria (89,91%).
Quanto à formação. A instituição pública forma a maioria dos
pediatras (64,91%). A instituição privada forma mais ou menos a
metade (33,45%). Qualificação dos pediatras: 75% fizeram residência médica; com especialização em pediatria: 42%; especialistas em
pediatria: 70%; participação em congressos nos últimos 2 anos: quase 90%; assinatura em revista científica nacional: 81%; internacional:
quase 30%; e acesso à Internet: 76,43% – pediatra a usa muito. Então,
geralmente o pediatra tem conhecimento, de modo geral. Pode ser,
é claro, que haja pediatra mal preparado, sem muito conhecimento,
mas de modo geral são bem preparados.
Será que o pediatra, mesmo com conhecimento suficiente, sabe
usar bem a sensibilidade? Sobre isso vou falar aos senhores.
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Meu assunto de hoje é Criança Internada – Brinquedoteca Hospitalar. Vou analisar de modo bem rápido, porque meu tempo é curto, como ficam as crianças e os adolescentes internados.
Razões de internação: quando a criança é prematura, de baixo
peso ou patológica ao nascer, pode ficar semanas ou meses internada. Às vezes, quando o diagnóstico é mais complicado, porque a
doença é aguda, ou crônica, ou de repetição, a internação é exigida
também. Em situações de cirurgia, há casos graves que vão para a
UTI. E quais são os índices de repetições com essa criança internada?
O que acontece com ela? A Profa. Nylse já comentou com os senhores, mas vou frisar alguns pontos.
Certamente essa criança vai ficar muito ansiosa, pois ela está
num ambiente diferente. Alguns hospitais são bonitos, outros são
feios e frios; as pessoas, geralmente muito técnicas, falam coisas
esquisitas; a família muitas vezes não está presente, embora, hoje
em dia, seja obrigada a ficar junto com a criança. Tudo isso faz com
que a criança fique ansiosa, gera angústia, que vem acompanhada
do medo. Medo do quê? Da dor que possa ser causada pela doença. Dor causada por injeção, por cateter, por alguma cirurgia, por
procedimentos invasivos, e assim por diante. E há muita fantasia,
dependendo da idade da criança.
A criança de 2 a 3 anos tem muito medo, quando ficam internadas, de estar sendo abandonada pelos pais, mesmo quando esses
estão presentes; de 4 a 5 anos, ela pensa que foi internada para ser
castigada; de 10 a 12 anos, ela apresenta sinais de dificuldade e de
ansiedade em pensar na morte – isso aparece muito.
A separação da família, dos amigos, dos animais de estimação,
dos brinquedos, da escola levam a criança a muitas dificuldades de
adaptação no ambiente diferente. Às vezes, a criança fica deprimida,
o que é muito grave, porque se torna triste, não dorme direito, fica
apática, recusa tratamento, não conversa – isso é complicado.
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Por outro lado, há outras que ficam agressivas, o que também é complicado. No entanto, é bom que seja agressiva, é bom que ela xingue, reclame, que não queira, porque, no final, isso é mais ou menos saudável.
Quando a criança fica internada muito tempo, muitas vezes, é
acometida por uma doença chamada nanismo psicossocial, ela pára
de crescer. Ou seja, por influência de hormônio do hipotálamo, no
cérebro, a criança pára de crescer e de se desenvolver também. O estresse que ela sofre a leva ao amadurecimento emocional. É lógico, a
criança que está doente, internada, numa situação grave, com muito
sofrimento, tende a amadurecer. A nossa intenção com a brinquedoteca hospitalar é que amadureça, se possível, sem seqüelas ou com
menos seqüelas possíveis.
Como podemos humanizar o atendimento à criança ou ao adolescente no hospital? Existe, hoje em dia, direitos da criança e do adolescente hospitalizado. São excelentes, e nós procuramos cumpri-los
o mais possível, permitindo a entrada dos pais, por exemplo, na unidade natal, no berçário de alto risco, na UTI. A mãe acompanhante.
A criança, ao ser internada, tem a mãe ao lado dela. Este é um direito
que ela tem. E é excelente, pois a mãe ajuda muito na alimentação, no
banho, na hora do choro da criança etc. Basta que a mãe seja orientada, ela não atrapalha. A criança deve ter bastante contato com os
pais, visitas mais livres e freqüentes. Uma boa relação médico-paciente-família é excepcional, importantíssimo. E não é só a ligação médico-paciente, médico-criança ou adolescente, é a ligação à família
também. A criança dessa forma não está sozinha, está ligada ao pai e
à mãe. Então, é preciso dar muita atenção à família da criança. Isso é
fundamental. Deve-se evitar discussões clínicas perto do leito, porque
a criança entende. Mesmo que seja uma coisa complicada, diferente, a
criança acaba entendendo. Lugar de se discutir os casos é separado.
Deve-se utilizar também atividades lúdicas. Aí entra o brincar, a brinquedoteca, o espaço para que a criança possa brincar
no hospital. Existem inúmeros tipos de brinquedotecas em hos-
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pitais. Houve em São Paulo, 2 anos seguidos, jornadas sobre brinquedoteca hospitalar.
Na primeira jornada foram mostrados casos de ações das brinquedotecas junto à Medicina. Foi lançado um guia de orientação
para implantar e manter uma brinquedoteca. Temos alguns resumos. Se vocês quiserem alguns exemplares dos resumos, temos alguns para vocês.
A brinquedoteca tem de ter uma coordenadora, alguém que lide
com os usuários, alguém que cuide da higienização, e assim por diante. No Brasil, conheci muitas brinquedotecas, em vários locais, mas
nem sempre elas funcionam assim. Vai depender muito do local em
que estão instaladas, da maneira pela qual as pessoas interpretam as
crianças e suas possibilidades.
Vou mostrar aos senhores uma brinquedoteca modelo, que é a do
Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com Câncer – GRAACC.
É claro que nem todas são e nem têm de ser iguais a ela, mas têm
de ser o melhor possível, dependendo dos recursos disponíveis e da
cabeça de quem vai fazê-la.
Vou falar aqui em palhaços, pois eu lido muito lá com o Dr. Alegria,
mas reparei também, em cada lugar que vou, outros palhaços, pessoas
que brincam com a criança e que têm a mentalidade linda. Existem
teatros que são maravilhosos para que as crianças possam realizar-se
com a fantasia. As histórias são também excepcionais. Quem é que não
gosta de ouvir uma história gostosa, contada com muito carinho? Muitas vezes, quem conta é a mãe, é uma enfermeira, é uma psicóloga, é
uma brinquedista. Existem pessoas que sabem contar histórias.
Eu tenho vários amigos, um deles é o Jonas Ribeiro. Vocês conhecem o Jonas, um grande contador de histórias. O Jonas é fabuloso, é incrível. Outro dia aconteceu algo curioso. Ele publicou um
livro chamado Gestante da Fantasia. Uma história da primeira gestação de uma criança que de vez em quando saía de dentro da mãe,
brincava com o pai e a mãe, e depois voltava para dentro da mãe
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e a gravidez continuava. O negócio era a fantasia. O Jonas fez um
negócio muito curioso. Quando acabou o livro – eu não sabia que
ele estava escrevendo –, ele foi ao consultório e disse: “Dr. Dráuzio,
me faz uma coisa, meu livro está pronto, só falta o último capítulo,
escreva o último capítulo para mim”. Eu disse: “Mas como eu vou
escrever? Você que é o autor da história”. E ele respondeu: “Você trabalha com nascimento, então escreva o último capítulo do livro”. O
Jonas é uma cara assim.
Há outros também, como o Valdir, e muitas outras pessoas que
fazem coisas lindas. Música. Há pessoas que trabalham muito bem
com música. Artes plásticas. Em São Paulo, há um grupo chamado
Projeto Carmim, que trabalha com pinturas e faz exposições com
pinturas de crianças para as crianças internadas.
É importante que haja uma equipe multidisciplinar. É fundamental. São pessoas que têm interesse, que vão aos hospitais, que gostam.
Quem são? É a brinquedista, a voluntária, a psicóloga, a pedagoga, a
psicomotricista, enfim, uma porção de gente. Geralmente, o médico
não está presente. Isso é muito estranho. Hoje vou fazer uma crítica a
esse médico que não participa muito da brinquedoteca.
Quais são as vantagens da brinquedoteca hospitalar? É a vantagem médica: brincar é importante para auxiliar no diagnóstico, nos
procedimentos e tratamentos das crianças e adolescentes no ambulatório ou no hospital. Por quê? Tudo isso facilita. A criança aprende a aplicar uma injeção, por exemplo, em um boneco. A criança se
reveste de médica, de enfermeira; ela faz de conta que é médica ou
enfermeira. Na hora de examinar essa criança, há mais facilidade, a
adesão é muito melhor.
A alegria, a satisfação de brincar preserva o desenvolvimento
mental – há pouco alguém falou sobre Piaget –, preservando os
aspectos emocionais, cognitivos e sociais, criando autoconfiança
na criança; passa um ambiente mais tranqüilizador para a família
e para os amigos; facilita o trabalho do médico e há um maior
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preparo nos procedimentos, nas intervenções nessa criança.
Quando a criança fica muito tempo internada, ela tem aulas com
uma pedagoga para não ficar atrasada na escola. Isso é fundamental. Quando o adolescente fica muito tempo internado, ele se
profissionaliza no hospital.
Oficina de mães. O que é isso? É para as mães que ficam com
suas crianças no hospital, é para dar a elas a possibilidade de fazer alguma coisa enquanto a criança está internada: crochê, bordar, pintar,
artes plásticas, cartões de Natal, um monte de coisas.
Casa de apoio. É um local onde pode ficar hospedada a família
da criança ou a criança enquanto aguarda algum exame ou a alta.
Isso é muito comum. Se a criança vai fazer quimioterapia, por exemplo, ela não precisa ficar internada, pode ficar no ambulatório. Nesse
caso, pode ficar na casa de apoio, faz o exame, o tratamento, e depois
volta. Outra vantagem: a criança que brinca no local, faz novas amizades, surgem parcerias. A enfermeira, ou outra pessoa, na ausência
da mãe, acaba a substituindo, pois existe atenção e carinho. A relação
médico/paciente/família/equipe forma vínculos que ficam por muitos e muitos anos.
Vou citar um fato curioso. Quando eu me refiro a vínculo com
uma pessoa, lembro-me de um fato muito gozado. As pessoas me
desculpam se eu cometo algum erro. A família me perdoa. Às vezes,
dizem: “O caso é complicado mesmo, Doutor”. É complicado nada, eu
é que errei, compreendeu? Mas a pessoa me desculpa, me perdoa. É
interessante a situação.
A preparação para a alta hospitalar e para o retorno à vida normal
são comprovadas vantagens da brinquedoteca. Temos muitos depoimentos de quem trabalha em brinquedotecas, das crianças e das mães,
teses de pós-graduação. Hoje em dia há muita coisa que mostra que
a brinquedoteca realmente funciona, vale a pena, como a doutora
comentou há pouco.
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Quero mostrar para vocês um material muito bonito do Instituto
de Oncologia Pediátrica da Universidade Federal de São Paulo, da
Escola Pós-Medicina, do Grupo de Apoio às Crianças e Adolescentes
com Câncer. Esse hospital trata de crianças e adolescentes com câncer. O hospital é lindo, tem 11 andares. Grande parte do terceiro andar está destinado à brinquedoteca. Ali tem casa de apoio, as crianças
têm atendimento lá dentro e fora de lá. As crianças fazem programas,
vão ao cinema, muitas coisas importantíssimas.
Aqui, por exemplo, vemos as crianças brincando. Veja a alegria
que elas têm! Vejam aquela criancinha que mostramos no começo.
Formamos cantos na brinquedoteca. Conforme a idade da criança, há um canto para ela. Por exemplo, há o canto dos bebês, o das
crianças de até 2, 3 anos, o canto do faz-de-conta, onde tem casinha
e muitos brinquedos.
Esse é o Dr. Psiu, o contador de histórias.
Há livros e video games. Essa criancinha que está aqui no teatro
é uma princesa. Esse menino, olha a carinha dele, a carequinha! Ele
está fazendo quimioterapia e ficou careca. Então, o que acontece? A
carinha desse menino mostra sua alegria. Ele está com câncer. Vejam
a família toda. Esse menininho aqui, veja o jeitinho dele.
Essa fotografia aqui não é nossa, é do Hospital Federal de Santa
Catarina, mas é um modelo muito bonito. Aqui é uma vista geral de
brinquedoteca. Como é bonita, grande e bem colocada.
Essa criancinha aqui no canto do faz-de-conta tem uma cozinha,
está brincando numa casinha, tem a vida dela. Aqui é com o brinquedista, as crianças estão brincando com o carrinho. E assim por diante.
É assim que funciona.
Tudo isso é apresentado para a criança diferente, é claro, a criança que está mal, ruim, está com câncer. Essa letargia aqui é devida ao
câncer. Olha a carinha dela. O que acontece? Vale a pena? É claro que
ela está investindo nisso daí.
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Mas acontece um fato muito curioso. Geralmente os médicos não
conhecem muito isso. Eles não se interessam muito por brinquedoteca somente por não conhecer. É muito curioso. Às vezes a direção do
hospital, às vezes o próprio médico, o pediatra, que é quem cuida de
criança e adolescente, não conhece. Por isso não se interessam.
Eu disse que os médicos se baseiam na Medicina de evidências.
O médico aceita bem o tratamento quando tem certeza que o mesmo
valeu a pena.
Eu imaginei uma pergunta. Será que existe comprovação científica de que a brinquedoteca contribui para maior sobrevida de
crianças e adolescentes com câncer? Será que a criança com câncer
vive mais tempo porque está brincando na brinquedoteca? Até hoje
ninguém provou. Pesquisas são importantes para provar esse fato. É
difícil avaliarmos a dor, que é muito grande, e a doença, para darmos
soluções diferentes, e assim por diante.
Pediatras acham que brinquedoteca não lhes diz respeito diretamente, então, não se interessam muito. Faço meus alunos residentes
entenderem o que é brinquedoteca. Os que não têm essas aulas, esses
cursos, não se interessam tanto. Os que têm brinquedoteca em seus
hospitais se interessam muito.
A brinquedoteca é especialidade que o médico deve ter diante de
tanta comprovação. Por exemplo, na Escola Paulista de Medicina e na
Universidade Federal de São Paulo, em 1991, a adesão ao tratamento
foi de 29%. Dez anos depois, em 2002, com a brinquedoteca, passou
a 100%. Isso mostra que a adesão proporcionou melhor qualidade de
vida. O médico entender isso é importante.
As recomendações da Organização Mundial de Saúde são, resumidamente: prevenção de doenças, cura de doenças quando é possível.
Quem é médico sabe que colocar isso na cabeça dá tranqüilidade
incalculável. Se você não cura, começa a ficar meio traumatizado.
Não, você tentou, você não conseguiu, infelizmente, mas você tentou,
você conseguiu o quê? Você deu especial atenção ao doente e não

38

“BRINQUEDOTECA: A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO”

