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RESUMO
Este trabalho tem como objetivo principal refletir sobre o papel da mediação e da atuação
pedagógica no ambulatório de psiquiatria infantil do HC-UNICAMP. O espaço
psiquiátrico é visto por muitos como um ambiente de atuação exclusivamente médica,
contudo com a criação de uma brinquedoteca no ambulatório, em 2011, levantou
indagações sobre o papel do brincar e das relações ali estabelecidas. O “espaço lúdico”
propõe-se a promover situações de interação social entre pares através do brincar. Assim
sendo, procurou-se compreender como