à doença, você concedeu, principalmente à criança doente, melhor
qualidade de vida.
O pediatra necessita conhecer melhor a brinquedoteca para proporcionar melhor qualidade de vida ao seu paciente. Nesse momento
ele vai se interessar e gostar. Talvez ainda não tenhamos divulgado
muito a brinquedoteca hospitalar. O pediatra geralmente é sensível e
ao entender isso aqui ele se interessa e colabora muito.
Tenho muito entusiasmo com a brinquedoteca hospitalar. Eu
freqüento brinquedotecas há muitos anos. Brinquedotecas simples
e outras modelos, como mostrei agora, são diferentes, mas o espírito é igual. Eu acho que vale a pena. Sou um pediatra feliz. Se eu
morresse e nascesse de novo eu seria pediatra novamente e mexeria
com brinquedoteca.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Luiza Erundina) - Obrigada, Dr. Dráuzio, por essa maravilhosa exposição.
Estou em dificuldade, peço que me ajudem. Prometi algo que
não vou poder cumprir, que é o debate. Quero que me ajudem a decidir, porque já estamos atrasados para a outra reunião. É um dia curto
para tantos compromissos. Posteriormente negociarei com a Profa.
Nylse, o Dr. Dráuzio e a equipe da Comissão de Legislação Participativa no sentido de encontrarmos uma forma de não protelar o início
da outra reunião. Concordam?
Todos devem estar cansados, sobretudo quem está sentado no
chão. Vamos fazer um intervalo de 10 minutos. Em seguida, instalaremos a segunda mesa.
Muito obrigada.
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1ª Mesa de Debate: “A Brinquedoteca no
Processo Educacional”
O SR. APRESENTADOR (Agnaldo Rayol) - Convidamos para
compor a Mesa a Dra. Edda Bomtempo, pesquisadora de brinquedos
do Instituto de Psicologia da USP; a Sra. Sandra Kraft do Nascimento,
psicopedagoga e membro da Diretoria da Associação Brasileira de
Brinquedotecas; a Sra. Tânia Ramos Fortuna, professora de psicologia
da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande
do Sul.
Passamos a palavra à Dra. Edda Bomtempo, que disporá de 20
minutos para sua exposição.
A SRA. EDDA BOMTEMPO - Bom dia a todos. Agradeço à Câmara dos Deputados, na pessoa da Deputada Luiza Erundina, que é a
alma deste evento. É um prazer participar desta reunião que destaca a
importância do brinquedo na saúde e na educação e, por conseguinte, da brinquedoteca, que é, por assim dizer, o espaço da criança.
Antes de entrar na palestra sobre a importância de brincar
para a aprendizagem e o desenvolvimento infantil, digo-lhes que
trabalho há muitos anos na área do brincar. Sou pesquisadora há
mais de 30 anos e vou apresentar-lhes a evolução que houve nesse
setor de brincar.
Sempre digo que brincar é assunto muito antigo e relativamente
novo. É muito antigo porque filósofos antigos assim já afirmavam.
Schiller, por exemplo, dizia que o homem só é totalmente homem
quando brinca. Rousseau dizia que a criança deve ser tratada como
criança. E Fröbel, que o trabalho da criança é brincar.
Daí as pesquisas foram evoluindo. E, nas décadas de 20 e 30, já
havia algumas pesquisas. Porém, a recuperação da pesquisa aconteceu mesmo – depois do hiato entre as décadas de 40 e 50 – com os
trabalhos de Piaget, na década de 50. Recuperação mesmo ocorreu
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na década de 70, quando aparecem mais pesquisas. Estourou para
valer nas décadas de 80 e de 90 e agora no início deste século.
O assunto é palpitante e interessa a todos, graças a Deus. Fico
muito feliz, porque todos sabem que brincar é muito importante
para a criança, não só para a criança, mas para o ser humano de
maneira geral.
Temos também o Estatuto da Criança e do Adolescente, que
completa 15 anos e que dá para o brincar o mesmo status que dá
para a saúde e para a educação.4
Agora, vou começar a falar sobre a importância do brincar na
saúde e na educação.
Brincadeiras e jogos são considerados fatos universais, pois sua
linguagem pode ser compreendida por todas as crianças do mundo.
Assim, se quisermos conhecer bem as crianças, devemos conhecer
seus brinquedos e brincadeiras. E isso é verdade.
Muitas crianças, às vezes, se encontram na Disney – crianças de
todos os países. Se você deixar duas crianças juntas, mesmo que elas
não falem a mesma língua, daqui a pouco elas estarão brincando,
porque elas se entendem, brincando elas se entendem.
Nesse sentido, brincar representa um fator de grande importância para a socialização da criança, pois é brincando que o ser humano
torna-se apto a viver num mundo social e culturalmente simbólico.
E brincar exige concentração durante grande parte de tempo, desenvolve iniciativa, imaginação e interesse. É o mais completo dos processos educativos, pois influencia o intelecto, a parte emocional e o
corpo da criança.
Quando disse que o brincar exige concentração, vocês também
repararam quando a Profa. Nylse passou aqueles slides das crianças.
Vocês puderam observar como as crianças estavam concentradas.
Então, quando a criança está interessada em alguma coisa, ela se concentra. Como ela disse: os professores reclamam que as crianças não
prestam atenção. Por quê? Porque aquilo que lhes foi passado não
4
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foi feito de maneira interessante. Elas têm de aprender Geografia,
História, Matemática, tudo isso, mas podem aprender brincando, e aí
estarão muito mais atentas, concentradas. Quer dizer, irão aprender
muito mais brincando.
Nos jogos e brincadeiras emergem valores que dizem respeito
à curiosidade, à coragem, à auto-aceitação, ao otimismo, à alegria, à
cooperação e à maturidade.
Curiosidade. A criança tem curiosidade quando recebe um brinquedo ou alguém sugere uma brincadeira. Ela tem curiosidade. Muitas
vezes a criança quer e consegue ter determinado brinquedo, nem que
não ganhe o brinquedo, mas tem acesso a ele na brinquedoteca, e ela
vai ficar muito curiosa até saber como brincar com aquele brinquedo.
E brincando, ela vai ter coragem. Por exemplo, o brincar no hospital, onde as crianças têm de enfrentar procedimentos invasivos. Se
você prepara a criança para enfrentar aqueles procedimentos por
meio do brincar, das brincadeiras, utilizando muitas miniaturas –
podem ser usadas até sucatas do material utilizado pelo médico –,
como seringas e estetoscópios, ela terá mais coragem para enfrentar
aquelas dificuldades que o estar em um hospital acarreta.
Auto-aceitação. Quando ela brinca, ela vai ver o que pode e o
que não pode. Então, ela vai se aceitar como é. Assim, há o brinquedo com o qual ela pode brincar mais e o que pode menos, porque
ou lhe interessa mais, ou porque é mais adequado ao seu nível de
desenvolvimento. Ela vai se auto-aceitar quando estiver brincando.
Muitas vezes crianças que estão brincando não deixam outra tomar
parte porque ela não conhece a brincadeira. É aquele caso do café
com leite. A criança fica olhando, não participa, mas aprende e depois vai participar.
Vygotsky diz que é muito importante a influência do mais velho
sobre o mais novo. Muitas vezes a criança não consegue brincar, mas
o mais velho dá um empurrãozinho, dá umas orientações, e aí o mais
novo aprende a brincar – isso acontece na brinquedoteca.
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Otimismo. Quando a criança brinca, fica muito alegre, muito
otimista, além de haver cooperação e competição. Vale dizer que a
competição também é muito importante, porque no mundo em que
vivemos a competição está aí mesmo. Não é só competir, mas também cooperar. Cooperação e competição andam juntas. Exemplo:
num jogo em que várias pessoas dele participam, daquele brinquedo,
daquele esporte, é um grupo que, unido, vai lutar pelo mesmo objetivo. Então, da mesma forma em que há competição existe também
cooperação entre os parceiros.
Maturidade. Vygotsky diz também que a criança, quando brinca, mostra capacidade além daquilo que você espera, principalmente
nas brincadeiras de faz-de-conta. Ela diz coisas que você não espera
que ela diga no cotidiano.
Há uma autora que diz que “sem os rendimentos do saber que o
jogo provê a criança seria incapaz de aprender alguma coisa na escola
e ficaria irremediavelmente alienada do seu ambiente natural e social.”
O jogo encarna tudo isso. Ele possibilita, como mencionou a Profa.
Nylse, o desenvolvimento da sociabilidade, a parte cognitiva, a parte
emocional e também a parte corporal.
Então, brincando, a criança se inicia na representação de papéis do mundo adulto que virá desempenhar mais tarde e desenvolve capacidades físicas, verbais e intelectuais, além da aptidão
de se comunicar.
O jogo, como se vê, é um fator de comunicação mais amplo do
que a linguagem verbal e propicia o diálogo entre pessoas de origens
lingüísticas e culturas diferentes. Como disse aqui, o brincar tem linguagem universal.
Melaine Klein, a grande fundadora da terapia pelos brinquedos,
dizia que a linguagem da brincadeira é, por excelência, da criança.
Quando fizemos essa observação, notamos que ela vai dizer muito
mais coisas brincando do que se fosse simplesmente falar.
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Por intermédio da atividade brincar é que a criança interioriza
os valores éticos da sociedade a qual pertence. À medida que brinca
ela vai aprendendo vários valores, como, por exemplo, num jogo de
regras, onde aprende a esperar a sua vez, aprende a cooperar com
o parceiro, aprende estratégias e também que, na brinquedoteca, o
brinquedo não é só dela, mas de todos que ali estão. Assim, ela aprende a cuidar daquele brinquedo para que possa ser usado por todas as
crianças que freqüentam a brinquedoteca.
Brinquedos, então, apresentam um conteúdo e transmitem uma
mensagem que pode ser percebida pelas crianças de forma diferente
e de acordo com o seu universo de valores, os costumes e as situações
que permeiam o seu cotidiano.
Podemos dizer, então, que o brinquedo é um produto cultural e, dependendo do seu nível de desenvolvimento, a criança irá
reagir diferentemente frente àquele brinquedo. Se ela tiver maior
interesse, certamente brincará mais. Se o brinquedo for muito difícil para ela, tal como um jogo com regras complicadas, não conseguirá brincar e, conseqüentemente, ficará desinteressada. Se o
brinquedo for muito fácil, ela também não terá interesse. Por isso
dizemos que o brinquedo deve ter um nível ótimo, ou seja, aquele
em que a criança brinque com mais facilidade, que ela realmente
goste e se interesse.
Tudo isso tem a ver com o seu universo de valores, os costumes
e as situações que permeiam o seu cotidiano. De acordo com o ambiente onde a criança vive, ela reagirá de maneira diferente àquele
mesmo brinquedo.
Fizemos uma pesquisa com a boneca Barbie, quando comemorou-se os 40 anos de sua criação, para ver se o modo de pensar das
crianças de médio e baixo nível socioeconômico era igual. Assim,
pedimos para as crianças que fizessem de conta que a Barbie era uma
pessoa e perguntamos para elas o que imaginavam que a Barbie fazia,
qual era a sua profissão, se ela saía, se tinha namorados, se fazia com-
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pras. Para nossa surpresa, as crianças de médio nível socioeconômico responderam que a Barbie era empresária, cantora, professora de
inglês e que ela usava o computador e ia para a academia. Já as crianças de nível socioeconômico baixo responderam que a Barbie era
empregada doméstica, frentista do posto de gasolina, que passava o
pano no chão, fazia comida – se bem que hoje em dia ser cozinheira é
importante. Aquele era o cotidiano delas. O modelo que elas tinham
era o mesmo das pessoas que conviviam e desempenhavam tais funções, não que tivessem menos percepção da boneca.
O que mais impressiona as crianças não é a riqueza da Barbie,
que tem carro, jóias e roupas feitas por costureiros, mas a beleza.
Quando perguntamos: Por que você quer ser igual à Barbie? Elas
responderam: Porque ela é muito bonita.
Agora, entre as crianças de baixo nível socioeconômico, não havia
claro conceito de adulto e criança. Elas atribuíam à Barbie as mais variadas idades. Enquanto as meninas de médio nível socioeconômico
davam de 18 a 26 anos para a boneca, as meninas de baixo nível socioeconômico davam 9 anos e diziam que ela era adulta; quando davam
20 anos, diziam que ela era criança. Por quê? Porque elas começam a
trabalhar muito cedo, já tomam conta dos irmãos menores.
A minha inferência é a de que essas crianças realmente não têm a
percepção entre adulto e criança, pois deixam de sê-lo muito cedo.
O brinquedo pode ser considerado como pedaço de cultura colocado nas mãos da criança e também o seu parceiro na brincadeira.
A partir daí, passa a ser portador de novos valores por meio da penetração no mundo social.
Nessa pesquisa pudemos ainda constatar que os valores se dividem: os que são importantes para determinada camada social não
são para outros; depende do ambiente, do valor no mundo em que
vivem. Mas brincando também vão desenvolver os valores presentes
na sociedade e no seu cotidiano.
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Um dos tipos de brincadeira que aparece muito, principalmente
na faixa da pré-escola, na educação infantil, é o jogo de faz-de-conta
ou o jogo imaginativo. Nesse tipo de brincadeira a criança progride da necessidade de experimentar alguma coisa para a habilidade
de pensar sobre ela. Quando a criança é muito pequena, está muito
presa ao concreto, mas, na medida em que começa a internalizar as
coisas presentes num objeto ou numa situação, falará sobre elas sem
precisar da presença do objeto ou do modelo. Em geral, elas têm modelos, os quais podem ser muitos bons ou não.
Segundo Winnicott, quando a criança se desenvolve precisa espelhar-se em um modelo positivo. Se não for bom, ela desenvolverá o
falso self. Quer dizer, ela olhará o mundo de maneira deturpada. Não
será um adulto que pensará em desenvolver um mundo melhor.
Para incrementar a ocorrência da interação social na infância seria interessante prover a criança de variedades lúdicas, oferecendo
oportunidade de desenvolver, por meio dos brinquedos, habilidades
básicas de cooperação, eficiente comunicação, competição honesta –
competição sempre vai existir, o nosso dia-a-dia mostra isso, mas
quando competimos, devemos fazê-lo de forma honesta – e redução
de hostilidade e agressão.
Já orientei muitas pesquisas e teses, inclusive uma em que introduzimos os jogos cantados na pré-escola, pois havia muitas crianças
agressivas. E a brincadeira cantada não foi feita da noite para o dia,
houve uma longa pesquisa, durante vários meses. Com isso, houve
diminuição da agressividade. Algumas crianças de 6 anos simplesmente não brincavam, só se socavam e brigavam. Mas com a introdução dos jogos cantados, reduziu-se significativamente a violência.
O brincar e o currículo. Tudo indica que os professores têm dificuldade para justificar a inserção das atividades lúdicas no ensino
porque, em primeiro lugar, a administração da escola sempre cobra
dele o ensino acadêmico, se foram ensinadas as disciplinas de matemática, história e português. A criança, brincando, aprende todas
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elas, mas nem a administração da escola nem os professores estão
preparados para tal.
Por outro lado, os pais dizem que os filhos estão na escola para
estudar, e não para brincar. Só que o brincar é essencial não só para
a educação, como também para a saúde e para o desenvolvimento.
A criança que não brinca, com toda a certeza, é doente. Se alguém
disser: “Professora, o meu filho está de tal jeito”. Pergunte logo: “Ele
brinca?” Se ele não brinca, provavelmente deve ter alguma coisa, o
buraco deve estar lá embaixo, não em cima.
Os professores não recebem formação que os capacitem a entender o tipo de aprendizagem que provém do uso bem empregado das
brincadeiras e da oportunidade de brincar; ou seja, a formação deles
não é eficiente para isso. Por isso a dificuldade de inserir o brincar no
currículo. Na verdade, precisariam entrar no universo de brincadeiras das crianças. Costumo dizer que, quando lidamos com criança,
não podemos ter olhar de adulto. Devemos ter o olhar da criança,
devemos olhá-la como criança, do contrário, não iremos entendê-la.
Introduzir a brincadeira no ensino requer a compreensão das diferentes formas de brincar, relevantes para cada criança, já que cada
uma tem o seu ritmo, elas não são iguais. Então, uma brincadeira que
leva algumas crianças a ficarem horas e horas brincando, para outras,
não é interessante. Com as novidades do video game, computador e
play station, a criançada fica brincando horas e horas. É preciso até
tirá-las dos brinquedos, porque para tudo tem de haver limite, tem
de haver equilíbrio. Não é que o video game não seja bom, ele é um
brinquedo como outro qualquer, só que a criança não pode ficar o
dia inteiro jogando.
Profundo conhecimento dos materiais lúdicos, para saber lidar
com eles, e estímulo à interação entre crianças. Quer dizer, o professor, como também o brinquedista, que em geral é professor, têm de
conhecer todos os materiais com os quais tem de lidar. O brinquedista, na brinquedoteca, tem de conhecer os brinquedos, a parte de
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teatro, histórias infantis para contá-las às crianças, os cantos; ele tem
de prever tudo o que pode acontecer, tudo o que pode ser feito.
O que influencia a brincadeira? Os espaços, em primeiro lugar. A
cada dia os espaços para crianças estão ficando menores. Os apartamentos são muito pequenos, a própria família diminuiu bastante, as
crianças têm poucos amigos e poucas oportunidades. Quando eu era
criança podia-se brincar nas ruas, agora já não se pode mais – pode
ser que no interior ainda possa –, a não ser que haja ruas de lazer, que
são fechadas nos fins de semana para as crianças poderem brincar,
parques e a brinquedoteca, que é o espaço da criança.
A brinquedoteca é o espaço privilegiado para a pesquisa. Lá se
pode observar a criança, como ela brinca, porque ela não brinca,
tudo isso que pode dar um feedback para a pessoa que trabalha na
brinquedoteca. Os jogos em grupo preparam a criança para integrarem uma sociedade adulta, porque com esses jogos ela vai aprender a
relacionar-se com o outro, vai se preparar para novos papéis.
Interação das crianças com os pais. Eu sempre digo que pais
têm de brincar com os filhos, porque nessas horas as relações de
poder desaparecem. Então, não está ali o pai, aquele que manda, a mãe, aquela que manda, mas os que estão no mesmo nível
que o filho. Nessa hora as crianças vão poder dizer para os pais
coisas que elas não diriam no dia-a-dia. Na hora em que estão
brincando com os pais, elas ficam mais relaxadas e conseguem
dizer muita coisa.
Facilitação direta ou indireta do brincar por parte do professor.
O professor tem de facilitar o brincar. A maneira participativa é a
melhor. Se as crianças começam a brigar, é hora de intervir. Se elas
têm uma dúvida e perguntarem, é hora de intervir. Ele pode abdicar
de ser organizador, mas não pode abdicar de ser animador.
Treinamento ou experiência com certos tipos de brinquedo. Sobre isso já falei.
Preparação, planejamento cuidadoso e orientação.
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O professor tem de planejar primeiro o que vai fazer. A mesma
coisa vale para o brinquedista. Numa creche ou numa escola de educação infantil, deve haver uma relação com o professor e o brinquedista. Se o professor quiser levar algum brinquedo para a sala de aula,
quando quer dar uma matéria nova, ele não pode usar o brinquedo
como mais uma tarefa. Ele vai deixar que a criança descubra, e, quando isso acontece, ele aproveita para ensinar, para dar mais informações sobre o que pretende.
Avaliação e observação constantes. A avaliação e a auto-avaliação
têm de ser feita por ele. Nunca se pode deixar de avaliar, principalmente a si mesmo. Será que eu estou sendo um bom professor? Será
que eu estou fazendo tudo o que poderia para os meus alunos? Essa
avaliação tem de ser constante, assim como a observação.
Quando eu entrei na faculdade, lembro que o meu professor
dizia sempre: primeiro, vamos começar observando. Então, observar é uma coisa importantíssima. Observar os alunos, observar as
crianças, observar as pessoas adultas. Agora há brinquedoteca para
adulto também.
À competência profissional é preciso acrescentar alegria, entusiasmo, aptidão para relações humanas, complementadas pela formação continuada. O professor nunca pode deixar de estudar. Todos
nós, professores, nem que estejamos dando aula em cursos de pósgraduação – e lá temos de estudar mais, porque os alunos são mais
exigentes –, temos sempre de nos reciclar, fazer cursos e melhorar.
A aprendizagem pode e deve ocorrer em contexto lúdico. Talvez os
bons professores sejam os que levam para a sala de aula o respeito
pelas crianças.
A criança é uma cidadã e tem de ser respeitada, tem de ser compreendida, tem de ser amada. Desta forma, poderemos reconhecer e
apreciar melhor o brincar das crianças, tão necessário para um desenvolvimento saudável.
Obrigada.
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O SR. COORDENADOR (Deputado Leonardo Monteiro) Agradeço à Sra. Edda Bomtempo os esclarecimentos e as informações.
Passo a palavra à Sra. Sandra Kraft do Nascimento, psicopedagoga
e membro da Diretoria da Associação Brasileira de Brinquedotecas.
A SRA. SANDRA KRAFT DO NASCIMENTO - Eu vou falar
um pouco da minha área. Trabalho em consultório, sou psicopedagoga clínica. Vou dividir o meu tempo para falar de uma questão
importante, que são os espaços e a organização que se faz dentro de
uma brinquedoteca e de como esse espaço pode ser usado no trabalho de uma brinquedoteca terapêutica. Vou tentar fazer essa ponte.5
Enfim, qualquer tipo de brinquedoteca, por mais simples que
seja, é o espaço em que as crianças têm o direito de brincar e, conseqüentemente, de aprender, porque ela aprende enquanto brinca.
Brincar é a forma que tem a criança para conhecer o mundo.
A Sra. Edda exemplificou que muitas vezes ouvimos alguém falando que uma criança está na escola, mas ainda não está lá aprendendo,
está só brincando. Inclusive, na condição de mãe, ouvi muito: “Nossa,
mas você paga tudo isso só para suas filhas brincarem? Economize esse
dinheiro. Quando elas estiverem na primeira série você as coloca numa
escola, que elas vão estudar bastante”. Eu ficava atordoada com essa
fala, porque se trata de total desqualificação do brincar. Sim, pago
isso porque elas estão lá brincando e aprendendo, sim. A forma que
a criança tem de conhecer o mundo é brincando. Ela não sabe disso,
mas é assim que acontece. É a forma que ela tem de conhecer como
os objetos funcionam, como as relações sociais funcionam.
Observando uma criança – não só uma criança, mas um ser humano – brincar, conhecemos muito dessa pessoa. Às vezes podemos
conhecê-la muito melhor observando-a brincar do que ficando anos
a seu lado. Basta observarmos alguns itens e termos o olhar focado e
o ouvido aguçado para ver e ouvir o que elas fazem.

5

Segue-se exibição de slides. Imagens não disponíveis.
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Vou voltar à questão do que podemos observar enquanto uma
criança brinca, até porque é o meu trabalho dentro do consultório,
um pouco mais adiante.
Para que tudo isso possa acontecer numa brinquedoteca, terapêutica ou não, ela necessita organizar-se. Um dos espaços – não
em todas, estou falando da Indianópolis – é o Centro de Recursos
Pedagógicos. Embora não seja utilizado para as crianças brincarem,
esse espaço existe dentro da brinquedoteca. Um adulto entra, tira o
brinquedo que a criança escolheu, e ela sai para brincar. Esse espaço
tem organização própria.
Para que temos um Centro de Recursos Pedagógicos? Ele não
precisa ser criado dentro de uma brinquedoteca, pode ser feito numa
escola que nem tenha uma, mas que tenha a proposta de trabalhar
com o lúdico também. O importante é a criação do espaço.
Um dos objetivos do Centro de Recursos Pedagógicos é organizar o acervo de brinquedos, jogos e materiais.
Outro objetivo é fazer a análise e classificação dos jogos e dos
brinquedos de forma a facilitar o acesso a eles e possibilitar sua localização atendendo a solicitações específicas. Por quê? O Centro
de Recursos Pedagógicos recebe muitas visitas de profissionais que
queiram pesquisar sobre brinquedos – há várias pessoas fazendo
monografias, teses etc. que falam do brinquedo e do brincar –, sendo, portanto, também um espaço de pesquisa. Recebe terapeutas que
queiram associar-se a ele, no molde de uma biblioteca, e utilizar seus
recursos e materiais no consultório. Portanto, o Centro atende também o público adulto.
É também objetivo do Centro pesquisar a exploração pedagógica
de todos os materiais e criar adaptações necessárias a sua melhor
utilização. Sobre adaptação dos brinquedos a Darcy e a Sônia vão
falar mais tarde.
Organizar banco de dados é outro objetivo. É muito importante
essa organização. É preciso haver uma estrutura administrativa den-
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tro de uma brinquedoteca. Em que consistem os bancos de dados?
Em catálogos dos brinquedos, endereço de fabricantes e lojas, cópia
de regras e de modelos de construção que às vezes vêm dentro dos
brinquedos. É importante termos isso à parte. Quando chega à Brinquedoteca Indianópolis um brinquedo ou um jogo que tenha regra,
imediatamente as meninas tiram uma cópia, que é guardada numa
pasta. Eventualmente, se houver alguma brincadeira em que isso se
perca, teremos uma cópia das regras, do catálogo, dos modelos de
construção, evitando maiores problemas.
Zelar pela conservação do acervo é outro objetivo, também importante. Sempre há alguém que faça a manutenção. Na Brinquedoteca Indianópolis temos brinquedos de muitos anos atrás. Com
sua utilização, as caixas vão deteriorando-se; não há como evitar. Por
isso, tem de haver uma pessoa que cuide da manutenção: faça novas
caixas, aumente-as ou as diminua, coloque o brinquedo em embalagens e lugares mais adequados etc.
Outro objetivo é coordenar o empréstimo desses materiais, cujo
funcionamento expliquei há pouco.
No primeiro slide5 vocês viram a foto de um canto pequeno, mas
o Centro é bem maior. Nós focalizamos uma estante só para os senhores terem uma idéia melhor. No Centro de Recursos Pedagógicos
da Briquedoteca Indianópolis, há várias estantes. Cada estante tem
uma letra, como os senhores podem observar no slide. Então, há a
estante A, B, C, D e assim por diante.
Cada prateleira recebe uma cor diferente. Fizemos isso com papel Contact, mas pode ser feito com qualquer outro material. A escolha da ordem das cores foi totalmente aleatória, mas todas as outras
estantes seguem essa mesma ordem. Então, se na primeira estante
colocamos vermelho, todas as primeiras serão vermelhas, as segundas amarelas e assim por diante.
No caso da Brinquedoteca Indianópolis, utilizamos a organização por área de desenvolvimento. A estante que vocês vêem tem
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“coordenação motora fina”, ou “visomotora”. Colocamos no meio da
prateleira o nome porque organizamos por área de desenvolvimento.
Há outro jeito de organizar os jogos e os brinquedos.
O brinquedo é recebido na brinquedoteca – as fábricas mandam, a Dra. Nylse compra, algumas crianças doam, não importa
de onde venha –, recebe um número de entrada e, dependendo
da área em que se insira, vai para determinada estante. Ele recebe
uma letra. Por exemplo, todos os brinquedos que estão na estante
que vocês vêem têm a letra D – todos, sem exceção – e têm a letra na cor da prateleira em que fica. Então, todos os brinquedos
que estão na prateleira vermelha têm o D vermelho, além do número de entrada. Por que isso? Às vezes são muitas as crianças
que estão brincando, e depois, para guardar tudo isso, teríamos
de identificar em cada um os termos “visomotora”, “linguagem”,
“pensamento matemático” etc. Demoraria muito mais, se gastaria
muito mais tempo para guardar o material. Olhando a letra e sua
cor, basta colocá-lo na estante e na prateleira correspondentes. É
muito mais rápido, muito mais fácil.
Este slide mostra um dos livros de registros que contém a análise
e a classificação de todos os itens – são mais de 3 mil. Colocamos primeiro o número do brinquedo, a localização, o nome, o ano, o código –
nem sempre o brinquedo vem com ano e código, geralmente os jogos
de caixa têm, mas nem todos; o local onde foi feito – também nem
sempre está declarado; os componentes, a fábrica e a data em que
entrou na brinquedoteca. Até a data, chamamos de classificação; do
tipo em diante, de análise do brinquedo.
Na análise, temos o tipo: de afeto, de construção, de manipulação, de perguntas e respostas, de estratégia, enfim, uma infinidade; a
atividade proposta, em que descrevemos as atividades propostas do
brinquedo – neste exemplo há uma, mas há brinquedos com muito
mais; área de desenvolvimento em que está inserido; proposta curricular; tema e idade, às vezes aproximada.
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Existem diferentes tipos de análise e classificação propostas por
alguns autores. A que utilizamos na Brinquedoteca Indianópolis é a
elaborada por Nylse Cunha. Já trabalhamos há muito tempo com ela,
que, para nós, é a mais eficaz e tem respondido muito bem às necessidades da brinquedoteca. Vale a pena conhecer. Um dos livros que
Nylse escreveu, Brinquedoteca, um Mergulho no Brincar, tem descrita
essa análise e classificação.
Tiramos uma foto de um dos brinquedos da brinquedoteca.
Está em um dos livros lançados pela Editora Vozes, de autoria da
Dra. Nylse. Nesse livro está a foto do brinquedo, o fabricante, a descrição, e fazemos a exploração desse brinquedo. O que ele favorece
ao desenvolvimento infantil? Como ajuda aquela criança no seu
desenvolvimento?
Depois, há a possibilidade de exploração. Em primeiro lugar, vem
a regra como o brinquedo propõe, e, em seguida, outras que fomos
inventando. O trabalho foi muito rico. Eu, por exemplo, tive a oportunidade de levar esses brinquedos para a minha casa – chegavam
cada vez mais e mais – e reunia várias crianças para brincar. Eu pensava em algumas possibilidades de exploração e as crianças pensavam em outras, que eu nem imaginava. Fomos acrescentando. No
consultório, a mesma coisa: “Olha um outro jeito de explorar”. Então,
aprendemos também observando as pessoas brincando.
A Sônia tem um brinquedo em que fez 38 explorações. Não cabia
nem no papel. Esse é um dos jogos que nós temos.
Os livros estão divididos em 3 volumes. O Hora do Rush está no
livro de matemática.
Esse é outro de que gosto muito. Simples, superantigo, e as crianças
pequenas gostam muito. Está no outro livro, que são brinquedos para
educação infantil. Então, pegamos esses potinhos e alguns dizem: “Que
coisa boba ficar ali amontoando, empilhando”. O quanto uma criança
pode pensar enquanto está brincando com esse brinquedo?
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Ela está trabalhando com discriminação de cores, com conceitos
espaciais – dentro, fora, em cima, embaixo, no meio, cabe, não cabe,
mais alto, mais baixo. Há até conceitos de física, se formos pensar,
porque para ela poder empilhar precisa fazer uma base maior. Se
começa com uma base menor, não vai conseguir empilhar. Então,
até perceber isso, ela vai ficar fazendo um exercício durante muito
tempo. Não é tão simples assim. É simples para nós, mas, para uma
criança de 1 ano e meio ou 2, isso não é tão simples. Fora o equilíbrio que ela tem de ter. Embora se encaixem, até se encaixarem,
tem de equilibrar direito, senão cai. Vejam o quanto um brinquedo
de caneca de plástico pode favorecer uma criança enquanto ela está
simplesmente brincando.
Com tudo isso disponibilizado, organizado, de acordo com as dificuldades de cada criança – estou me referindo a uma brinquedoteca
terapêutica –, temos inúmeras possibilidades de auxiliar uma criança na sua dificuldade de aprendizagem. Observamos o que aquela
criança está precisando mais.
Curiosamente, o nosso encontro é sobre a importância do brinquedo. E todos nós falamos sobre alma, sobre a nossa disponibilidade para brincar, sobre estar presente, sobre o perceber – um toque,
um olhar. Então, os brinquedos são coadjuvantes mesmo. Estamos
com a alma presente. Damos à criança, como o Dr. Dráuzio disse,
qualidade de vida.
Exemplificando anteriormente, disse que podemos conhecer
muito uma pessoa através das brincadeiras. Anotei algumas coisas
que podemos observar enquanto uma criança ou pessoa brinca. Por
exemplo, como é a participação dela na brincadeira? Tensa, relaxada,
atenta, concentrada, inquieta, displicente, interessada, entusiasmada
e outras tantas.
Organização. Qual é o grau de autonomia que essa pessoa tem
na organização de uma brincadeira, qual é o ritmo de trabalho
dela e a ordem?
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Atitudes sociais. Quais são as atitudes sociais mais freqüentes em
uma brincadeira com determinada criança?
Nível de solução de problemas. Ela soluciona problemas?
Temos de conhecer profundamente o desenvolvimento infantil
para não achar que uma criança de 3 anos tem total habilidade de
articular vários pensamentos e aspectos ao mesmo tempo. Ela não
tem, porque realmente não tem de ter com essa idade. Então, é o nível
de solução de problemas de acordo com sua faixa etária.
Qual é a forma de enfrentar situações novas? Se é que ela enfrenta.
Qual é o nível de atenção e de foco na atividade que está fazendo?
É muito dispersiva ou é concentrada demais? Fica absorta só naquele
brinquedo o tempo inteiro, todas as vezes sempre com o mesmo? O
que ela está dizendo com isso para nós? As crianças dizem muitas
coisas enquanto estão brincando.
Memorização dos comandos e das seqüências, se ela memoriza ou não.
Como ela lida com o erro? Ela indaga, corrige, compara, relaciona o erro com alguma outra coisa? Ela elabora hipóteses a respeito
desse erro? Ela se inibe, oculta, descobre o erro? Ou precisa que ele
seja assinalado, porque não tem capacidade de observar sozinha? Ela
consegue elaborar suas produções? O erro serve para paralisar ou
para avançar?
Eu, que trabalho em consultório, recebo muitas crianças totalmente capazes. Em termos de estrutura, está tudo preservado, mas o
pavor de errar é tão grande que elas não conseguem fazer.
Grau de persistência nas atividades, o quanto elas persistem ou não.
Aceitação ou rejeição das atividades propostas.
Para nós, que trabalhamos com grupo, é bastante interessante
observar: há criança que quer sempre ser a primeira, ao passo que há
outra que quer ficar por último, quer observar primeiro para ver se
quer entrar ou não.
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Desejo e determinação em realizar, como bem disse a Dra. Nylse.
O prazer de realizar aquela atividade.
Quais são as ansiedades e medos presentes diante das propostas
que nós fazemos ou que as próprias crianças fazem entre elas?
O processo decisório de escolha, o tempo e a forma. Para algumas crianças, qualquer coisa serve, é aleatório ou é uma escolha mais
refletida? E o tempo que demora para escolher – se escolhe, porque
muitas crianças não conseguem escolher.
A exploração ou não das possibilidades do que ela está fazendo;
o nível de resistência à frustração por não atingir a meta planejada. Como é essa frustração? Como expressa isso? Se segue ou falha
nas etapas de uma atividade que, grosso modo, seriam planejamento,
organização e execução. Muitas atividades não dão certo porque as
pessoas vão direto à execução. Não fazem o planejamento, muito menos a organização desse planejamento.
Como ela lida com o sucesso e com o fracasso?
O mais importante é perceber, olhar, compreender o outro, porque, conforme vamos conhecendo o ser humano, mais próximos podemos ficar dele e mais vamos nos conhecendo também.
Os brinquedos e os jogos são instrumentos para um fim. Acredito que esse fim seja sempre afetivo. Não escapamos disso.
Quero compartilhar com os senhores fatos que considero importantes, os quais fui aprendendo em todo o meu tempo de trabalho.
Peço, por favor, que liguem o som.
O SR. COORDENADOR (Deputado Leonardo Monteiro) Agradecemos à Sra. Sandra pelos esclarecimentos, pelas informações,
pela apresentação, e passamos a palavra à Sra. Tânia Ramos Fortuna,
que terá 20 minutos.
A SRA. TÂNIA RAMOS FORTUNA - Bom dia a todos. Eu estou muito contente por estar aqui esta manhã. Espero que a fome e
o cansaço não os afugentem. Espero que me ouçam embalados na
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ternura, na beleza da apresentação da Sandra e na seriedade da apresentação da Profa. Edda.
Confinada nos 20 minutos que cada um de nós recebeu como
pena, mesmo que fossem 5 minutos, ou 2, ou 1, ainda estaria muito
grata pela oportunidade.
Expresso a minha gratidão pelo convite e especialmente pela indicação feita pela Profa. Nylse à Comissão de Legislação Participativa, ao Deputado Leonardo Monteiro e à Deputada Luiza Erundina.
Ao expressar minha gratidão a essas pessoas, aproveito para
mencionar meu tributo à Profa. Nylse. Ao dizer isso é como se eu
estivesse também mencionando todas as pessoas que no campo do
brincar têm contribuído com a minha formação. Obrigada, Nylse.
Sou professora de Psicologia da Educação da Faculdade de Educação da UFRGS, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Lá, há vários anos, estamos empenhados em formar para brincar, em formar
educadores capazes de brincar. Não é um trabalho fácil. Aqueles que
estão aqui, por certo, têm experiências nessa direção. De um lado, na
dificuldade de encontrar espaços de formação, e, de outro, em compreender e implementar essa formação – as especificidades, a singularidade de formar, educar alguém para a brincadeira.
Organizei a minha fala situando o tema O Brincar, a Brincadeira
e a Brinquedoteca na Universidade, mas, antes de detalhar essa experiência, quero provocá-los, quem sabe, fazer eco a algumas indagações que existem lá no fundo.
Depois de tantas certezas que desenvolvemos esta manhã
acerca da importância do brincar e das brinquedotecas, quero
provocar essas certezas, quero polemizar essas idéias. Como? Vamos começar pensando no fascínio e no desprezo que sentimos
pelo brincar e pela brincadeira que, por conseguinte, muitas vezes
alcança as brinquedotecas.
Fascínio. Cada um de nós se mostra encantado até mesmo quando vê um gato e um cão brincando, quanto mais quando vê um
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adulto e uma criança brincando. Surpreende-se, comove-se, fica intrigado. A brincadeira nos arrebata, mas é também objeto de franco
desprezo na nossa cultura. A ponto de dizermos “é só de brincadeirinha”, desqualificando a brincadeira. E quantos talvez não tenham
feito alguma brincadeira com a idéia de estarmos aqui, sob convite
desta Comissão, a debater sobre este tema? Será um tema que merece
atenção? Será um tema sério?
Aliás, essa é uma discussão que atravessa o campo do brincar.
Muitos crêem que a brincadeira não é uma atividade séria. Então,
desenvolvemos sentimentos paradoxais, ambivalentes em relação à
brincadeira. E insisto: isso se estende, atinge a vida das brinquedotecas. Essa contradição pode tanto colocar a vida das brinquedotecas
em movimento, renovar essa vida, transformá-la e principalmente
ampliar o seu potencial de transformação da vida dos outros, como
também a nossa confusão entre fascínio e desprezo pode nos paralisar, engessar e esvaziar a riqueza da experiência lúdica e, inclusive, o
potencial transformador das brinquedotecas.
Vamos entender o que estou falando, vou esmiuçar essas idéias.
No que diz respeito ao fascínio, não há atividade humana que
seja tão radical quanto a brincadeira. E aqui emprego conceito que
Marx usava para falar de radical. O que é uma coisa radical? É aquela
coisa que tomamos pela raiz. E o que é radical para o homem, senão
o próprio homem? A brincadeira é uma experiência radical, porque
nos institui como seres humanos. Brincando nós nos tornamos quem
somos, mas brincando também nós expressamos quem somos. É
uma condição para nosso desenvolvimento. Brincando nós nos tornamos e mostramos quem somos, fundamentamos nosso processo
de socialização. É uma experiência radical em termos de humanidade. E, por isso mesmo, com potencial transformador e revolucionário
muito fecundo. E porque é revolucionária e transformadora é, claro,
ameaçadora também.
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A própria idéia de pensar na brincadeira na universidade ou entre adultos ou reunir adultos para discutir esse tema já é intrigante e provoca em nós, muitas vezes, um sentimento de desconforto.
Quantos não se questionam a respeito da dúvida que experimentam
sobre dedicar tempo e estudo a alguma coisa que, afinal, todos os
que brincaram quando crianças a princípio sabem brincar? O que
mais é preciso saber além da recuperação da capacidade infantil que
tínhamos quando crianças de brincar? Esse é um dos temas que nos
provoca e intriga nesse domínio do brincar.
Mas dizia que levaria adiante essa problematização porque quero
refletir, juntamente com vocês, os limites, os riscos de espacializar a
brincadeira, isto é, definir um contorno no qual ela ocorre, um território no qual ela é estimulada e transcorre, sendo o lugar do brinquedo e da brincadeira a brinquedoteca. Dar o lugar para brincar,
chamado brinquedoteca, tem o condão de valorizar a brincadeira,
porque chama a atenção para as necessidades específicas de lugar,
de tempo de brincar, porque consagra o direito à brincadeira no
momento em que se legitima essa brincadeira num lugar para que
ela aconteça. Se, de um lado, ao criar lugares legítimos para brincar
valorizamos a brincadeira, de outro, corremos o risco de confiná-la,
de segregá-la, de enquanto responsabilizamos alguns para brincar,
desresponsabilizamos outros.
Traduzo o que estou dizendo e que é bem conhecido de vocês.
Aqueles que conhecem a experiência de brinquedotecas escolares sabem dos esforços que, bem-intencionadas, algumas escolas
fazem no sentido de mobiliá-la, de equipá-la. Como? Retirando
todos os brinquedos das salas de aula e colocando-os apenas na
brinquedoteca, que passa a ser o único lugar autorizado para que a
brincadeira se desenvolva, com um profissional que – ainda bem!
– é especialmente qualificado para isso, mas que dispensa a participação dos demais professores, que passam inclusive a não brincar
mais, porque têm tempo e hora para brincar. Os hospitais também
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sofrem desse mesmo efeito. Confinados em determinado espaço,
a duras penas conquistados nos hospitais, os brinquedos passam
a não ter mais o direito de avançar daquele espaço em direção aos
quartos, aos corredores.
Como fugir desse risco? Como evitar que as brinquedotecas se
tornem cavalos de Tróia, verdadeiros presentes gregos, que, no lugar
de valorizar a brincadeira, acabam por diminuir sua importância,
desvalorizá-la, asfixiar a riqueza que, conforme vimos durante toda
esta manhã, possui o lúdico?
Indubitavelmente, o caminho possível é o da formação. É preciso
formar para brincar. E é preciso reconhecer que a universidade é um
dos lugares – não o único e seguramente não o mais importante –
nos quais essa formação deve ser garantida.
Contudo, embora esteja envolvida há tanto tempo com o debate
desse tema e a busca de métodos e procedimentos relacionados a
essa formação, ainda me questiono sobre como formar para brincar.
Nós não formamos para brincar como formamos os profissionais de
outras áreas de conhecimento. Há uma especificidade na formação
para brincar que ainda nos escapa, porque ela é tão desobediente, tão
teimosa, tão espontânea quanto a brincadeira. É muito difícil adaptá-la ao formato acadêmico, por exemplo, sem que se encarregue de
paralisá-la, conforme tanto mencionei aqui.
Eu quero mostrar aos senhores a experiência que tenho desenvolvido lá no Rio Grande do Sul nessa direção de formar para brincar. Estamos tateando, temos cometido muitos erros, mas hoje vou
enaltecer os acertos. Em outra ocasião talvez tenhamos possibilidade de compartilhar também os nossos erros, dificuldades e o modo
como acabamos encontrando soluções para esse objetivo.
Brincar na universidade.6 Será que a universidade é lugar de
brincar? Eu sou sempre acolhida com surpresa quando faço essa
afirmação. E mesmo entre meus colegas, na Faculdade de Educação
6
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de uma universidade, há quem torça o nariz com relação à presença
barulhenta, buliçosa e incômoda dos brinquedos.
A fecundidade ideativa da brincadeira é incômoda. O movimento que ela engendra nos desestabiliza e nos impõe nova forma
de relacionamento com o espaço, com o outro, com nós mesmos.
Essa desestabilização responde, na vida universitária, muitas vezes
por rejeição a iniciativas dessa natureza. Nada que os senhores não
conheçam na sua escola e no seu bairro. Nós entramos tão bem-intencionados com proposta que julgamos benéfica e, muitas vezes,
encontramos rejeição e dúvida acerca do seu mérito.
Mas eu penso que a pergunta que farei a seguir nos norteia a
resposta quanto à maneira pela qual defender a universidade como
um lugar de brincar. Como garantir o direito da criança de brincar se
ela não brinca na escola, local em que passa a maior parte do tempo?
E mais: a brincadeira é desvalorizada. Como construir uma mentalidade que redimensione e valorize o lazer como decorrência da
brincadeira infantil na nossa vida social? Como lidamos com experiências remanescentes da “ludicidade” infantil, da brincadeira infantil,
quando nos tornamos gente grande? Nós acantonamos esse brincar
ou ele se dilui e se espalha na nossa vida inteira, transformando o
nosso modo de ser e se configurando, como bem disse a Profa. Nylse,
numa atitude existencial, numa nova forma de ser?
Qual é a contribuição da universidade para isso? Como eu disse,
formar educadores capazes de brincar e de valorizar o brincar. Foi
assim que pensamos a criação desse programa de extensão universitária. E o que é a extensão universitária? É aquela formação que se faz
na universidade para a comunidade como um todo. É uma formação
continuada. Transborda o limite dos muros da universidade. Aceita
pessoas que não são necessariamente seus alunos e avança para fora
do seu espaço físico, inclusive. Essa é a idéia da extensão universitária, mas sobretudo a idéia de que ela produz desenvolvimento mútuo.
Ganham a comunidade e a própria universidade com essa troca.
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Nós criamos esse programa em 1999, a partir do reconhecimento
da necessidade de implementação de medidas institucionais e formais nessa direção que prestigiem a presença do jogo na educação.
Acreditamos que o desenvolvimento da dimensão lúdica na educação é uma alternativa de promoção da inclusão social. Essa é uma
idéia importante. E o que tem a ver inclusão social com jogo? Tem
muito a ver, mas vou detalhar apenas um aspecto aqui apresentado.
A partir da experiência lúdica, da brincadeira, podemos dar novos
sentidos à aprendizagem escolar, não na direção sobre a qual tanto
advertiu a Profª. Edda, de transformar o jogo em recurso que direcione a aprendizagem, mas para dar, como disse, um novo significado
à aprendizagem e às competências experimentadas por quem brinca
e aprende.
Ao mesmo tempo, tenho observado que educadores que abordam
o ensino pela brincadeira também dão novo significado ao seu trabalho. Têm eles outro modo de se ligarem à educação. Isso produz sucesso escolar, e sabemos que o sucesso escolar é uma das expressões
da inclusão social. Esse, portanto, é um dos caminhos que nos leva a
perceber a relação que existe entre a inclusão escolar e social e o jogo.
Vários são os objetivos desse programa.
Vejo que muitos dos senhores já possuem cópia desta exposição.
Aqueles que não obtiveram este material, podem solicitá-lo na entrada
do recinto. A Comissão fez cópias. Por isso, permitam-me apressar-me
neste momento, para me deter nas imagens que trouxe ao final.
Aqui temos alguns objetivos, entre eles o de reunir interessados
nessa área de estudo, criando um fórum em que se pesquise e se aprofunde a discussão sobre o tema. Nossas ações são diversas, porque
nos demos conta de que a formação para brincar não é unívoca. Não
nos iludamos: não basta um curso nem uma palestra, por mais bem
dada e maravilhosa que ela seja. Temos de agir em diversas direções.
Tal como a brincadeira, a formação é diversificada.
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No nosso caso, desenvolvemos oficinas lúdicas, palestras, grupos
de estudo; propomos a formação do brinquedista; realizamos oficinas lúdicas avançadas nas escolas que nos solicitam essa atividade –
no próprio Museu da UFRGS nós realizamos atividades; prestamos
assessoria na criação e na manutenção de brinquedotecas e outros
espaços lúdicos, e assim temos prestado e espalhado pelo Rio Grande
do Sul, por meio da ação pública e gratuita da universidade, orientações para a criação de brinquedotecas; enfim, recebemos educadores
nesse espaço e propiciamos a eles a experiência do adulto numa brinquedoteca universitária.
Este é o ponto que quero enfatizar, encaminhando-me, ao mesmo tempo, para o final da minha exposição: a brinquedoteca universitária. A quem ela contempla? Como se organiza? No nosso caso,
ela se destina exclusivamente a adultos, o que causa sempre alguma estranheza. Quando visitantes entram na nossa faculdade, logo
vêem, como os senhores verão agora, muitos brinquedos num lugar
bastante colorido, e perguntam: “Onde estão as crianças?” Respondemos: “Aqui, são os adultos que brincam”. Se mesmo na Faculdade
de Educação isso causa desconforto, imaginem quando recebemos
profissionais de outras áreas.
A brinquedoteca universitária é voltada para o adulto porque
fizemos algumas escolhas em relação ao espaço físico e às nossas
necessidades. Também experimentamos o pessoal de que dispomos.
Mas não há nenhum problema quanto a abrigar crianças também, e
se pudéssemos o faríamos, mas é uma escolha centrada na afirmação
de que é uma ação formativa de educadores que praticamos ali.
A nossa brinquedoteca constitui-se de um acervo de brinquedos, de jogos e de textos sobre jogo e educação. Todo o acervo foi
doado pela comunidade universitária. Temos um sistema que está
sendo implementado (Sistema Catavento), um gerenciador de dados
da brinquedoteca, e estamos tentando informatizar o acervo. Temos
sucatoteca e zona de criação e de recuperação dos brinquedos, sobre
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a qual infelizmente não falarei hoje, mas é um dos pontos que considero altos na nossa experiência, que é justamente ensinar a recuperar
o brinquedo deteriorado, degradado, e a valorizá-lo.
Temos um informativo eletrônico mensal. Todos aqueles que nos
escreverem dizendo: “Eu também quero ser amigo de brinquedo, de
vocês”, vai receber o nosso informativo mensal, que já vai para o seu
quarto ano de edição contínua com notícias na área do brincar. Também o nome do nosso site está aí.7
Interagimos com o ensino. Temos disciplinas na graduação e na
pós-graduação. Desenvolvemos pesquisas; uma delas é sobre o potencial pedagógico dos brinquedos do acervo, e com a outra tenta-se
entender o que os educadores pensam sobre jogo e educação. O que
eles sabem a respeito?
Essa é uma vista breve, muito simples, da nossa brinquedoteca.
Faço questão de apresentá-la porque muitas vezes idealizamos as
brinquedotecas como espaços caros, fartos, amplos. Quero mostrar
que em espaços muito simples e com escassos recursos também é
possível criar um lugar no qual se brinca e há comprometimento
com a brincadeira, e não com o seu confinamento e a sua limitação.
Essa é uma vista da entrada. Aqui os senhores vêem um ângulo da zona de empréstimo da brinquedoteca. Ela funciona como
brinquedoteca de empréstimo, prioritariamente, e secundariamente
como lugar de brincar, por meio das visitas lúdicas. Sublinho: lugar
de brincar de adultos.
Esse é um ângulo da nossa zona de trabalho interno, onde a equipe se reúne, organiza os materiais, faz os seus relatórios, trabalha com
a recuperação e a criação de brinquedos.
Esse é um ângulo da nossa zona de armazenamento dos brinquedos. No canto esquerdo da imagem, onde se vêem alguns fantoches
e um jipe em cima, está a nossa zona de recuperação e de construção dos brinquedos. Nas caixas que os senhores vêem acima estão
armazenados os brinquedos. Não temos como mantê-los expostos,
7
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nem queremos mantê-los expostos o tempo todo. Esse revezamento
inclusive faz parte do modo de se convidar à brincadeira.
Esse é um ângulo da zona de exposição.
Aqui, um levantamento dos itens que temos. Chegamos a
2.600 itens.
Aqui, dados do nosso volume de empréstimos. Em 2004 foram
quase 500 usuários e mais de 2 mil empréstimos.
Aqui, um levantamento do número de participantes das nossas
ações de formação. Foram quase 500 participantes só nas oficinas
lúdicas. Quase 600 professores participaram das visitas lúdicas.
Há conversas, palestras abertas à comunidade, gratuitas. São
dias de encontro marcado com o brinquedo e com a brincadeira,
em que convidados dão o seu testemunho acerca do brinquedo e
da brincadeira na sua área de estudos. No ano de 2004, Falando com
brinquedos, uma dissertação de mestrado de uma fonoaudióloga; A
infância contemporânea: o brincar e a cultura nos espaços da cidade,
uma dissertação de mestrado na área de Psicologia; e finalmente um
trabalho de mestrado de um analista de sistemas, da área da informática: Jogos computadorizados na educação.
Esse é o programa do nosso curso de brinquedista. Ministramos
muitas oficinas. As avançadas permitiram-nos alcançar mais de 700
educadores. Esse é o caso, como eu disse, em que vamos às escolas.
Por que tudo isso? Pensem um pouco antes de eu apresentar a
resposta que dou a essa pergunta. Cada um dos senhores decerto
teria outra resposta.
Vejam: acreditamos no potencial transformador da ludicidade no cotidiano das instituições educativas, de modo a contribuir
para tornar o ato de ensinar e o ato de aprender mais prazerosos
e significativos. Ao mesmo tempo, esse ato de brincar expande as
perspectivas de vida e as possibilidades de modificar as condições
objetivas de existência.
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Tenho a convicção de que a revolução será lúdica. E a grande
transformação, para mim, vem dessa experiência que a ludicidade
nos propicia, esse contato com nós mesmos.
Antes de terminar a exposição, quero mostrar os dados para que
os senhores entrem em contato conosco, e-mail, site8, e menciono o
que disse Edgar Morin: “Rir, brincar, fazer piada é uma forma de resistir, é uma forma de resistir à crueldade do mundo, a tudo que separa,
que desune. E essa forma de resistir tem um nome: esperança”. Isso que,
por certo, anima a todos que estão aqui no dia de hoje.
Muito obrigada, com muita esperança.
O SR. COORDENADOR (Deputado Leonardo Monteiro) - Somos nós que agradecemos.
Aproveito a oportunidade para agradecer à Sra. Edda, à Sra. Sandra e à Sra. Tânia, que acabou de fazer a apresentação.
Quero dizer da alegria de ter tido a oportunidade de coordenar
esta Mesa. Pessoalmente, aprendi muito. Foi uma ótima brincadeira
que fizemos nesta manhã.
Informo que teremos agora uma pausa para o almoço, até as
14h30. Durante esse intervalo, será apresentado o filme Patch Adams –
O amor é contagioso. Vamos encerrar os nossos trabalhos, mas antes
agradecemos às delegadas e aos delegados neste seminário e aos nossos palestrantes a presença.
Na parte da tarde, a partir das 14h30, será discutido o tema “A
brinquedoteca na promoção da saúde”.
Muito obrigado e uma boa tarde a nós todos.

8 quemquerbrincar@edu.ufrgs.br
www.ufrgs.br/faced/extensao/brincar
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A SRA. COORDENADORA (Deputada Selma Schons) - Boa
tarde. Pensei que, depois de assistir a um filme, estaríamos com sono,
mas percebi que pode ser diferente.
Quero mencionar minha alegria por estarmos aqui, com este grupo interessante, e parabenizar a Deputada Luiza Erundina, pessoa sensível, que teve a importante iniciativa de realizar este seminário sobre
brinquedoteca. De manhã já houve palestras importantes. À tarde,
profissionais de grande qualidade refletirão conosco sobre o assunto.
Agradeço a cada um dos senhores a volta. A Coordenação informou-me que o filme a que assistimos, que parece tão bonito, é Patch
Adams. Pode-se alugá-lo em videotecas. Tivemos apenas o gostinho
do início, o aperitivo.
Convidamos a compor a Mesa a Sra. Aída Scharf Munimos, assistente social da Brinquedoteca do Hospital Regional Sul, de São Paulo;
a Sra. Beatriz Piccolo Gimenes, psicoterapeuta, psicomotrista e Mestra em Psicologia da Saúde; e a Sra. Sônia Aparecida Falcão, terapeuta
ocupacional, pós-graduada em Saúde Mental da Criança e do Adolescente e em Brinquedo na Reabilitação na Escola de Indianópolis.
Contamos com a presença dessas pessoas importantes na área do
brincar. Certamente esse público veio buscar subsídios neste seminário que a Comissão de Legislação Participativa realiza na Câmara,
da qual somos membro. A Presidenta é a Deputada Fátima Bezerra,
que não está presente porque se recupera de uma cirurgia. Fico feliz
por contar com público tão importante para trabalhar um tema de
expressiva necessidade do ser humano.
Agora há pouco a Rádio Câmara, numa entrevista, perguntou
sobre a importância do brinquedo em relação à saúde. Se brincar
é tão importante quanto comer e respirar, logo é muito importante
para a saúde. Sabemos que o bem comer, assim como o bem respirar,

68

“BRINQUEDOTECA: A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO”

é importante para a saúde. Então, brincar também é importante para
a saúde. É a expressão não só física como emocional do ser humano.
Parabenizo mais uma vez a Deputada Luiza Erundina pela iniciativa, pessoa que foi criadora da Comissão de Participação Legislativa
na Câmara, e agora nos possibilita tratarmos de tema tão importante.
Ficamos felizes.
As palestrantes que aqui estão e o público que participa do evento operam nesse setor. Às vezes nos perguntam por que não modificamos a lei, para que o jovem, o adolescente e a criança possam
trabalhar com menos idade. Elas perguntam-nos se na nossa geração
não começamos a trabalhar cedo. Respondo-lhes que somos uma
geração que começou a trabalhar muito cedo. Talvez à época não
existisse alguém que valorizasse a importância do brincar. Mas também reconheço que somos de uma geração em que muitas pessoas,
talvez por terem brincado pouco, não percebem questões importantes como a da sensibilidade, a da expressão, até por não entenderem
que é importante para o ser humano brincar, porque assim ele se
desenvolve.
Mas não serei eu a palestrante. Cada uma terá direito a 20 minutos para se manifestar.
Com a palavra a Sra. Aída Scharf, assistente social, por 20 minutos.
A SRA. AÍDA SCHARF MUNIMOS - Boa tarde.
Quero agradecer à Deputada Luiza Erundina a luta que empreendeu pela aprovação da Lei nº 11.104, de 2005. Agora hospitais privados e públicos são obrigados por lei a ter uma brinquedoteca. Esse
era um sonho que vimos tornar-se realidade. Muito obrigada.
A Comissão de Legislação Participativa, no momento político
pelo qual estamos passando, abre-nos um espaço para falar sobre o
brincar. Isso é um verdadeiro colírio, algo maravilhoso.
Não vou ocupar todo o meu tempo. Vou falar sobre minha experiência na brinquedoteca que implantamos no Hospital Regional Sul.
O Hospital fica em Santo Amaro, São Paulo, na periferia. É um hospi-

2ª Mesa de Debate: “A Brinquedoteca na Promoção da Saúde”

69

tal público que atende casos de urgência e emergência, casos graves.
Lá dentro temos a Pediatria, com 42 leitos. Em 1993 implantamos a
brinquedoteca. Como outras palestrantes já disseram, não é necessário um mega espaço para fazê-lo; o importante é a sensibilidade para
lidar com crianças.
A brincadeira faz um grande bem à criança hospitalizada. A
criança entra num hospital, ambiente estranho, com pessoas estranhas, procedimentos estranhos. Algo tinha de ser feito para minimizar o sofrimento dela enquanto hospitalizada. Primeiro brigamos
pela mãe participante. Antes, em hospitais públicos, a criança chegava, passava pelo ambulatório. Se fosse caso de internação, os pais a
deixavam e vinham nas horas de visita. Atualmente a mãe fica. Aliás,
incentivamos as mães a ficarem. Elas ficam na brinquedoteca. Temos
uma equipe de pessoas trabalhando com as mães e isso faz um bem
muito grande à criança. Na pediatria existe um setor de queimados.
Quando iniciamos nossa brinquedoteca, um fato marcou-me muito,
contando uma história e brincando com um pacientizinho queimado, terminei a brincadeira e ele pediu para continuar, “enquanto eu
brinco não dói”. Este tornou-se nosso objetivo.Tenho feito campanhas em escolas com o lema Enquanto eu brinco, não dói. O resultado
é excelente. O custo para nós é mínimo, porque a brinquedoteca está
sempre equipada. Temos o canto do médico, o canto da jardinagem,
o canto da boneca, o canto dos bebês, o canto do transporte, inúmeros cantos. As crianças brincam livremente.
Dr. Dráuzio, quando implantamos a brinquedoteca, houve uma
grande rejeição por parte dos médicos pediatras. Eles diziam que as
crianças faziam barulho, corriam pelos corredores, andavam de bicicleta, velocípede, jogavam bola, corriam. Aí, eu pensava: “que bom,
alcancei meu objetivo”.
Não disponho de dados exatos, mas o SADT, setor de estatística
do hospital, verificou que o tempo de internação após a instalação da
brinquedoteca diminuiu. Quando as crianças têm de voltar por não
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terem como receber atendimento adequado – infelizmente lidamos
com a população carente –, alimentação, remédios e etc., a primeira
pergunta que fazem é: “Tem uma sala de brinquedos?”
Quando da elaboração do projeto, as crianças viriam até a brinquedoteca, mas na prática não foi bem assim. Algumas crianças não
podem transitar pelo hospital; por isso, o brinquedo é levado até o
leito. Na hora da alta toda criança recebe um brinquedo de presente.
Há ainda o entrosamento entre as crianças e os pais, uma troca de
experiências. Como bem disse um pediatra sueco, em 1977, o brinquedo cura. Pode ser que não cure, mas minimiza o sofrimento, diminui o tempo de internação, e a criança, quando tem de voltar, não
volta amedrontada.
Temos também um canto do médico, onde a criança fantasia
situações. Lá há um estetoscópio, um telefone para atender e dizer,
brincando: “Hospital Regional Sul, não temos vaga”. O resultado tem
sido excelente.
Agora, com a aprovação dessa lei, acredito que a implantação
de brinquedotecas em hospitais públicos e privados só fará bem às
crianças.
Muito obrigada.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Selma Schons) - S.Sa.
foi generosa em relação ao tempo e, mais do que isso, não deixou de
passar todas as informações. Somos muito gratos.
A Dra. Beatriz Piccolo Gimenes vai presentear-nos com sua contribuição. Tem V.Sa. a palavra.
A SRA. BEATRIZ PICCOLO GIMENES - Boa tarde a todos. É
uma honra muito grande participar deste evento. Em nome não só
da Associação Brasileira de Brinquedotecas, mas de toda criança brasileira, agradecemos à Deputada Luiza Erundina a oportunidade.
Vamos apresentar alguns painéis.9
Temos aqui o símbolo da Associação Brasileira de Brinquedotecas.

9

Segue-se exibição de slides. Imagens não disponíveis.
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Desenvolveremos o tema Brinquedoteca na Promoção da Saúde.
Em seguida, passarei o e-mail10 para aqueles que quiserem entrar em
contato conosco. Desde já, digo que será um prazer atendê-los.
Analisaremos três grandes tópicos: o conceito de brincar segundo a Psicologia, o desenvolvimento psicológico e o brincar e os benefícios da brinquedoteca na saúde mental infantil.
É um prazer fazer alusão a essas fotos, por se tratar de uma pesquisa à que nos dedicamos por um ano no Posto-Escola da Faculdade de
Medicina do ABC, sob a responsabilidade do Prof. Dr. Dráuzio. Neste
local, introduzimos as atividades lúdicas com mães adolescentes, entre
13 e 14 anos, que, ao brincarem com o bebê, fortaleciam não só o vínculo entre eles, mas também o vínculo epistemofílico, que é o desejo de
querer aprender sempre, e desde a tenra idade, segundo Winnicott.
Podemos ver que o bebê manipula os objetos não apenas com as
mãos, mas com os pés e com todo o corpo desde cedo.
Qual o conceito de brincar, segundo a Psicologia? Reunimos vários pesquisadores — Piaget, Vygotsky, Wallon e Winnicott — e trouxemos uma síntese.
A atividade é lúdica quando for prazerosa, geralmente interessante, que ocorre no interespaço da relação sujeito e objeto, em que a
criança exercita todas as suas funções plenamente. Ela tem oportunidade orgânica, psicológica e social de exercitar suas funções.
O desenvolvimento psicológico e o brincar decorrem da interrelação do bebê e o meio. Nessa interação constante com o meio, ele
está naturalmente, na sua atividade mais séria: o brincar. Através dele
expressa sua curiosidade, interage, desenvolve a apreensão e assim
por diante.
De modo geral, o brincar possibilita o fantasiar. Segundo alguns
pesquisadores, o brincar se inicia na imaginação. Podemos dizer que
depois de brincar com e pelo corpo, é a vez da imaginação, no caso,
um “brinquedo sem ação”. Quem diz isso é Vygotsky. Podemos ver
que a imaginação se expande, a mente cria, virtualmente, e o corpo
10

bpgmendes@yahoo.com.br
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responde por meio de ações. Somos criados para o movimento! Por
isso, todo esse processo é fundamental.
O brincar também possibilita a satisfação do desejo de explorar e a
necessidade de controlar o mundo; não no sentido vulgar, mas de domínio, de se sentir útil no ambiente onde se encontra, de poder dominar e se
sentir seguro. Isso o bebê o faz por meio da coordenação motora, ou seja,
pelas interações, coordena os objetos e tudo o que estiver à sua volta.
Então, brincando, a criança age, estabelece relações constantes e
cria vínculos. Esses vínculos dizem respeito às questões de resiliência. O brincar promove resiliência, porque fornece condições para o
indivíduo se adaptar ao meio e resistir, apesar das adversidades. Esse
aspecto é fundamental em termos de saúde mental.
Portanto, segundo a Psicologia, o brincar possibilita explorar,
fantasiar e controlar.
A figura mostra, primeiramente, que o bebê pega o objeto e o observa; houve fases seguintes em que ele o conheceu com a boca (chupou e provou); finalmente, fez o que quis com o objeto: descobriu que
tinha som, chacoalhou, manipulou e se deliciou com esse contato.
Temos aqui, cenas de uma brinquedoteca em uma ONG, é a Instituição Assistencial Meimei, situada no Bairro Paulicéia, São Bernardo do Campo, na qual atuamos desde a sua fundação, em 1979.
Concordamos e fazemos nossa a fala da Profa. Tânia Fortuna
Ramos, que a brinquedoteca ali funciona há anos como um espaço
altamente rico de estímulos.
Na época, década de 80, havia estudos na USP que diziam que
a criança escolar podia sofrer “privação cultural”. Isto é, nas favelas,
ambientes de onde se originava, não havia estímulos saudáveis suficientemente ao seu desenvolvimento.
Assim, as ONGs, na região do ABC, tinham não só a função de
assistencialismo, mas, principalmente, de promoção humana. E foinos dada a oportunidade de criar ali uma brinquedoteca, através da
qual conhecemos e nos unimos à Nylse Cunha.
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Observamos que certas crianças tímidas inicialmente, por freqüentarem um ambiente muito significativo para elas, perdiam a timidez e podiam se sentir, não só dentro da brinquedoteca, como em
qualquer ambiente, bem à vontade.
Como se pode ver no pátio, nesta cena, cada garoto pôs sua fantasia e brincou; fantasiou não só com o corpo, mas também, com a
mente. Então, a brinquedoteca não restringe o brincar em um espaço,
como se pode pensar, mas, também, pode ser o inverso, que o facilita a outros lugares e que promove e quebra inibições, naturalmente,
sem a necessidade de um terapeuta.
Aqui, cenas de algumas meninas na Brinquedoteca Meimei. A
partir de dois anos as crianças freqüentam aulas de música, piano e
assim por diante, nessa mesma instituição.
Em nosso terceiro tópico: quais os benefícios da brinquedoteca
na saúde mental, como também em toda a saúde orgânica? Aqui, vale
destacar que, atualmente, os conceitos atuais de saúde se baseiam em
um sistema, constantemente se mantendo em equilíbrio. Não se trata
— vamos dizer assim — de uma só conquista, para depois ficar tranqüilo e sadio para sempre. É, sim, uma luta permanente, um processo
de bem-estar através dessa constante interação dos aspectos físicos e
psicológicos com o meio ambiente natural e social. Isso é baseado em
Bertalanffy, da Teoria dos Sistemas, e o pesquisador físico Kapra.
Estou sendo muito técnica ao trazer os nomes desses estudiosos; contudo, o mais interessante é que, com base nesses precursores,
como Piaget, Vygotsky e outros, prosseguimos nas pesquisas sobre o
brincar e comprovamos esses ou obtemos novos resultados.
É muito agradável ver que o desenvolvimento mental da criança pesquisada ontem é muito parecido com o da criança atual, que a
criança do Japão é muito parecida com a criança da Índia, pois muitas
pesquisas são comprovadas mundialmente e entre gerações também.
Nessa foto, temos uma imagem do Hospital Albert Einstein, exposta na Jornada de Brinquedoteca Hospitalar da ABBri – APM (As-
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sociação Brasileira de Brinquedotecas e Associação Paulista de Medicina), com uma adolescente que não pode ir à brinquedoteca, pois está
restrita ao leito. O brinquedo pode ir à pessoa que está impossibilitada
de se distrair, enfim, de pôr todos os seus potenciais em ação.
Deve haver também todo o cuidado, bem lembrado, com a higienização. Ela deve ocorrer não só com os brinquedos que saem de
uma brinquedoteca, ou de um almoxarifado, como também na própria
brinquedoteca. Sabemos do perigo e do cuidado que temos de ter com
as infecções cruzadas que os brinquedos sujos podem causar. É fundamental lembrarmos que a higiene faz bem em qualquer lugar!
Na nova foto, a imagem parcial de uma brinquedoteca hospitalar
do Paraná (exposta na II Jornada de Brinquedoteca Hospitalar).
Expõe uma criança sendo preparada previamente para uma cirurgia. Não a livrará da situação real, porque ela sabe dos seus problemas. O brincar momentos antes da intervenção cirúrgica, faz com
que ela aceite o que está para vir e até mesmo amenize um pouco
uma realidade que, às vezes, é muito cruel.
A psicoterapêutica espontânea do brincar com brinquedo na brinquedoteca, significa que a criança brinca livremente quando entra nesse espaço lúdico. Não é preciso convidá-la, ela interage naturalmente
com esse meio. E é importante destacar que, apesar de brincar, ela se
mantém, e principalmente, em uma terapia psicológica constante, sem
necessidade da presença de um terapeuta propriamente dito. Por quê?
Porque o brincar, na visão de psicanalistas — mesmo em crianças com
emoções reprimidas, através da catarse — colabora, na elaboração de
conflitos no campo afetivo, como também no cognitivo, no caso as
funções intelectivas, e influi indiretamente no humor.
Muitas pesquisas têm sido realizadas sobre a inter-relação do humor com o bem-estar e o sistema imunológico, provando o fortalecimento deste último, e certamente, a manutenção da saúde.
Trazemos um resultado parcial de pesquisa anteriormente apresentada na Jornada de Brinquedoteca Hospitalar, a Brinquedoteca
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Terapêutica Seninha, do Instituto de Oncologia Pediátrica, da Escola
Paulista de Medicina da UNIFESP.
Foi-nos dito que, em média-dia, passam por essa brinquedoteca 60
pacientes, 60 pais e acompanhantes de pacientes, 17 profissionais e voluntários de diversas áreas de atuação no IOP. No mínimo, as crianças
têm mais de 4 anos e, no máximo, até idades em torno da adolescência.
O que eles têm observado? A Grande São Paulo, onde moro, foi a
região mais atendida pelo hospital — é a coluna verde no gráfico estatístico; a do interior é a coluna roxa; a lilás, do litoral; e a coluna amarela, de outros Estados, como Bahia. Naquele ano, em média, passaram
14.640 pacientes pela brinquedoteca e os seus 15 mil acompanhantes.
O que eles deduziram disso? Concluíram que quase todos os entrevistados conheciam a brinquedoteca: 95%; isto é, quase todos os pacientes e seus acompanhantes não só a conheceram, mas a freqüentaram;
dois terços dos pacientes sabiam por que ali se encontravam: problema
oncológico; 68% dos acompanhantes não encontraram problemas para
justificar à criança ou ao paciente adolescente a forma do tratamento,
pois não só ressaltaram a importância da brinquedoteca, como a do
tratamento nessa explicação; o restante, um terço dos acompanhantes
que tiveram dificuldade em trazer seus filhos ou parentes, precisou de
amparo no tratamento, sendo que 55% desses usaram do subterfúgio de
ir à brinquedoteca e 45%, a importância do tratamento.
Em suma, a brinquedoteca no hospital é um meio de aderência ao
tratamento. A criança, apesar da dor, não tem mais aquele medo que
outrora tinha de um mundo totalmente desconhecido e ameaçador.
Para finalizar as imagens de brinquedotecas hospitalares, expomos mais uma foto daquela jornada, da Pediatria do Hospital Albert
Einstein, cuja parede está muito enfeitada; ilustra o seguinte parecer
– a brinquedoteca atua sobre a criança-paciente beneficamente e,
mais do que isso, promove a humanização do hospital, porque toda
a equipe hospitalar adere ao novo conceito de que criança precisa de
criança, precisa de um olhar próprio para o seu mundo.
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Concluindo, quais seriam os benefícios gerais que a brinquedoteca
ou o ato de brincar pode promover para a saúde mental e, logicamente,
para o organismo da criança? Primeiramente, de preparar a criança para
enfrentar problemas e situações novas, mesmo que seja em hospitais, ou
que estejam já doentes, porque brincar é um treino para a vida futura, de
adulto, e para o trabalho. A brinquedoteca possibilita, também, um ambiente favorável ao desenvolvimento, não só para crianças com problemas
a ele relacionados, mas para todas, pois na sua interação com o brincar,
podemos detectar o tipo de auxílio que ela necessita e com antecipação.
Possibilita, também, preservar a saúde emocional — logicamente
com repercussão na saúde orgânica, e favorece a interação com a família, pois se identifica nos jogos de papéis, no faz-de-conta. Brinca
de casinha, brinca com ursinho. Ela faz o que os outros fazem com
ela e podemos observar isso facilmente. Finalmente, esse espaço lúdico a prepara para o retorno ao lar, caso esteja numa brinquedoteca
hospitalar... E qualquer ato de brincar prepara a criança para a vida!
Agora, a imagem de uma criança, do Posto-Escola da Faculdade
de Medicina do ABC, irá fazer um apelo.
(Exibição de vídeo.)
“Quem quiser obter qualquer benefício para a sociedade, tem de se apoiar na criança, necessariamente, não
só para salvá-la dos desvios, mas também para conhecer
o segredo prático da nossa vida. (...) a figura da criança
apresenta-se forte e misteriosa, ocultando em si o segredo
da nossa natureza. Deve-se meditar sobre ela para que se
torne o nosso mestre.”

(Maria Montessori, início séc. XX, em A Criança)
Em 1932, mulher e médica, defendia o brincar e criou um método de ensino, ainda atual e significativo, e endossamos o seu apelo
para que todos, principalmente os que fazem parte do mundo políti-
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co, possam nos ajudar a construir, em nome das crianças, um mundo
melhor. Muita paz!
A SRA. COORDENADORA (Deputada Selma Schons) - Obrigada, Sra. Beatriz pela contribuição. Teremos agora a satisfação de
ouvir a Sra. Sônia Aparecida Falcão, terapeuta educacional.
A SRA. SÔNIA APARECIDA FALCÃO - Hoje será um pouco
diferente. Está aqui comigo a Márcia. Depois, todos irão saber por
que eu a trouxe. Vou falar sobre o brinquedo e a reabilitação.11
Há algum tempo comecei a trabalhar nessa palestra, para
que, em apenas 20 minutos, pudesse falar sobre o que considero
mais importante.
Primeiro, quero agradecer à Deputada Luiza Erundina o convite
para vir a esta Casa. Cumprimento também minhas colegas, com as
quais trabalhei em outras ocasiões. Enfim, cumprimento todos.
O brinquedo abre muitas portas. Por isso eu trouxe a minha boneca Márcia. Ele abre portas para que tenhamos coragem de enfrentar ambientes desconhecidos. Trouxe a boneca para montar o meu
ambiente e mostrar que a todo momento temos de preparar nosso
ambiente para conseguir brincar. Com a criança não é diferente. O
ambiente tanto constrói como pode atrapalhar o desenvolvimento
e o potencial da criança. Sei que alguns convites são impossíveis de
se recusar. Trouxe como exemplo o convite que faz com que nossos
olhos brilhem, ou o que nos faz rir, ou até relaxar. Ou seja, o convite
para brincar é algo que chama a atenção da criança, dos jovens e dos
adultos, e ele causa alvoroço.
Quando estamos numa roda de amigos – podem observar –, se
alguém manipula alguma coisa, como uma tampinha de refrigerante,
ou outra coisa qualquer, assim que o larga, vem outro e pega. Às vezes, mais de uma pessoa quer pegar aquele objeto.
Quando me refiro a alvoroço, é o brilho nos olhos, a perplexidade
causada quando um mágico serra uma mulher ao meio, e todos ficam
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de boca aberta. O brinquedo causa essa sensação, e somos convidados a brincar. O brinquedo nos ensina e nos faz ensinar também.
Logo que eu coloquei a Márcia no colo e consegui relaxar, alguém me perguntou se iria fazer alguma apresentação. Aí eu disse:
“Sim, senhor”. Já estava pronta. A todo momento temos de preparar o
ambiente para nós mesmos.
O brinquedo é um convite para brincar e que nos desafia o tempo todo. Ele nos faz aprender sem perceber, que faz o sono ir embora,
faz a gente se aproximar das pessoas. O brinquedo serve para todos:
bebês, crianças pequenas, jovens, adultos e idosos. Brinquedo é brinquedo. É um convite para voltar à infância.
Será que a criança faz planejamento para brincar? Pergunto isso
porque fiz vários roteiros. Queria saber o que poderia destacar em 20
minutos. Sei que não sou a primeira a falar sobre a importância do
brinquedo para a saúde mental, para alívio de estresse, etc.
Como será que a criança constrói o brincar? Existe uma variedade enorme de brinquedos, de encaixar, de alinhavar, de trabalhar
a coordenação e o equilíbrio, de memória, de empurrar, além dos
complementos de vestuário, etc. Lembrei até de um jogo, criado pela
Darcy, que daqui a pouco falará, que vinha num livro de feltro e trazia vários complementos de vestuário: laços, zíper, colchetes, botões
grandes e pequenos. Quando a gente abria o livrinho, do lado esquerdo tinha um sapo cuja boca era um zíper. Dela saía uma língua linda,
e na ponta estava escrito: “Eu gosto de você”. Do lado direito, tinha
uma macieira, também linda, carregada de maçãs, que representavam colchetes.
A gente estava promovendo um evento, e vários brinquedos
estavam sobre uma mesa. A criançada brincava, e a gente observava. Saía uma turma de crianças, entrava outra, e a gente reorganizava a mesa, procurava as maçãs. Descobrimos que o sapo tinha
comido as maçãs.
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A criança descobre porque ela não sabe. Eu sempre digo que
quem sabe não descobre; se sabe, não tem mais nada a descobrir.
Para voltar à infância, a gente tem de desaprender, chegar ao nível da
criança ou a um nível abaixo, observar e, assim, aprender brincando.
Quando a criança aceita o convite e toca o brinquedo, ela explora e recebe um monte de informações sensoriais: peso, temperatura,
cor, forma. Essas informações sensoriais são superimportantes para
o seu desenvolvimento, principalmente no primeiro ou segundo ano
de vida, no período sensório-motor da criança.
A criança consegue brincar sem conhecer as regras; ela inventa
regras. A gente observa isso na brinquedoteca ou mesmo no atendimento em sala de aula. Eu trabalho com a Nylse, na Escola de Indianópolis, há muitos anos. A gente observa que a criança não planeja o
brincar; ela vai entrando na brincadeira. Ela pode saber que vai brincar de casinha, mas vai entrando na cena aos poucos, transforma-se
na personagem da própria brincadeira e convida outros a brincarem.
E a gente entra mesmo: acaba brincando e descobrindo. A criança vai
montando a brincadeira como se fosse mesmo um labirinto.
Aí a gente pergunta: e o video game, e a televisão? São interessantes, mas não o tempo todo. Nesse caso, o labirinto está pronto: a
criança sabe que deve andar por aqui, descobrir ali, virar lá, apertar
um botão. É um pouco diferente. E a criança, quando brinca de fazde-conta, ela não faz de conta que está fazendo de conta. A emoção e
o prazer que sente são verdadeiros. Às vezes, a criança até brinca com
sentimentos que lhe causam angústia. Aí entra o papel do terapeuta,
do brinquedista, do adulto que acompanha essa criança, no sentido
de definir o manejo terapêutico para lidar com as emoções que faz
surgir o brinquedo.
Assim, o brincar constrói a criança, e a criança constrói o brincar. Sempre digo que brincar é lembrar. E Márcia está aqui para me
ajudar nisso.
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Apesar de estarmos falando de brinquedo, estamos tão sérios!
Nem uma gracinha vale?
Quando está com o bebê no colo e ele dá aquele sorrisinho, mesmo que seja reflexo, a mãe diz: “Ele riu para mim!” E a mãe ri para ele;
e o pai quer fazer o mesmo. É esse espelho e essa troca que fazem a
mãe brincar como se a criança estivesse brincando com ela. A criança não brinca, mas a mãe brinca com ela. A mãe faz de conta que a
criança está fazendo de conta. O balbucio “bá-bá-bá”, ruído que o
bebê faz, é interpretado pela mãe como uma sílaba, que volta para a
criança, e o ruído se transforma num som.
Li nesta semana, na revista Você S/A, a seguinte frase: “Pessoas
são anjos com uma asa só: precisam umas das outras para voar”. A influência dos outros muda a nossa história. Eu acredito muito nisso.
Já ouvimos falar bastante, mas eu vou ressaltar a importância do
ambiente. Por exemplo: tive de montar este ambiente para me sentir
mais tranqüila e tive de trazer a Márcia.
A criança funciona se o ambiente funciona. Nós, que trabalhamos com a criança especial, devemos estar atentos em relação ao
foco que pode desviar a sua atenção da brincadeira. Temos de perceber quando é preciso parar o estímulo. Música é legal, todo mundo
gosta, mas não num grupo que precisa trabalhar quatro horas com
música, e os outros não. Esse estímulo acaba sendo exagerado. Temos
de dosar o estímulo num ambiente clínico ou de brinquedoteca. Daí
a importância da formação do brinquedista, principalmente quando
se fala em brinquedoteca terapêutica.
A criança com necessidades especiais também constrói o seu
brincar. A diferença que vejo aí é que, muitas vezes, ela olha o convite, aceita o convite, quer alcançá-lo, mas não consegue. É o caso da
criança com deficiência motora.
À criança com autismo que usa o brinquedo de forma inadequada, vamos ter de ensinar como manipulá-lo. O autista só não aprende
aquilo que não ensinamos.
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São etapas a serem ultrapassadas, passo a passo, para que a criança entenda a função do brinquedo.
A criança portadora de deficiência mental precisa aprender a
brincar? Ela brinca muito. Às vezes, nem é verdade porque elas brincam, são felizes, apesar da deficiência mental. Eu até questiono a
padronização do conceito de qualidade de vida. De repente, para a
criança portadora de deficiência motora, qualidade de vida é estar no
meio dos amigos, ou seja, ser feliz não se relaciona tanto a andar, mas
a ter amigos, brincadeiras, brinquedos, vida social. Nesse caso, temos
de levar a brincadeira e os brinquedos até ela.
É importante preparar o ambiente, conhecer o desenvolvimento
infantil e descobrir novas formas de brincar. Como descobrir novas
formas de brincar? Só brincando. O que fazer? Contar com facilitadores do processo de brincar. O processo de brincar tem etapas, e
estou falando de reabilitação.
Há uma orientação que eu gosto sempre de dar – e vale para mim
também porque sou agitada: pare, relaxe, espere uma borboleta pousar no seu ombro. Se vai lidar com essa criança, que não seja depois
de sair do trânsito, de pegar um avião, de correr desesperadamente,
porque certamente vai largar a bolsa no meio do caminho. Então,
pare, espere e aí procure a criança que está em você. Só assim vai
estar preparado para brincar.
Descobriram a criança? Todo mundo viu a criança? Muitas vezes
é assim mesmo, olhamos para nós mesmos, para o nosso umbigo,
esquecemos a criança.
Esse é o brinquedo de que falou a Sandra. Eu viajei na maionese, mas é que com cada tipo de criança a gente acaba brincando
de uma forma. As crianças mostram “n” formas de brincar. Então,
para que serve esse brinquedo? Para apreensão, apreensão palmar,
apreensão lateral. Um carrinho para empurrar. Pode-se conhecer
as cores através desse brinquedo. Então, logo que se olha e se pega
o brinquedo com a mão, ele desperta algumas possibilidades e pro-
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picia o entendimento. Parar, olhar, observar. “O que você está fazendo?” “Estou trabalhando, estou olhando.” Aí é que começam a surgir
novas possibilidades de exploração.
Vejam, uma das coisas que se pode fazer com esse carrinho é nele
amarrar um cordãozinho. Serve como um carrinho de puxar. Aqui, o
carrinho é um encaixe vertical, mas ele pode ser usado também para
coordenação bimanual, com um encaixe horizontal.
Aqui, estou mostrando um encaixe vertical.
As crianças adoram esse trenzinho. Ele dá uma estimulação tátil
bem legal. Elas gostam porque a gente começa a falar: “Quem é o
primeiro da fila?” “É a vermelha.” “E depois?” “É a azul.” Então, consegue-se trabalhar o antes e o depois. Então, com essas 38 possibilidades, há elementos de percepção, de memória, de seqüência.
Não dá para ver direito essa imagem, mas, no caso, a criança tem
dificuldade para a apreensão, há apreensão palmar, sem uso de polegar. Com esse brinquedo, estimulando-se a palma da mão, provocamos o movimento de pinça. Oferece o brinquedo por baixo e a
criança faz o movimento de pinça.
Aqui, viramos os sorvetes. Colocamos as bolas primeiro e depois
encaixamos os pinos. Puxando o carrinho, com as bolas, é possível
ver com que velocidade elas caem.
Com a terapia, vamos desenvolvendo uma porção de atividades, curtas, rápidas, de começo, meio e fim; precisamos mesmo de
um caminhão de materiais numa terapia de 40 minutos. Então, vamos diversificando o jeito de utilizar o brinquedo, e a criança passa
o tempo tranqüilamente concentrada num brinquedo só. É uma
seqüência, azul, amarelo; um deitado: o azul, em pé; o amarelo, deitado; o verde, em pé.
Aqui, outra seqüência, usando-se as bolas.
Coloquei esse aí, para finalizar, porque não sabia quanto tempo
sobraria. Se eu tivesse 15 minutos, faria uma dinâmica; se tivesse 5,
faria outra. Gosto muito de falar sobre o potencial das pessoas.
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Há muitas coisas que não sabemos que sabemos. As pessoas têm
um potencial que precisa ser descoberto. Não sei qual é o autor desta
frase, mas gosto dela: “Conseguimos bem imaginar quantas sementes
existem dentro de uma maçã, umas quatro ou seis sementes, mas nunca vamos saber quantas maçãs existem dentro de uma semente”.
Então, temos que apostar tudo, temos que elevar o nível, temos
que tirar a cabeça da linha média e mandar bala.
Obrigada.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Selma Schons) - Agradecemos à Sônia Aparecida e à Márcia a contribuição que deram a esse
público.
Não sei se a Deputada Almerinda já chegou. Agora tenho outros
compromissos. Deputada Luiza Erundina, a senhora, companheira
querida, dinâmica, do nosso Parlamento, mulher que nos representa
bem, poderia assumir esta função?
Aguardamos a nossa querida companheira Erundina, que coordenará o próximo painel, Experiências no uso de brinquedotecas. Teremos um tempo para brincar. Tive alegria de prestar a minha contribuição, mas agora tenho de brincar de dar entrevistas para rádios –
vou até a Comissão da Juventude. Voltamos a brincar um pouco, e o
nosso brinquedo é bastante sério.
Quero ter alegria, que bom que há pessoas que levam o brincar
por este Brasil afora.
Obrigada a cada uma de vocês.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Luiza Erundina) - Não
sou eu quem vai coordenar os trabalhos. Será uma outra Deputada.
Enquanto ela não chega, vou cumprindo a função.
Uma palestrante ficou devendo ao Plenário a conclusão de seu
trabalho. Imaginam quem seja? Tânia. Venha cá, Tânia, complete o
seu trabalho.
A SR A. TÂNIA RAMOS FORTUNA - Eu também trouxe um
brinquedo. Eu o mostrei para a Deputada. Enquanto a Sônia fa-
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zia a exibição, eu puxei o Chico, e o Chico veio brincar conosco.
Está curiosíssimo para conhecê-los. Vamos brincar de Bola da
Vez, rapidamente, para não prejudicar os 20 minutos dos colegas.
Onde vamos brincar? Onde vocês estão, nos seus lugares. A primeira parte da nossa brincada consiste em receber o Chico. E ele é
um bichinho muito danado, arteiro, disfarçado, parece que vai para
um lado, e vai para outro. Vamos lançar o Chico para alguém. A pessoa que o receber vai dizer o nome e de onde veio; depois, atira o
Chico para outra pessoa. Assim vai ser esta fase da brincada com o
Chico. Entendido?
(Procede-se à brincadeira.)
A SRA. TÂNIA RAMOS FORTUNA - A segunda parte da brincadeira consiste em vocês lançarem o Chico e dizer alguma coisa,
não só o nome, como acabamos de fazer, mas algo que estão sentindo
ou pensando, com o cuidado de que a última palavra da nossa frase
terá de ser a primeira da frase do colega que vai receber o Chico. Vai
ser difícil, porque o Chico é muito esperto. Podemos dar uma tolerância de que artigos iremos aceitar no início também.
(Procede-se à brincadeira.)
Pessoal, foi só uma pitadinha de brincadeira e, ao mesmo tempo, uma prova de que é possível brincar em qualquer auditório, com
qualquer número de pessoas.
Espero que todos tenham experimentado o medo de ganhar o
Chico, o desejo de querer o Chico, e despertado para a curiosidade.
Vejo que agora há muita gente querendo brincar.
Com essa atividade também quis propor a breve experiência de
contato com esses sentimentos que estamos valorizando e propor
que sejam capazes de difundir.
Isso o que chamamos de consciência lúdica.
Obrigada pela oportunidade de poder brincar um pouco.
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Da esquerda para a direita: Sra. Risélia Pinheiro, Sra. Ana Paula Costa Valença, Sra.
Lucyelena Amaral Picelli e Deputada Almerinda de Carvalho

A SRA. COORDENADORA (Deputada Luiza Erundina) - Os
próximos palestrantes são Ana Paula Costa Valença, Psicóloga da
Brinquedoteca de Indianópolis e Membro do Conselho da Associação Brasileira de Brinquedotecas; Risélia Pinheiro, Diretora da
Brinquedoteca Municipal da Secretaria de Cultura e Turismo em
Barueri, São Paulo; Darcy Oliveira Domingos, Terapeuta Ocupacional da Associação Brasileira de Brinquedotecas; e Lucyelena
Amaral Picelli, Coordenadora da Brinquedoteca da Universidade
Paranaense de Umuarama.
Com a palavra a Sra. Ana Paula Costa Valença.
A SRA. ANA PAULA COSTA VALENÇA - Os sonhos são possíveis, sim, e estamos vendo isso aqui hoje. Uma educadora começou
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sonhando sozinha e, aos poucos, foi-se agregando a outras educadoras e a outras pessoas que foram contagiadas pela maravilhosa aventura de brincar. Ela teve o sonho de construir um lugar onde todas
as crianças pudessem brincar livre e espontaneamente. Esse lugar eu
vou apresentar a vocês e vou convidá-los a brincar comigo. Esta é a
Brinquedoteca Indianópolis.12
A SRA. PRESIDENTA (Deputada Luiza Erundina) - Peço licença para registrar a presença da Deputada Almerinda de Carvalho.
A SRA. ANA PAULA COSTA VALENÇA - A partir do desejo
de se estender o trabalho com os brinquedos e de se criar espaços
que propiciassem atividades lúdicas de maneira mais livre e espontânea, surgiu, em 1981, a primeira brinquedoteca no Brasil, a Brinquedoteca Indianópolis.
Há uma particularidade que a maioria das pessoas não conhece: o termo brinquedoteca foi criado pela Dona Nylse – é nosso, já
consta no dicionário, já é de domínio público –, a qual se sente muito honrada quando todos utilizam esse termo para corretamente
designar o lugar onde a criança brinca livre e espontaneamente,
sem nenhum tipo de interferência. Podem bater palmas porque ela
realmente merece.
Nesses 24 anos, a brinquedoteca, localizada na Escola de Indianópolis, uma escola especial, atendeu não só os seus alunos como também o
público. Durante esse período, graças a Deus, muitas crianças passaram
pelo nosso espaço e, com certeza, hoje fazem diferença na sociedade.
Todos sabem que a brinquedoteca é mais do que um espaço de
energia. Não é só um espaço com brinquedos. A nossa brinquedoteca é mais do que um espaço de magia. Como a maioria delas, é
dividida em cantinhos. Mas outros fatores motivam as crianças a
ficarem nesses espaços: o encantamento e o seu envolvimento no
momento da chegada.
A brinquedoteca é composta daquele espaço interno com cantinhos. Temos a casinha do faz-de-conta, a apoteose da brinquedoteca,
12
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juntamente com o camarim. A primeira coisa que as crianças fazem
quando chegam é colocar as fantasias e brincar na casinha, andar de
bicicleta, levar um brinquedo para fora, já que há um espaço gostoso,
como se fosse o jardim da casa da vovó. Há ainda o playground.
O nosso trabalho não compreende apenas a brincadeira. Preocupamo-nos com o subsídio da pesquisa, análise e catalogação de jogos
e brinquedos, gerando livros e artigos sobre o tema. A Sandra falou a
respeito dos livros, dos centros de recursos.
A Brinquedoteca Indianópolis é a única que possui um centro de
recursos pedagógicos. A parte mostrada não corresponde nem a um
terço de todo o centro. Temos cerca de 3 mil jogos analisados e catalogados, todos nas prateleiras, prontos para os professores utilizarem.
Além disso, temos grande preocupação em preparar material
para circulação. Às vezes, o brinquedo chega numa caixa enorme,
e a criança ao abrir vê que o brinquedo é pequeno e se decepciona. O contrário também ocorre. Ou então a caixa é muito frágil e,
na primeira vez em que é utilizada, arrebenta, o que acaba frustrando a criança. Por isso, temos como norma arrumar os brinquedos,
adequar as embalagens. A embalagem adequada é um convite para a
brincadeira e, depois que a criança pára de brincar, um convite para
guardar o brinquedo de forma espontânea.
Em todos esses anos, acabamos desenvolvendo novas embalagens. A embalagem demonstrada foi criada pela Dona Nylse, já que
as peças dos quebra-cabeças sumiam por ficarem espalhadas. Essa
embalagem possibilita ver o que há dentro da caixa e facilita o recolhimento das peças.
Vemos agora a menina dos olhos da brinquedoteca: os brinquedeiros. Várias pessoas falaram a respeito da brinquedoteca hospitalar,
em que os brinquedos são levados até o quarto. O brinquedeiro foi
criado exatamente para que o brinquedo chegue até a criança. Nele
as gavetas viram bandeja e a criança pode brincar na cama. Todos
os brinquedeiros são equipados com brinquedos adequados. Temos
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os brinquedeiros triplos, com rodinhas, que servem para guardar os
brinquedos e levá-los até o espaço em que estiver a criança. Temos
ainda o de alfabetização, o de matemática e o da pré-escola, montados de acordo com a necessidade de cada turma.
O grande sucesso da Brinquedoteca Indianópolis não está
guardado nas estantes, nem foi analisado nos livros. A brinquedista
exerce seu papel, preparando espaço lúdico de exploração apenas
com a sua presença e cuidado. Sem ela a brinquedoteca seria apenas um lugar com brinquedos. Realmente, sem a brinquedista, sem
a vontade de envolver aquela criança com carinho e fazer com que
ela se sinta única naquele momento, a brinquedoteca se torna apenas um lugar com brinquedos.
A Brinquedoteca Indianópolis tem tradição de formar brinquedistas. Formei-me lá, e também minhas colegas. É com muito
orgulho que dizemos ser brinquedistas formadas pela Brinquedoteca Indianópolis.
Na junção de todos os ingredientes, brinquedos, material
humano e espaço, acontece a mágica. Abre-se a porta da imaginação, dividem-se experiências, experimenta-se a vida, volta-se
a ser criança.
Experimenta-se a vida, volta-se a ser criança, e descobrimos
que as borboletas não têm cor nem movimento, assim como as flores não têm perfume nem cor. A cor é que tem cor nas asas da borboleta. No movimento da borboleta, o movimento é que se move. E
finalmente entendemos que brinquedo só se tem a brincar quando
desperta a alma criança.
Quero estender meu convite a todos para irem a São Paulo,
para nos conhecer, brincar conosco e descobrir a alma criança que
existe em cada um.
Muito obrigada.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Almerinda de Carvalho) - Boa tarde a todos e a todas. Peço desculpas pelo atraso, mas
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nesta Casa temos mil compromissos ao mesmo tempo. Eu estava em
uma reunião e, lá do Anexo IV até aqui, o trecho é longo. Corri, mas
ainda cheguei atrasada. Peço desculpas.
Saúdo a Sra. Ana Paula Costa, que acaba de fazer sua exposição,
a Sra. Risélia Pinheiro, a Sra. Lucyelena Amaral, a Sra. Darcy Oliveira.
Saúdo a todas, pedindo desculpas pelo atraso.
Vamos à segunda expositora, Sra. Risélia Pinheiro, que apresentará seu trabalho.
A SRA. RISÉLIA PINHEIRO - Boa tarde a todos.
Fico um pouco ansiosa. Quando estamos do outro lado, ficamos
um pouco apreensivos. Todos passam por essa situação, até na 1ª série,
quando têm de apresentar um trabalho de escola. É difícil estar do outro
lado. Mas como ninguém sabe o que vou dizer, seja o que Deus quiser.
Outro detalhe: temos de usar a imaginação e a criatividade.
Quando chego à brinquedoteca e digo à minha equipe que acordei
às 4h da manhã, eles sabem que tenho alguma idéia nova.
Hoje acordei às 4h da manhã para pegar o avião, porque não poderia chegar atrasada, mas a criatividade veio. Eu começaria de outra
forma, apresentando slides, mas vou pegar 1 minuto da minha apresentação para fazer uma brincadeira.
Todos estão sentados, depois do almoço, com sono. Vou ensinar
uma brincadeira. Depois vocês vão ganhar este livro, que tem uma
bela história. O nome dele é Aratatá. Alguém conhece? Pois vão conhecer agora. Podem ficar de pé, por favor, perto de alguém.
Vou cantar um pedaço, e vocês vão repetir. Mas é preciso energia,
garra. Já almoçaram. Vamos ver a disposição de vocês.
(Procede-se à brincadeira.)
A SRA. RISÉLIA PINHEIRO - Viram? Bastou usar a criatividade. Foi gostoso. Deu para se divertirem, darem risadas?
Terei de ficar aqui perto, porque minha apresentação é meio
complicada. Por mais que exista esse mundo da tecnologia, ainda estou procurando aprender algumas coisas.
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Sou da Prefeitura Municipal de Barueri, cidade com 250 mil habitantes. Temos 9 bibliotecas e uma brinquedoteca.
Em 1993, o Governo de Barueri cedeu um terreno para o Governo do Estado montar prédios da CDHU. Montaram-se vários prédios lindos, maravilhosos; sobrou um pedaço de terra, resolveram
construir uma unidade da FEBEM.
A população se revoltou e foi ao Prefeito. A obra já estava praticamente pronta, e o Prefeito a embargou. Ela ficou parada por um
bom tempo, entre 1993 e 1997. Em 1997, com a entrada do novo
Governo, já havia pesquisas no ramo da brinquedoteca, ela já tinha
vindo para o Brasil, e se começou a pesquisar mais. As pessoas não
conheciam muito sobre brinquedoteca. Era muito difícil. Pensava-se
se era uma biblioteca, um lugar para guardar brinquedos. Em Barueri, então, onde o pessoal acha que estamos no interior, pensava-se no
que seria aquilo.
Começamos a pesquisar tudo sobre brinquedotecas, fomos conhecer vários trabalhos, várias instituições, tudo o que se dizia sobre
brinquedoteca. Começamos a pensar em pequenos cantos, dos jogos,
da fantasia, do faz-de-conta. Tínhamos um espaço que podia ser ampliado. Então, nós o transformamos em grandes módulos, que vocês
verão agora.
Isso é um pouco da história de Barueri. Vocês verão algumas fotos.
Enquanto isso, vou falando um pouco deste livro. Vocês já
ouviram falar no Celso Antunes? Celso Antunes fez uma visita
à brinquedoteca. Como ele gosta muito de escrever, ao chegar à
casa, escreveu sobre a brinquedoteca. Ele citou exemplos de dois
lugares, um nos Estados Unidos e outro na Itália. Em relação ao
Brasil, ele citou o trabalho da Brinquedoteca Municipal de Barueri, o que foi uma grande honra para nós. É como se tivéssemos
recebido o selo de qualidade do educador Celso Antunes. Vocês
vão receber ao final também.
As fotos estão prontas.10
10 Segue-se exibição de slides. Imagens não disponíveis.
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Aí vocês vêem o mapa de Barueri e a brinquedoteca.
Agora o próximo módulo.
Na verdade, fizemos uma espécie de desenho animado. Esse espaço é o local onde os internos da FEBEM tomariam sol. Nós o transformamos em colorido. O que era preto-e-branco foi transformado
em pequenos módulos. Este lugar onde vocês vêem este desenho, era
como se fosse para eles verem somente o céu. Nós o transformamos
em um local totalmente adaptado e colorido.
Agora vamos conhecer cada sala.
Vamos entrar agora no módulo brincar. Nele, como em toda
brinquedoteca, temos o canto dos jogos, o canto das brincadeiras, o
canto do faz-de-conta, o canto do fantoche, o canto da fantasia.
Agora, a casinha. Temos também uma minicasa dentro desse espaço.
Dentro da brinquedoteca, temos uma área livre. Resgatamos as
brincadeiras de infância, fizemos um acampamento noturno com as
crianças. Todos os tipos de resgate de brincadeiras de infância nós
exploramos na brinquedoteca.
Aí entramos em outro módulo. Na brinquedoteca não há trabalho com artes, com sucata, com dança? Então montamos também
um módulo para isso.
Agora, vamos ao teatro. Aí vocês vêem as crianças em atividade,
já com apresentação de peça teatral.
Vamos ao módulo de artes plásticas.
Isso é para vocês terem uma noção de todas as atividades que temos.
Dentro do módulo de artes, existem 3 salas. Cada sala é totalmente adaptada, com móveis adequados ao que vai ser explorado.
Agora, vamos à dança e à música. Ali vocês vêem uma bailarina.
Aí já é uma oficina que temos. Também vou falar sobre ela.
Temos também um trabalho com música, bandinha rítmica. Depois de um bom tempo, acabamos por formar o coral da brinquedoteca, com crianças de até 12 anos de idade.
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Aqui temos o módulo da ciência e tecnologia. Temos a transformação da sucata, em que a criança explora todo o processo
de transformação.
Temos o canto da informática, do computador.
Por mais que digamos: “Ah, mas só computador!”, costumo dizer que tem de haver equilíbrio em tudo. Daqui a 5 anos, ou menos,
quem não souber lidar com computador vai se tornar analfabeto.
Uma dona de casa precisa saber como ligar uma máquina, um forno
de microondas, e a criança também, precisa entrar nesse mundo – eu
também preciso, vocês já perceberam. Eu e as outras crianças temos
de acompanhar esse processo. Tem de haver equilíbrio em tudo. Então, nós resgatamos a questão da transformação da sucata em brinquedo, porque são crianças que não têm condições de adquiri-lo.
Aqui temos a área de ciências. Nós temos kits de jogos sobre
como mexer num computador, conhecer – aprofundar mesmo – um
brinquedo, a história do rádio, o que o rádio tem, como se monta um
rádio, o que podemos criar a partir disso. Montamos também a rádio
da brinquedoteca, que é feita pelas crianças.
Nós falamos dos 5 módulos. Ali vocês vêem o atendimento.
Hoje atendemos as crianças da comunidade. O que seriam as
crianças da comunidade? A criança freqüenta a brinquedoteca duas
vezes por semana, no período da manhã quem estuda à tarde e viceversa. Ela tem de estar na escola. Esse é um dos requisitos principais
para a criança fazer sua matrícula na brinquedoteca.
Depois de algum tempo em que a criança tenha freqüentado a
brinquedoteca, passado por todos os módulos, conhecido as artes, a
dança, ela pode escolher um curso para freqüentar. Por exemplo, ela
foi ao teatro, à dança, etc. e percebeu que o de que ela mais gosta é
dançar, então faz sua inscrição para aulas de dança. Ela vai explorar
aquilo de que gosta, não o que a mãe quer que ela faça. Geralmente
as mães querem que seus filhos façam curso de computação. Mas, se
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a criança não gosta, ela vai fazer artes plásticas, dança, teatro, algo em
que possa realmente explorar suas potencialidades.
Depois da comunidade, temos o grupo das oficinas. Temos
dança, teatro, música, artes plásticas, curso de sucata. Atendemos
também escolas, entidades, crianças portadoras de deficiência, escolas particulares.
Temos um módulo de atividade lúdica. Chegou uma época em
que estávamos com uma lista de espera de 900 crianças, e tínhamos
de achar uma solução que não sobrecarregasse a equipe e desse continuidade ao atendimento da comunidade. Abrimos então o módulo
atividade lúdica. Trata-se de um horário em que a criança vai para
espaço aberto e brinca de corda, perna-de-pau, etc... É o brincar propriamente dito. Dessa forma abrimos horários para que ela possa explorar mais o brincar.
Hoje, semanalmente, atendemos em torno de 1.400 crianças. Não
é fácil, mas conseguimos com força de vontade e dedicação.
O que aconteceu, então? Depois de tudo isso, foram surgindo projetos novos. Um deles – vou falar do Aratatá agora – é a amplitude.
Temos um pronto-socorro municipal, e surgiu a idéia de montar
uma brinquedoteca num canto. Havia um pequeno espaço no hospital. Não sabíamos como íamos dar continuidade, então, resolvemos
adaptar. Chamamos quem sabia desenhar e fomos criando cores e
desenhos. O local era assim, e o transformamos com o trabalho de
uma artista da brinquedoteca que adora desenhar. Levamos brinquedos para os leitos. Temos o canto da brinquedoteca, mas sentimos
necessidade de transformar.
Na semana da criança, levamos para dentro do hospital crianças da brinquedoteca para se apresentarem enquanto os pais estavam aguardando que seus filhos fossem atendidos. O resultado foi
muito legal.
Em relação a uma observação que o Dr. Dráuzio fez hoje: foi difícil, Dr. Dráuzio, também, porque os médicos não aceitavam. Nin-
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guém respeita, as pessoas não dão o valor devido. Reunimos todos os
médicos, falamos da importância da atividade, o que ela poderia trazer de benefício. Mesmo assim, houve certa resistência. Hoje, depois
de 3 anos, eles pedem que as atividades não parem porque deu certo
o trabalho no pronto-socorro infantil desse hospital. A diferença é
esta: trata-se de um pronto-socorro, em que a criança passa no máximo 2 dias. Aí ela vai para casa com o braço quebrado, machucada.
Só depois de o hospital entrar em contato conosco, vamos visitar
essa criança em sua casa, porque ela está doente, precisa de carinho,
de atenção, não foi para a escola. Procuramos dar continuidade ao
trabalho dessa forma.
A novidade: em uma delegacia de Barueri, o delegado “superantenado” com o mundo transformou o que era uma cadeia. Hoje há
um espaço para a delegacia da mulher, que será em breve inaugurada. E surgiu a idéia de se montar uma brinquedoteca – a sala era
assim e ficou desse jeito.
Qual o objetivo principal? Muitas mães, que apanham do marido e
não têm onde ficar à noite, têm medo de voltar para casa e ficam nessa
delegacia, com infra-estrutura maravilhosa, tem uma cama, um local
para preparar um leite. O local é de primeiro mundo. Falo isso porque
tenho orgulho de ter feito essa transformação, que tem de acontecer
não só em Barueri, mas também em todos os Municípios. É preciso
ter respeito pela pessoa. Ela não tem de chegar na delegacia e esperar
horas e horas para fazer o BO. Quem já foi a uma delegacia sabe do que
estou falando. Ela vai para um lugar, fica com seu filho, que vai para a
brinquedoteca para não ficar naquele ambiente ruim de delegacia.
Quando ocorre algum acidente, a criança fica nesse espaço enquanto a mãe é atendida pelos policiais. Essa foi a diferença, a transformação. Ainda não foi inaugurada a delegacia com a brinquedoteca. Haverá a inauguração e vamos estar lá, firmes e fortes, para que
tenha continuidade em nossa delegacia.
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Para que tudo isso aconteça, precisamos de uma equipe, que deve
ser reciclada constantemente e necessita de apoio, porque não é fácil.
Eu adoro crianças, mas chega um momento em que não quero vêlas. Preciso de um pouco de paz, porque criança é maravilhoso, mas
temos de ter o nosso tempo. E a equipe precisa de tempo também.
Conseguimos, seguindo de um cronograma, ter o tempo da equipe, para que eles pudessem brincar, curtir. Então, envolvemos todos
os brinquedistas, uma equipe multidisciplinar. São fonoaudiólogos,
psicólogos e educadores. Há também pessoas que trabalhavam em
órgão público, em bibliotecas e que foram para a brinquedoteca. Descobrimos alguns talentos. Alguns transformavam sucata em um belo
brinquedo, por exemplo. E passamos a capacitá-los. Então, tudo pode
ser transformado, e é nisso em que acredito.
Com a convivência com a equipe, conseguimos algumas transformações. Em certos momentos, reunimos a faxineira, que está
constantemente em contato com a criança na hora da limpeza do
banheiro, por exemplo. Temos de explorar todos os lados.
A criança ganha uma plantinha quando sai do período da comunidade e vai para casa, para depois retornar à oficina. Chamamos
esse projeto de “Criando o verde”: a criança ganha a planta, vai para
casa e depois retorna para o curso. É uma forma de trabalharmos o
meio ambiente. Ela vai cuidar da planta e, quando voltar para o curso, vai ter consciência em relação aos cuidados com o meio ambiente,
higiene, enfim.
Vou mostrar para os senhores um filme com duração de 2 minutos, e assim poderão entender um pouco mais, porque o visual
será melhor.
Posteriormente, poderei esclarecer qualquer dúvida.
(Exibição de vídeo.)
A SRA. RISÉLIA PINHEIRO - Um dos módulos não apareceu, o
que se chama Módulo da Cidadania. Há programa chamado Autori-
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dades Mirins, em que as crianças substituem autoridades, no mês de
outubro. É um verdadeiro exercício de cidadania.
O menino que estava apresentando, hoje está com quase 18 anos.
Isso foi no final do primeiro ano da brinquedoteca. Ele foi uma das
autoridades mirins: foi Polícia Militar do Estado de São Paulo. Foi
muito legal a participação. Hoje é interessante vermos o resultado. A
criança cresce.
O Estatuto da Criança completou 15 anos. Abrimos as portas da
brinquedoteca em 13 de julho de 2000, quando o Estatuto da Criança
completou 10 anos.
Agora, em julho, comemoramos os 15 anos desse adolescente, que
é o Estatuto, e os 5 anos da brinquedoteca. Parece que foi ontem que
começamos essa grande brincadeira. Graças a Deus deu muito certo.
Vamos exibir o segundo filme.
(Exibição de vídeo.)
Antes dessa brincadeira, ia fazer uma brincadeira com duas pessoas. Na verdade, uma delas não estava aqui quando eu comecei, mas
ela acabou de chegar. A gente tem de acreditar num sonho. Durante
nove anos, eu estudei ballet clássico e percebi que a minha professora
era muito rígida, que faltava alguma coisa, faltava alguma essência, e
resolvi fazer educação física para ter mais conhecimento sobre o corpo e ser uma educadora. Aí eu me descobri na área da recreação e do
lazer, e como o mundo dá voltas, não é? Em 1992 – 91/92 eu era uma
aluna –, fui trabalhar no “Brincando nas Férias”, da Prefeita de São
Paulo, Luiza Erundina, e foi uma experiência maravilhosa na minha
vida, viu Deputada? Vejo como a gente tem de acreditar no sonho. E
foi aí que fui me descobrindo, que eu tinha tudo a ver com o brincar;
que o brincar de fato transforma.
Gostaria também de fazer uma brincadeira com duas pessoas, a
Nylce e a Deputada. Vocês devem conhecer essa brincadeira.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Almerinda de Carvalho) - Quero agradecer à Sra. Risélia Pinheiro pela bela exposição e
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pelas brincadeiras feitas aqui. Se deixou toda a platéia animada, imagine com as crianças. Realmente, isso é muito importante.
Chamo agora a Sra. Lucyelena Amaral, que terá vinte minutos.
Vamos ouvir ainda dois palestrantes.
A SRA. LUCYELENA AMARAL PICELLI - Boa tarde a todos.
Gostaria de agradecer à Comissão e à Associação Brasileira de Brinquedotecas Públicas pelo convite.
Vamos improvisar um pouco.
A brinquedoteca é um espaço lúdico e científico, da Universidade Paranaense – UNIPAR, de Umuarama, Paraná. Já ouviram falar?
Umuarama é uma cidade próxima de Maringá, com aproximadamente 100 mil habitantes.
Sou coordenadora da Brinquedoteca, da Universidade de
Umuarama.
Vamos falar um pouco da Universidade para vocês entenderem
o nosso projeto.
(Segue-se exibição de imagens.)13
Campus de Umuarama.
Aqui temos a sede – uma vista aérea.
Aqui a sede de Tiradentes, onde está a maioria das licenciaturas,
os cursos de licenciatura.
Aqui a sede de Cruzeiro, onde fica o hospital universitário.
Histórico da Universidade.
Iniciou como faculdade, com diversos cursos de graduação, de licenciatura, chamada de Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Umuarama. Foi implantada em 1972 e apenas em 1993 foi transformada em
Universidade, contemplando outros cursos. Hoje, ela tem sete campi todos instalados no Paraná, 118 cursos – trinta só em Umuarama –, 20.500
alunos matriculados, e em Umuarama cerca de 3.500 – não tenho o número exato. O curso de Pedagogia nasceu junto com a Universidade.
A brinquedoteca é uma universidade, numa fala parecida até
com a da Profa. Tânia. Ela existe sim, conforme os conceitos de diver13

Segue-se exibição de slides. Imagens não disponíveis.
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sos autores renomados, como a Profa. Nylse Helena Cunha, que disse
que existe, sim, uma brinquedoteca em universidade e contempla os
seguintes objetivos: formação de recursos humanos, profissionais,
estágios curriculares e extracurriculares, pesquisa através de situações de brincadeiras e prestação de serviços à comunidade, o famoso
tripé: ensino, pesquisa e extensão.
Um pouco do histórico da nossa brinquedoteca.
Em 1997, a Profa. Lucineide Amaral Picelli, minha irmã, teve
essa idéia – e na época eu fazia a Faculdade de Educação Física, em
Londrina –, de montar uma brinquedoteca. No primeiro projeto,
foi indeferido o seu pedido, talvez, porque a sua primeira idéia era
montar um espaço com a presença de crianças. A Reitoria barrou,
porque não queria dar espaço apenas para esse fim. Então, pensouse num projeto mais elaborado.
Em 1998, o projeto reformulado foi apresentado e novamente indeferido. A idéia da Profa. Lucineide se referia novamente a crianças,
com acadêmicos prestando estágio. A Reitora disse que não era isso
o que queria para uma brinquedoteca.
Apenas em 12 de novembro de 1999 houve a inauguração, contemplando ensino, pesquisa e extensão; acadêmicos, crianças e pesquisa (espaço lúdico-científico). O projeto recebeu tal denominação
por contemplar duas realidades: crianças de 3 a 10 anos brincando e
adultos interagindo nas brincadeiras e pesquisando.
Objetivos do projeto.
Geral.
Beneficiar a comunidade infantil no Município de Umuarama
e região, com acadêmicos de diversos cursos da UNIPAR, propiciando momentos de recreação, lazer, com melhoria de laços afetivos, e de aprendizagem.
Específicos.
Temos muitos, mas vou salientar apenas alguns: oferecer oportunidade para as crianças expressarem seus sentimentos através das
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brincadeiras; promover integração entre a UNIPAR, entidades, escolas municipais, estaduais e particulares da educação infantil e séries
iniciais do ensino fundamental; ampliar a área de estágio curricular
e extracurricular para acadêmicos e professores de diversos cursos
de graduação e pós-graduação de áreas afins; e, por fim, promover
cursos e palestras acerca de temas sobre brinquedos, brincadeiras infantis e brinquedoteca.
Funcionamento.
Utilizamos duas formas chamadas de Comunidade Interna e
Comunidade Externa. Na Externa, o nosso público alvo é crianças
em creches, grupos escolares, com visitas espontâneas, ou visitas de
crianças da comunidade. São crianças de 3 a 10 anos, porque o nosso
espaço só permite crianças com essas idades – menos que isso não
temos brinquedos apropriados, nem espaço adequado, caso a criança
venha a fazer xixi, ou necessidades próprias das idades de crianças de
0 a 2 anos. E até 10 anos, devido aos próprios brinquedos que oferecemos também.
A brinquedoteca funciona de segunda a sexta, de manhã e à tarde, e aos sábados no período da tarde. É a Comunidade Externa e o
seu funcionamento social. É um projeto de extensão.
Dados.
Desde 1999, temos atendido as crianças da Comunidade – e temos 1.574 crianças cadastradas. Anualmente, atendemos 3 mil crianças da Comunidade, ou crianças espontâneas.
Já as crianças de creches vêm todos os dias, de segunda a sexta,
das 8 às 10h30. Um ônibus da Prefeitura – convênio que firmamos
com a Secretaria do Bem-Estar Social – busca a criança de determinada creche e traz para a brinquedoteca. Em Umuarama temos 21
creches e atendemos 936 crianças, já cadastradas. Pela brinquedoteca passam 5 mil crianças por ano. São crianças de grupos escolares
que pagam para brincar. As crianças espontâneas também pagam. O
convênio cobre somente as despesas com as crianças das creches. Já
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passaram pela brinquedoteca 1.535 crianças de escolas particulares e
estaduais. Depende do interesse do professor ou da escola em levá-la
até a brinquedoteca.
Comunidade interna – a nossa equipe, os nossos brinquedistas,
acadêmicos de todos os cursos da Universidade.
Em Umuarama, se não me engano, existem 26 cursos. Lá, oferecemos vagas para todos os acadêmicos. É preciso apenas gostar de
criança e saber brincar. Quando o aluno diz que gostaria de fazer
estágio na brinquedoteca da Universidade, perguntamos se ele gosta
de criança e se sabe brincar. Eles questionam se terão de apresentar
algum documento, algum currículo. Respondemos que não, apenas
têm de responder a essas duas perguntas. A partir desse momento,
vão passar por uma capacitação que chamamos de Curso de Noções
Básicas de Brinquedoteca, com duração de 20 horas, oferecido 3 ou
4 vezes ao ano, já que há grande rotatividade de estagiários. Os interessados em fazer estágio na brinquedoteca têm de fazer esse curso
para facilitar a interação entre criança e adulto.
Dados.
Mostramos o que chamamos de estágio curricular e estágio extracurricular. Os participantes do estágio curricular são acadêmicos
do curso de Pedagogia. Nele, ministro uma disciplina chamada Dinâmicas Lúdicas. Faz parte também do currículo um estágio na brinquedoteca.
Prática.
São dadas 40 horas teóricas e 40 horas práticas. Além da teoria vista em sala de aula, onde ministro alguns brinquedos cantados,
algumas oficinas, os alunos têm de fazer estágio de no mínimo 32
horas na brinquedoteca.
Oferecemos ainda estágio extracurricular. Temos aqui alguns
cursos: Letras, Educação Física, Psicologia, Fisioterapia, Nutrição,
Enfermagem, Comunicação Social, Turismo, Direito, História e Bio-
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logia. O curso é escolhido conforme o interesse de cada acadêmico.
No total foram 416 alunos, desde 1999.
Acervo.
Temos 1.261 brinquedos ativos, todos cadastrados conforme a
literatura de Nylse Helena. Fizemos somente algumas adaptações.
Temos 264 brinquedos inativos – citei os números para vocês observarem a quantidade – e 46 brinquedos incompletos ainda em
condições de uso. Que tipo de brinquedos? Bonecas, carrinhos, jogos de estratégias, jogos pedagógicos, sucata, peças de construção,
quebra-cabeça, fantasias, acessórios, utensílios da casinha, livros,
fantoches, instrumentos musicais, brinquedos para a área externa.
Procuramos adquirir brinquedos sem marca determinada, sem estereótipo de personagens.
Ações.
O nosso projeto está caminhando como formiguinha, apesar de
existir há 5 anos. Ele não depende apenas da coordenadora. Depende
de protocolo, de burocracia. Por isso anda bem devagar. Conforme
foram surgindo as oportunidades, fomos oferecendo alguns trabalhos. A oficina de pipa, pintura em gesso, massa de modelar. Deixamos um canto da brinquedoteca somente para esse tipo de oficina
que acontece esporadicamente, quando a criança ou grupo escolar
escolhe uma dessas atividades.
Eventos.
Participamos do Dia Internacional do Brincar, que acontece
todo último sábado do mês de maio, e conta com o apoio da Associação Internacional de Brinquedotecas e da Associação Brasileira
de Brinquedotecas. Neste evento, levamos todos os brinquedos da
brinquedoteca para o salão da Universidade. No ano passado recebemos 200 crianças e, neste ano, 230, todas no mesmo local, brincando ao mesmo tempo.
Capacitação para monitores de creches.
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As monitoras de creches, quando vão à brinquedoteca, também ajudam a cuidar das crianças. Mas antes fazemos algumas
recomendações.
Temos aqui algumas opiniões dadas pelos acadêmicos nos cursos
ou no final dos estágios: “na brinquedoteca podemos aprender com as
crianças e resgatar o lado criança, é ver o brilho nos olhos delas quando sentamos juntos no chão para uma brincadeira, é participar dos
jogos de faz-de-conta”; “a paz que o ambiente passa e a liberdade de
poder voltar a ser criança, e a oportunidade de poder conversar sobre
assuntos relacionados à família”; “percebi que a cada visita minha na
brinquedoteca estou adquirindo mais experiências para brincar e entender as crianças”; “estagiar na brinquedoteca foi e é uma experiência
muito boa”; “é poder brincar de ser criança, é poder me sentir livre para
viver um faz-de-conta; brincar com eles foi gratificante, são crianças
que realmente precisam de atenção, é um aprendizado contínuo”; “é
maravilhoso poder chegar na brinquedoteca e esquecer de todos os problemas que nos rodeiam”; “a cada visita percebo que o desenvolvimento
de aprendizagem das crianças melhora, e o meu também. Nunca pensei que fosse tão bom ensinar brincando”; “as crianças que freqüentam
a brinquedoteca ficam muito à vontade, elas se sentem em casa, muitas
brincadeiras são elas que me ensinam”. Considero todas essas opiniões enriquecedoras.
Temos em mãos outras opiniões sobre as crianças, mas devido à
falta de tempo, escolhi as frases dos estagiários.
Organograma.
Equipe da Coordenação: eu, professora, que coordeno o projeto e disponho de 8 horas semanais para desenvolver todo o trabalho com a equipe; a secretária-recepcionista, funcionária contratada da Universidade; a ludotecária, que cuida dos brinquedos do
acervo, funcionária contratada da Universidade; os brinquedistas,
acadêmicos que fazem estágio curricular e extracurricular, e não
ganham para isso; e pessoal da limpeza, funcionários contratados
da Universidade.
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Espaços e ambientes.
Há 7 meses mudamos de local, porque o espaço estava muito pequeno. Na primeira instalação, tínhamos a recepção, a casinha, construção, artes, camarim, mercadinho, jogos, minibiblioteca e o espaço
externo. Vemos aqui o primeiro espaço. Antes de a casa ser pintada,
um aluno do curso de Comunicação Social ajudou a criar essa arte,
dando a idéia de blocos lógicos, de lego, de construção. Daí saiu a logomarca da Brinquedoteca. A casinha, constituída de pia, geladeira,
armário, tudo em miniatura. Temos aqui os Jogos e Construção; mais
adiante o Ambiente de Artes, o Camarim, o Mercadinho, um dos espaços mais procurados pela criança, a Minibiblioteca, a Escolinha e
o Espaço Externo.
Vemos aqui o espaço atual: a Recepção, o Lar doce Lar (demos à
casinha o nome de Lar doce Lar), Construção, Criatividade (sala de
arte), Arte e Imaginação (camarim), Brinquedorama (mercadinho),
Jogos, Minibiblioteca, Escolinha, Meios de Transporte, Espaço Externo e Sala de Estagiários.
Aqui está o novo ambiente da casa locada, que fica em frente à
Universidade: o Lar Doce Lar, numa outra visão (trocamos alguns
móveis); a Sala de Construção, em outro ângulo; a Cria Atividade, o
espaço das artes; Arte e Imaginação (outro ângulo da Arte e Imaginação); Brinquedorama, o mercadinho, bem mais equipado, agora
um grande supermercado; a Sala de Jogos, num espaço maior (outro
ângulo); a Minibiblioteca (diminuímos um pouco o espaço, conforme o interesse das crianças); a Escolinha; os Meios de Transporte; na
área externa-o Espaço Externo.
Gostaria de exibir um vídeo de 3 minutos com as crianças
brincando.
O meu endereço eletrônico é luamaral@unipar.br. Estou à disposição. Posso enviar material para vocês.
(Exibição de vídeo.)
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A SRA. LUCYELENA AMARAL PICELLI - Foi só para vocês
sentirem um pouco o que é o nosso espaço. Assim como relatado
pela Profa. Tânia, também enfrentamos algumas dificuldades. Sabendo que num lugar totalmente administrativo, onde existem adultos,
também existe espaço para brincar. Lá, temos piadas e mais piadas
sobre ser um espaço onde nada se faz. A logomarca que estampamos
nos jalecos dos estagiários – idéia da Profa. Nylse –, diz: “Nós brincamos em serviço”.
Isso para eles é mais doloroso ainda. Mas é verdade: “Nós brincamos em serviço”. Quem é da área da educação ou da psicologia sabe
do que estou falando. Trabalhamos a passos de formiguinha.
Muito obrigada.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Almerinda de Carvalho) - Agradeço à Sra. Lucyelena Amaral Picelli a bela exposição.
Desculpem-me por pedir aos expositores que sejam sucintos, mas
realmente vamos entregar este espaço às 18h.
Concedo a palavra à Sra. Darcy Oliveira.
A SRA. DARCY OLIVEIRA DOMINGOS - Era tudo o que eu
temia: ter de fazer a exposição que preparamos de forma apressada.
Em primeiro lugar, é grande a satisfação de participar desta reunião,
oportunidade em que podemos estar juntos. Apesar de morarmos na
mesma cidade, não temos facilidade para nos encontrar. Portanto, é
maravilhoso poder falar a todos sobre nossa experiência.
Nosso trabalho é desenvolvido a partir da sucata. Quando falamos
sobre essa matéria-prima, muitos torcem o nariz e realmente acham
que não é a melhor escolha. Em 10 ou 15 minutos, tentarei convencê-los do contrário. Aliás, não quero convencê-los, mas dar-lhes uma
nova perspectiva sobre a sucata. A palavra-chave que achamos para
abordar o assunto hoje foi “alma”, mas sequer sabia como começar.
Não sei se todos perceberam que a palavra “alma” foi bastante citada,
a começar pelo Deputado Leonardo Monteiro, que coordenou a 1ª
Mesa. S.Exa. se referiu à “alimentação da alma humana”, no que diz
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respeito ao brinquedo. Também a Dra. Nylse usou bastante a palavra,
disse: “Brinquedos alimentam a inteligência, e brincar tonifica a alma”.
E naquela cadeira fiquei com minha alma engrandecida ao ouvir vários participantes falarem sobre alma. A nossa querida Edda disse
que a Deputada Erundina era a “alma do evento”. A Sandra, por sua
vez, não apenas disse, mas também escreveu: “Vamos falar um pouco
de vida, de alma”.
Portanto, estou feliz porque estamos falando a mesma língua. Estamos em uma época propícia para falar sobre brinquedos e brincadeiras. As pessoas estão mais receptivas.
Eu nunca poderia me imaginar sentada ao lado de uma Deputada e ouvindo 3 outros Deputados falando sobre brincar. Há alguns
dias o assunto não tinha muita importância. Mas quando vemos um
delegado valorizando o brincar e criando uma brinquedoteca em
uma delegacia de ensino, não é para ficarmos felizes da vida?
Agora, respondam-me com sinceridade, como fazem as crianças: essa overdose de exposições sobre brinquedos nos deixou um
pouco cansados.
Utilizamos como sucata todas as embalagens que entram em
nossas casas e cujo destino é o lixo. Aliás, são feitas para que as joguemos fora. É uma incoerência, porque são bonitas, atraentes, coloridas
e têm formas diferentes, enfim, são feitas para agradar os olhos e para
que compremos os produtos, é lógico.
Então, compramos essas embalagens, pagando por elas sem saber, porque o preço está embutido. Mas as jogamos fora. A nossa proposta é no sentido de que esse objeto, feito com carinho por designers e especialistas, mercê de grande investimento dos comerciantes
e empresários, tenha uma sobrevida. Com isso, estaremos atingindo 2 objetivos primordiais, ao contrário do que havia antigamente,
quando a construção de um brinquedo com sucata servia para suprir
necessidades de entidades e regiões mais carentes. Entrava-se com a
sucata para substituir o brinquedo comprado. Mas essa prática não
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deu muito certo e, como disse, a utilização da sucata hoje tem 2 grandes objetivos: a preservação do meio ambiente – pois hoje é senso
comum que se evita a poluição – e a criatividade. Hoje a sucata é um
objeto gerador de criatividade. Inicialmente, transforma-se o nada,
a sucata, em diversas coisas, em tudo aquilo que a sua imaginação
quiser e sua habilidade puder concretizar.
Para ser breve, concebemos uma cesta básica para a alma. É um pouco mais sofisticada do que as distribuídas para alimentar nosso corpo.
A história começa com uma criança abençoada que recebeu uma
cesta básica.
Pensei – talvez como os demais – que a nós seria destinada uma
pequena sala, pois eram apenas 40 pessoas. Pensei até em falar sem
microfone, mas a Risélia vai segurar o microfone quando eu precisar
movimentar nossa cesta básica.
Para o trabalho que desenvolvemos com sucata utilizamos garrafas, potes, frascos, tampas, caixas, fios e tudo o mais que é jogado
fora. À medida que formos mostrando o trabalho, peço que prestem
atenção no processo. Não uso cola, fita crepe ou durex, apenas encaixo as peças.
Tenho aqui um brinquedo de berço e, – voltando à história – a
criança abençoada recebeu um rola-rola. E ela se encantava com o
colorido, com o barulho, com o brilho daquele brinquedo e tornavase cada vez mais feliz.
Ela cresce um pouquinho. Esse brinquedo, pregado em 2 pontos
na parede ligados por um fio, transforma-se em um vaivém de um
fio só. Ele pode ser usado por uma criança pequena de 1 ano e meio,
2 anos. Ela pode brincar sozinha. Ela vai levando. Vai e vem; vem e
vai. Ela cresce mais um pouquinho, passa a andar, pode fazer disso
um carrinho – peço a vocês que usem a imaginação. Eu lhes garanto
que isso roda quando uma criança de 1 ano e meio puxa, e o vaivém
passa a ser um carrinho.
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A criança cresce mais um pouquinho e começa a perceber que é
abençoada, porque está cercada de pessoas felizes, esclarecidas, que
gostam de brincar.
Aquele frasco bonito, cor-de-laranja, que estava sozinho na prateleira do supermercado e que a mãe comprou sem saber o que tinha
dentro, porque gostou da cor, pode ser transformado em um bonequinho. Tem um cabelinho que é preso com o próprio chapéu. Que
nome dou a ele? “Já tem o Chico. Este é o Juca”. A criança se encanta
com esse brinquedo.
Continuaram a oferecer a ela potes – por exemplo, de margarina
– que, depois de vazios, eram guardados.
Uma das coisas que a Nylse disse hoje foi que, muitas vezes, a criança não brinca porque atrapalha os adultos. Com sucata, isso é evidente:
“Não pode guardar sucata. É bagunça, faz sujeira!” E a mãe joga tudo
fora. Sobramos nós, os educadores e brinquedistas, que nem sempre
guardamos também. Mas a idéia é que passemos a guardar.
Então, à medida que se foi olhando este objeto, percebeu-se que
ele tinha um nariz, e ele pôde ser transformado em palhaço – vou
deixá-lo aqui em cima para que vocês vejam.
Este foi mexido, manuseado. Um encaixa dentro do outro e, de
repente, aparece um carrinho. Se se parece, vou transformá-lo em
carrinho. Aqui tenho um carrinho de bebê à moda antiga, daqueles
ingleses, que se vê em filmes antigos, com rodas grandes e uma capota que pode ser graduada de acordo com o sol. As rodinhas são
presas com um tipo de prega-botão. Em vez de linha, pode-se usar
barbante. Para ele ficar em pé, colocamos suporte.
E a criança continua recebendo dessas pessoas iluminadas e esclarecidas todas as caixinhas recicláveis que são guardadas.
Atualmente, uma embalagem totalmente reutilizável, depois da
garrafa pet e das latinhas de refrigerante, é esta aqui. Está-se conseguindo separar o papel do alumínio que tem aqui dentro. Antigamente, só se separava o papel, ficava o plástico junto com o alumínio.
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Hoje ele já é separado. O plástico se transforma em uma gelatina, que
é usada em detergentes e outros produtos de limpeza; o alumínio,
sendo puro, é enviado em forma de lingotes à ALCOA e se transforma em novas caixas.
Temos de encaminhar isso para um local onde possa ser reciclado.
Por favor, abra essa caixinha. Vinque bem as quinas. Olhem o que
estamos fazendo – se estivessem aqui 10 ou 12 pessoas, estaríamos
todas brincando.
Vocês viram o espaço que eu tinha com as caixas fechadas e vêem
o espaço que tenho agora com as caixas abertas. Guardar sucata de
modo correto diminui o espaço, facilita a organização, e temos uma
sucatoteca bem organizada.
Vou agora arrematar esta caixa para que ela fique sem esse buraco. Vou colocar uma dentro da outra, fazendo um tijolo. Brinco
de montar, de colocar um em cima do outro, um do lado do outro.
O que parece? Vamos ver. Vou juntar esses 2 blocos e fazer assim.
O que parece? Um trenzinho. O que falta para ser um trenzinho?
As rodinhas. Do que as faço? De tampas. Vou procurar umas rodas
atraentes e vou colocá-las. O próprio elástico vai segurar. Faço isso
de um lado e de outro.
O papai, mesmo chegando cansado do serviço, pode usar caixas
para brincar com seu filho. Não precisa comprar o brinquedo que a
Xuxa anunciou na televisão, ele faz em casa, com caixas. Ele constrói
casas, castelos, carrinhos, carrões.
A criança estava cada vez mais feliz. A alma dela se enchia de
alegria. Olhem que bonitinho!
Isto aqui é um defeito de fabricação, mas eu posso corrigir.
Pego um elástico menor, passo por aqui e prendo. Não cai mais.
Eu posso rodar, posso jogar. Quem disse que brinquedo de sucata é frágil?
A criança vai crescendo, e vai percebendo que pode fazer coisas
diferentes do convencional, e começa a usar sua criatividade.
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Criatividade foi definida pelo Deputado Leonardo Monteiro
como um convite à subversão da ordem estabelecida. A Nylse afirmou que criatividade é mudança de paradigma. Mudança de paradigma e subversão da ordem com brinquedo pronto. É preciso fazer
o que a Sônia fez, umas 38 possibilidades, opções de uso. Com a sucata é na primeira utilização que você pode fazer. Por quê? Porque não
tinha nenhuma. E vocês viram o uso da criatividade.
E o que aconteceu? Apareceu o ovo. Este ovo, as crianças recebem
com freqüência. Tem um chocolate gostoso, e ela resolveu guardar os
ovinhos no local adequado. Olha, agora podia lhe ser ensinado o que
é meia dúzia de ovos, isso aqui, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, se juntar a outra parte
tem uma dúzia. A sucata ajuda e torna o ensinar gostoso.
Mas ela não se conformava, porque agora já tinha aprendido um
monte de coisas. Ela não se conformava de ser um ovo só com gema.
E o que fez? Fez uma clara para esse ovo. E, aí, foi procurar alguma
coisa. Pode ser um pedaço de papel branco, este é um pedaço de espuma, parece mesmo uma clara. E o que fez? Colocou no ovinho, e
eu tenho um ovo ao contrário.
Isso é subversão da ordem. É mudança de paradigma. Isso é criatividade, esse ovo tem a clara dentro da gema.
Eu posso pedir para vocês não baterem palmas? Atrapalha.
A criança cresce. Tem mais uma coisa que é mudança de paradigma, que agora não encontro. Esta é a tampa da caixa. Ela resolveu
fazer um relógio ao contrário. Esse relógio, em vez de girar para a
direita, gira para a esquerda, e uma hora é aqui. Olha. Este aqui é o
maior. Isso aqui são 4 horas da tarde. E se divertia colocando os ponteiros em algum lugar e perguntando que horas eram.
Que horas são? Dez horas? Está no lugar das duas. Isso é mudança de paradigma, é subversão da ordem, é criatividade. Tudo isso
pode acontecer se você brincar com os objetos que não são nada. E
continuava. Agora já usava jogos para brincar. Não, não usava jogos
ainda. Continuava inventando.
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Nem sempre precisamos usar o frasco ou a caixa inteira, podemos usar partes. Não vou dizer o nome do produto, porque não
vou fazer merchandising. Eles não me dão nada em troca e eu não
vou fazer propaganda. É produto bastante conhecido e todo mundo
sabe o que é.
Ela cortou este objeto. Eu não uso a parte escrita, porque ela torna o brinquedo mais feio, procuro sempre que as coisas não tenham
nada escrito para parecer brinquedo de verdade. Cortou-se a parte
de cima e a debaixo, porque no meio tem o nome do produto, impresso com fogo, com calor, que não se tira de jeito nenhum e não se
perde tempo para fazer isso.
Então, tirou-se a parte de cima e a debaixo e se encaixou uma na
outra. O que parece isso? O que falta para ser uma peteca? A pena.
Mas eu não tenho pena. Então fizemos as penas de papel. E eu tenho
uma peteca. Aqui está mais um brinquedo que a nossa criança fez.
A primeira utilização que faço da sucata é mais ou menos o óbvio, mas o óbvio que funciona com nossas crianças é o que elas entendem. Não adianta querer fazer uma escultura de sucata ou ficar
inventando um cavalo e a criança dizer que é uma galinha. Tenho de
fazer alguma coisa que a criança entenda, que ela tenha prazer em
brincar. Às vezes, eu posso juntar outras partes do objeto.
Agora eu tenho duas pontas de frascos, são 2 frascos usados. Junta-se uma parte com a outra. Ficou um pião. A nossa criança continuava fazendo brinquedos. Por exemplo, essa mesma caixa pode
funcionar como um tabuleiro para jogo da velha. A caixa passa a ser
a embalagem deste brinquedo. Com as tampas coloridas de um mesmo produto, você pode fazer uma série de jogos.
No início não precisa inventar jogo diferente, pode-se aproveitar
os jogos existentes e fazê-los diferentes com a substituição das peças compradas por peças que se coleciona. Guardem as tampas e os
frascos. Procurem transformar em alguma coisa que a criança possa
brincar. E esta criança continuou a inventar coisas.
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Trouxe esse jogo porque ele é muito significativo para nós, foi
um dos primeiros desenvolvidos na Fabricante, oficina de jogos e
brinquedos da Escola Indianópolis, que se chamava simplesmente
oficina de trabalho na minha época. Lá fazíamos os jogos e os desenvolvíamos. Foi um verdadeiro laboratório. De início, só usávamos
sucata, que consistia em embalagens de filme e cabos de vassoura.
Ficamos pensando no que fazer e saiu um jogo da velha, em que os
encaixes são as embalagens de filme e os paus de vassouras, cortados
em pinos, têm pirogravados os desenhos para se fazer o jogo.
Esse jogo é muito querido para nós, foi capa de livro e saiu em
um livro, publicado pelo SESI, sobre os 100 brinquedos tradicionais.
Temos simpatia por esse livro, gostamos muito dele.
Esses jogos podem ser jogados não apenas por crianças, mas
também por quem tem mais idade, e os adultos podem, então, participar com elas.
De repente, alguém resolveu propor que o vencedor do jogo ganharia um buquê de flores. Então, as flores são para aquelas que não
querem fazer brinquedos, mas lembranças ou algo para enfeitar. É a
tampa deste frasco. Já identificaram? Na realidade, é papel cortado e,
como não usamos cola, os próprios encaixes prendem as pétalas no
miolo. Aqui, há até um buraquinho, para se fazer o encaixe.
Nossos designers, que chamo de minha equipe de apoio desconhecida, fazem tudo para mim. Eles desenham de modo funcional e
bonito e transformamos isso.
Então, para concluir, a Nylse disse: “Será que estamos dando às
nossas crianças a oportunidade de construírem um mundo melhor?”
Faço a pergunta da seguinte maneira: Será que nós, educadores, estamos preparados para fazer crianças melhores, para preparar as crianças para um mundo melhor?
A proposta é que cada um de nós brinquemos antes de propor as
brincadeiras com as crianças. No caso dos brinquedos que estamos
elaborando, é para que se brinque com a sucata, conheça o objeto.
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E esse conhecimento começa com a observação, o olhar atento, a
pesquisa sobre a cor, as oportunidades que têm, os detalhes a serem
aproveitados. Isso tudo entra em nosso cérebro como estímulos visuais, táteis etc. E, em determinado momento, surge um estalo, a heureca, o descobrir o que fazer. E isso é muito gostoso.
Essas são algumas fases do processo criativo por que passamos,
que não sabemos, mas os teóricos já as têm descritas e estudadas.
A proposta é que nós, na condição de educadores, estejamos nos
preparando, cada um fazendo o melhor que pode, para que as crianças disponham de um mundo melhor.
A idéia é que vocês passem por um supermercado e olhem tudo
o que está exposto. Tenho a impressão de que conseguirão ver de
modo diferente. Aquilo que for para casa será mais estudado, mais
detalhado. Achem um cantinho na casa para guardar aquilo de que
vocês gostam. E verão como é gostoso criar o próprio recurso e como
as crianças vão gostar disso.
Obrigada. Quem sabe, tenhamos uma nova oportunidade!
A SRA. COORDENADORA (Deputada Almerinda de Carvalho) - Agradecemos à Darcy o trabalho.
Tenho certeza de que a partir de agora, quando formos a um supermercado e virmos lá um frasco cor de abóbora, vamos nos lembrar da Darcy. Parabéns pelo trabalho.
Gostaria de chamar o Sr. Fernando, da Brinquedos Tiquinho.
O Sr. Fernando fez uma exposição de suas peças aqui. Eu gostaria
que ele, em rápidas palavras, relatasse um pouco da sua experiência nessa área.
O SR. FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA DE ALMEIDA
- Obrigado. Depois dessa caixa de mágica, a gente entende por que
vendendo brinquedo...
A SRA. DARCY OLIVEIRA DOMINGOS - Olha, eu ia dizer:
gente, não precisa comprar brinquedo, me escutem. Vocês podem fazer em casa. Não, façam em casa e comprem os bons brinquedos.

3ª Mesa de Debate: “Experiências no Uso de Brinquedotecas”

O SR. FERNANDO ANTÔNIO NOGUEIRA DE ALMEIDA - Obrigado. Temos muito a ver com isso. A história da nossa
loja começa com uma criança especial, uma criança que recebemos de Deus, e era um tiquinho de gente. Por isso que a loja
tem esse nome. Então começamos a procurar algo para estimulá-la. Fomos aprender a mexer com brinquedo. Na época não
entendíamos nada disso. Aprendemos com muita dificuldade a
importância do brinquedo.
Em Brasília, na época, havia só uma loja e estava falindo. Hoje
eu entendi porque a loja não permanece. Os professores são muito
criativos. Vemos muitas situações em que o professor vai à loja e
diz: “Mas isso eu faço”. Então, muitos olham, copiam a coisa e depois
produzem. É muito legal que isso aconteça. Nós até estimulamos
que aconteça. Então a nossa experiência foi essa, muito rica, de trabalhar com uma criança especial. Faz hoje 26 anos que estamos
com essa moça. Temos um bebê em casa que nos ensina até hoje.
Realmente ela gosta muito de sucata. Tudo lá em casa ela esvazia
– vidros e outras coisas – para brincar com o vasilhame. A loja não
adiantou muita coisa.
Então, a nossa história é essa. Quem quiser conhecer mais – aqui
está só uma amostra do que temos –, estamos na 302 norte. Agradeço
a vocês a participação aqui, a disposição de conhecer a nossa loja e a
oportunidade de conviver com pessoas que só estão aqui porque têm
amor. Sem amor vocês não conseguiriam fazer esse trabalho maravilhoso que fazem.
Muito obrigado.
A SRA. COORDENADORA (Deputada Almerinda de Carvalho)
- Agradeço ao Sr. Fernando e a todos os presentes a participação. Agradeço também à Deputada Luiza Erundina, à Presidente desta Comissão, Deputada Fátima Bezerra, e a todos os que compareceram.
Gostaríamos ainda de ouvir a experiência do Sr. Cláudio Ricardo
Chaves, participante da Associação dos Voluntários do Hospital da

113

114

“BRINQUEDOTECA: A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO”

Universidade de Brasília. Esse relato é importante, para fecharmos
este evento com chave de ouro.
O SR. CLÁUDIO RICARDO CHAVES - Boa noite. Inicialmente, agradeço a V.Exas. a oportunidade de estar aqui.
Nosso trabalho começou pela Associação de Voluntários do
Hospital da Universidade de Brasília, em 16 de abril de 2002. Nós
nos inspiramos nos Doutores da Alegria, com a intenção simplesmente de desconstruir o ambiente de hospital, tirar os tetos gelados
dos hospitais, e introduzir algumas cores.
Quero ler parte de um texto que preparei.
Essas palavras vêm como incentivo a todos aqueles que procuram maior aproximação de uma revolta contra a insensibilidade e a
corrupção da alma humana. É estético dizer que os homens estão em
plena crise moral, mas queremos saber estratégias de base que digladiem contra isso. Mas não ouvir: “Ah, o Brasil não tem jeito mesmo”
ou “Os homens são podres e medíocres. É cobra comendo cobra. Agora
é daqui para pior”.
Meu amigo, resmungue menos. Seja você a diferença que você
quer no mundo. Observe, veja a simplicidade em algumas pessoas
e como elas abandonam tudo o que acaso seja hipocrisia, convenção e mentira.
Qual foi a última vez que seus olhos lacrimejaram diante de alguma injustiça, ou até mesmo por algum filme de significação humana?
Um palhaço já lhe fez chorar, não de rir, mas da expressão que emergiu de todas as injustiças com sua inocência, com seu olhar?
Calma aí: 1 - Diga-me quem disse que a sensibilidade é sinônimo
de fraqueza. Porque muita gente diz que a pessoa fraca é aquela sensível. Então, acho que há uma contradição.
Algumas idéias adquiridas durante a vida asfixiam e entorpecem
o sentimento. Pequenos acontecimentos durante a vida precisam
gradativamente fazer parte do seu dia-a-dia. Observe mais. Segundo
um velho amigo, creio que minha alma nasceu dessas trivialidades.
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Observe os mundos, as vigas que lhe rodeiam. Cada um é um. Pessoas e pessoas, olhares e olhares, dores e sofrimentos, e eu aqui estagnado em passados e velhas fraquezas. Se assim quer ficar, ótimo. Mas,
por favor, o faça com elegância e graça. Alimente sua pessoa que só
diz tolices ou faz papel de ridícula.
Segundo Aurélio, palhaço só diz tolices e faz papel ridículo. E a
palavra “ridícula” é a ideal, como tentamos fazer aqui, para se entender que o riso é natural, algo simples de se fazer.
Desde o início do trabalho, meu clown se chama Dr. Jurubeba,
que é “neurobesteriologista”. Ele está em processo de construção e o
estou trazendo para capacitá-lo.
Então, o ridículo é muito interessante porque o riso vem naturalmente. É muito clichê dizer, mas seja um voluntário, porque é
real e precisamos mesmo. Estamos no Hospital Universitário aos
sábados e na emergência do Hospital de Base, e temos um núcleo
de estudos em “neurobesteriologia”, que é muito sério. Estamos justamente coletando trabalhos sobre o riso, sobre o que ele produz.
Tenho aqui 50 páginas.
Ninguém vai pegar o ônibus das 7?
Existem benefícios verificados de gargalhadas por meio de palhaçadas: fortalecem os pulmões, aumentam os estímulos nervosos,
auxiliam na manutenção da saúde psicológica e do bem-estar físico,
evitam depressão, interrompem o fluxo da atividade mental, aceleram
a circulação e a respiração, elevam a pressão sangüínea, estimulam a
reação mecânica sobre os órgãos internos, aumentam a resistência
contra doenças, afastam temores psicológicos, tornam as pessoas expansivas e geram relaxamento corporal e também felicidade.
Vou deixar meu telefone, porque sou eu quem conduz o grupo. O
telefone é: 9913-6555. Não somos como os Doutores da Alegria, profissionais formados em artes cênicas que existem em São Paulo, mas apenas nos baseamos neles. Não somos profissionais, mas voluntários.
Muito obrigado e boa noite.

116

“BRINQUEDOTECA: A IMPORTÂNCIA DO BRINQUEDO NA SAÚDE E NA EDUCAÇÃO”

A SRA. COORDENADORA (Deputada Almerinda de Carvalho) - Com as palavras do Cláudio, sentimos o que estamos vivendo
hoje no País. Quero dizer a você e a todos que, em todas as profissões
há o bom, o mau, o que cumpre ou não com suas obrigações. Tenho
certeza de que, no quadro de corrupção em que vivemos no País,
muitos dos nossos colegas estão deixando crianças não só sem brinquedo, mas também sem saúde. E temos de lutar contra isso. Espero
que haja pessoas dignas para que não mais ocorram situações como
as que vivemos atualmente.
Boa noite a vocês.
Concedo a palavra à Deputada Luiza Erundina, que dará uma
última palavra a vocês.
A SRA. DEPUTADA LUIZA ERUNDINA - Serei breve.
O evento foi um sucesso. Escolhemos este espaço imaginando
que não haveria pessoas suficientes para ocupar todos os lugares,
mas tivemos de encerrar as inscrições 3 dias antes do prazo previsto para o início das atividades. Mais de 300 pessoas passaram o dia
de hoje conosco. Foi necessária outra sala com um telão, onde havia muita gente assistindo a este evento extraordinário, algo que não
consigo nem descrever.
Tenho uma avaliação a fazer sobre o evento. Tenho estado muito
aflita durante esse período de denúncias, de descrédito, de desmoralização das instituições políticas do País. Lutamos, juntamente com
outras pessoas, para conquistar essa democracia tão frágil. Temos
muito receio, muito medo. Essa democracia custou muito caro para
muitas pessoas, algumas, inclusive, não estão mais presentes, porque
pagaram o preço dessa democracia com a própria vida ou sofreram
torturas, foram exiladas, dezenas de anos de exílio. Toda essa situação
nos deixa muito aflitos e vocês nos tiraram dessa angústia.
O dia de hoje me transformou. Sou outra pessoa depois do evento de hoje, Dra. Nylse, Dr. Dráuzio, todos que compõem essa equipe
generosa. Todos vieram aqui sem ganhar um tostão, voluntariamente.
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Dedicaram um dia inteiro do seu tempo para trabalhar nessa equipe
altamente qualificada. É grande a demanda, a busca pelo trabalho
deles no País e no mundo inteiro. E proporcionaram a todos, o dia
inteiro, uma experiência maravilhosa e revolucionária.
O que falta nesse Congresso Nacional é uma brinquedoteca, mas
com os brinquedistas presentes no evento de hoje. Se os 513 Deputados e 81 Senadores passassem o dia como o que passamos aqui
hoje, o Congresso Nacional seria outro. Não seriam mais necessárias
CPIs, investigações de mensalão, porque em um evento como este há
a experiência de profunda transformação interior. Com certeza, isso
se refletirá na transformação do nosso meio, do nosso ambiente, da
nossa sociedade, do nosso mundo.
Muito obrigada, meu povo, por este presente que vocês nos trouxeram. Agradeço a toda equipe que nos ajudou a viver essa experiência extraordinária.
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Risélia Pinheiro

10

Sandra Kraft do Nascimento

11

Sônia Aparecida Falcão

12

Tânia Ramos Fortuna

13

Fernando Antônio Nogueira
de Almeida

14

Cláudio Ricardo Chaves

Qualificação
Assistente Social da Brinquedoteca do
Hospital Regional Sul, Santo Amaro-SP
Psicóloga da Brinquedoteca de
Indianópolis e Membro do Conselho da
Associação Brasileira de Brinquedotecas
Psicoterapeuta e Psicomotrista em
Psicologia da Saúde
Terapeuta Ocupacional da Associação
Brasileira de Brinquedotecas
Professor Titular de Pediatria e
Puericultura da Faculdade de Medicina
da Fundação ABC
Doutora Pesquisadora de Brinquedos do
Instituto de Psicologia da USP
Coordenadora da Brinquedoteca da
Universidade Paranaense de UmuaramaPR
Presidente da Associação Brasileira de
Brinquedotecas-ABBri
Diretora da Brinquedoteca Municipal
da Secretaria de Cultura e Turismo em
Barueri, SP
Psicopedagoga e Membro da
Diretoria da Associação Brasileira de
Brinquedotecas
Terapeuta Educacional
Professora de Psicologia da Faculdade de
Educação da UFRGS
Loja Brinquedos Tiquinho, 302 NorteBrasília
Associação dos Voluntários do Hospital
da Universidade de Brasília
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Adenize Paula Viana
Adriana Magalhães Alves de Melo
Adriana Trindade Pereira
Ailen Meireles Chrisostomo
Alberto Luiz Pimentel Brito
Alessandra Cardoso Xavier

Qualificação
Brinquedoteca Ludo Criarte
Jornalista
Pedagoga
Escola Batista - DF
Estudante
Secretaria de Cultura- Brinquedoteca
CAICSanta Paulinia Paranoá/DF7.
Alessandra Gonçalves de M. Gabarão
DRE
Gerência de Ensino Samambaia/DF8.
Alessandro Araújo Bezerra
SEE
9.
Alex Sousa de Oliveira
Estudante
10. Alzeni Dion Torres
Escola Parque 210/211-Brasília/DF
11. Alzira Ornelas Ballarin
Estação da Criança
12. Amaralina Miranda de Souza
Professora
Carla Cardoso de Lima
13. Ana
Estudante
Rodrigues
14. Ana Luiza Rocha Almeida
Professora
15. Ana Maria Castro da Silva
16. Ana Maria Silveira Rosendo Pedreira SES-HRS
17. Ana Paula Coelho Penna Teixeira
Fisioterapeuta
18. Ana Paula Gadelha Marques
DRE de Santa Maria/DF
Secretaria de Educação - DRE
19. Analice da Silva Nunes
Cruzeiro Novo/DF
20. Analissa de Almeida Feitosa
Estudante
21. Andreia dos Santos Valões
CESB
22. Andreia Lopes da Silva
23. Andréia Siqueira Santos
Estudante
24. Andressa Rodrigues Chermont Vidal Pestalozzi Brasília
25. Anna Paula Mendes Meneses
Terapeuta Ocupacional
26. Anne Katrinne Cruz da Silva
Escola Classe 307 – Brasília/DF
27. Antonia Janaina da Cunha Alcântara UCB
28. Ariele Correa Lopes dos Santos
Estudante
29.. Arlene Muniz de Matos
Secretaria de Educação - DF
30. Arlete Magalhães Leão
Conselho Educacional - MEC
31. Arolisa Maria Carvalho Rodrigues
Docente da Educação
32. Augusto Luiz Carlos
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33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Barbara Farrah Souza Andrade
Barbara Fragale
Beni Pereira
Berenice Alves Gonçalves
Bruna Caricatti Capozzi
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Carla Medeiros Assunção
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Carla Pereira Loureiro

42.
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45.
46.
47.
48.
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51.
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55.

Carlione Barbosa Ramos
Carolina Martins Guerreiro Amaral
Cassilda Geralda de Araujo
Cátia Milene Nessler Rocha
Célia Maria Stoppa Müller Fernandes
Célia Pinheiro Silva Patrocinio
Celma Regina Campos
Chafic Adnan Jbeili
Chinaide Delane de Souza
Christina Maria Thiesson
Cintia Pereira de Paula
Clara D’Arc Corrêa Preda
Clarissa Louise de Azevedo
Damascena
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58.
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62.
63.
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67.

Cleonice da Silva Lima
Cristiane da Mota Silva
Cristiano Ferreira e Silva
Cristina Costa Ribeiro
Cristina Izidio Rufino
Cristina Miranda Norberto
Dalva Alves Anelli
Dalva Alves de Andrade
Daniella Trindade Pereira Boleli

54.

Escola Classe Nº 01 Planaltina/DF
Estudante
Empresária/Estudante de Psicologia
HRAN
Administradora
Administração Regional do Varjão/
DF
Brinquedoteca Ludocriarte
Estudante
Estudante
Professora
CEI-304-Brasília/DF
Psicopedagogo
Escola Classe 206 – Brasília/DF
Estação da Criança – Brasília/DF
Professora
Diretora-Geral da Escola da LBV/DF
Brinquedoteca Brincastelo
Professora
Jardim de Infância Casa de Vivência/
DF
UniEvangélica
Brinquedoteca Pública Riacho
Fundo/DF
CESB- ICSH
Estudante
Brinquedoteca Pública Ludocriarte
FAJESU-DF
Secretaria de Educação/DF
Secretaria Municipal de Educação
Estudante
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Pedagoga
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68.

Débora da Silva Barbosa dos Santos

69.

Debóra de Oliveira Alencar

70.
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72.
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75.
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80.
81.
82.
83.
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92.
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94.
95.
96.
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98.

Debóra Maria da Silva Martins
Delma Rodrigues Santos Chaves
Denise Cristina Moreira Lopes
Denize Luisa Machado de Carvalho
Divina Simone S. Soares
Douglas Gomes
Edinez Rodrigues de O. Duarte
Edna de Fátima Pereira
Eduardo Felicio Barbosa
Elaine Antonia Teixeira Mazzaro
Eleni Vieira de Castro
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Eliane Ribeiro Melo de Oliveira
Eliane Rosa Bittar Prado
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99.
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100. Fernanda Maria Bonilha Klein
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102. Flávia Mara Henriques Gomes
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Secretaria de Educação/DF
Estudante
Brinquedoteca Brincastelo
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CEI 01 Gama/DF
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Câmara dos Deputados
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Izabel Campeio Lima
103. Francisca
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Jean Carlos Henrique de Sousa
Jeferson Batista do Prado
Joana D’Arc Tomé de Souza
Joana Souza de Oliveira

Terapeuta Holística

Estudante
Servidora Pública
Servidor Público Federal
Tiquinho
SEE/DF
Secretaria de Cultura -DF/OMEP
Estudante
Educadora
COEDI/MEC
Estudante
HRAN/SES/Pediatria – Brasília/DF
Escola Classe 307 – Brasília/DF
Secretaria de CulturaBrinquedotecas Públicas
Auxiliar de Tesouraria
Professora
SE-Jardim de Infância
Cirurgião Dentista
Professora
Técnica de Enfermagem
Secretária
Estudante
Estudante

Brinquedoteca Recanto das Emas/DF
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Professora
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Joyce da Silva Neves
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Juliana Pereira Rodrigues
Karla Christina Lemos da Silva
Karla Maria da Silva Gomes
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Luciana Aparecida Delella
Luciana Cristina da Silva Gomes
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Luciana dos Santos Amorim
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Fernandes
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Lucileila Felipe Silva
Lucimar Gabriel
Lucivaldo Vasconcelos Barros
Ludmila Icó e Silva
Luiz Saulo Neto
Luzia Costa e Silva
Luzimara Braga Lopes Damaceno

169. Mably Raitt de Jesus Albino

Brinquedista
Jornalista
Pedagoga
Professora
Operadora de Telemarketing
Estudante
Estudante
Estudante
Psicóloga
Estudante
SEE/DR Gama/DF
CESB
Professor
Estudante
Estudante
Estudante
Professora
Psicóloga
Estudante
Educadora
DRE de Recanto das Emas/DF
Hospital Regional de Planaltina/DF
Brinquedoteca Brincastelo
MPF
Secretaria de Educação/DF
Brinquedoteca Brincastelo
Faculdade Michelângelo/DF
Secretaria Municipal de EducaçãoBrinquedoteca Brincastelo

170. Márcia Barbosa Rodrigues Fernandes
171. Márcia Cristina Morais Pessoa Silva
CEIl 304/ DF
172. Marcia Faldão
Faculdade Michelângelo/DF
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173. Márcia Leite Gonzalez Napoli
174. Marcia Mesquita de Miranda

Professora

175. Margareth Teixeira de Farias

Secretaria de Cultura/
Brinquedotecas Públicas/DF
Jornalista
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Escola Classe Altamir
Brinquedoteca Pública de
Ceilândia/DF
Pedagoga
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Professora
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UCB
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Gama/DF
SEC
Brinquedoteca Pública da Ceilândia/
DF
Câmara dos Deputados
Brinquedoteca Brincastelo
Psicóloga
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Secretaria Municipal de Educação
Estudante
Enfermeira
Brinquedoteca Pública Varjão/DF
Pedagoga
Professora
Estudante Psicologia
Estudante
Casa do Pequeno Polegar
Auxiliar de Informática
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313.
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319.

Vera Paim dos Santos
Vilma Maria de Lima
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Viviane C. de Moraes
Viviane Pontes de Sá Mesquita de
Moura
Walquiria Alves de Souza Camacho
Yeda Alves da Rosa
Zenaidc de Medeiros Santos
Zilma Silva Pires Maciel
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OMEP
CEI-416 de Santa Maria/GRE/DF
Secretaria de Educação - Regional
Paranoá/DF
Escola Infantil do Paranoá/DF
Secretaria de Educação DF
Professora
ABRACE

Siglário

SIGLÁRIO
A

ABBri - Associação Brasileira de Brinquedotecas
ABRACE – Associação Brasileira de Assistência às Famílias de
Crianças Portadoras de Câncer e Hemopatias
ABRINQ - Associação Brasileira dos Fabricantes de Brinquedos
APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais
APM - Associação Paulista de Medicina

B

BO - Boletim de Ocorrência

C

CAIC – Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente
CDHU - Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano/SP
CEI – Centro de Educação Integrada
CESB – Centro de Ensino Superior do Brasil
CLP - Comissão de Legislação Participativa
COEDI – Coordenação-Geral de Educação Infantil
COMPP – Centro de Orientação Médico Psicopedagógico
CPI - Comissão Parlamentar de Inquérito

D

DR – Diretoria Regional
DRE – Divisão Regional de Ensino

F

FAJESU - Centro Educacional e Faculdade Jesus Maria José
FEBEM - Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor

G

GDF – Governo do Distrito Federal
GRAACC - Grupo de Apoio ao Adolescente e à Criança com
Câncer
GRE – Gerência Regional de Ensino

H

HRAN – Hospital Regional da Asa Norte
HRG – Hospital Regional do Gama
HRPa – Hospital Regional do Paranoá
HRS – Hospital Regional de Sobradinho
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I

ICSH – Instituto de Ciências Sociais e Humanas
IESB – Instituto de Educação Superior de Brasília
INTERLEGIS – Comunidade Virtual do Poder Legislativo
IOP - Instituto de Oncologia Pediátrica

L

LBV – Legião da Boa Vontade

M

MEC – Ministério da Educação
MPF – Ministério Público Federal

O

OMEP – Organização Mundial para a Educação Pré-Escolar
ONG - Organização Não Governamental

P

PDT - Partido Democrático Trabalhista
PFL - Partido da Frente Liberal
PL - Partido Liberal
PMDB - Partido do Movimento Democrático Brasileiro
PP - Partido Progressista
PPS - Partido Popular Socialista
PRONA - Partido de Reedificação da Ordem Nacional
PSB - Partido Socialista Brasileiro
PSDB - Partido da Social Democracia Brasileira
PSOL - Partido Socialismo e Liberdade
PT - Partido dos Trabalhadores
PTB - Partido Trabalhista Brasileiro

S

SADT - Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia
SE – Secretaria da Educação
SEC – Secretaria de Estado de Cultura
SEDF – Secretaria de Educação do Distrito Federal
SEE – Secretaria de Estado de Educação
SES – Secretaria de Estado de Saúde
SESI - Serviço Social da Indústria

Siglário

U

UCB – Universidade Católica de Brasília
UFRGS - Universidade Federal do Rio Grande do Sul
UNIFESP - Universidade Federal de São Paulo
UNIPAR - Universidade Paranaense
USP - Universidade de São Paulo
UTI - Unidade de Terapia Intensiva
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Anexo
LEI Nº 11.104, DE 21 DE MARÇO DE 2005.*
Dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de brinquedotecas nas unidades
de saúde que ofereçam atendimento pediátrico em regime de internação.

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 no 6.437, de 20 de
agosto de 1977.
Art. 4o Esta Lei entra em vigor 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 22.3.2005.
*Originada do PL 2.087/99, de autoria da Deputada Luiza Erundina

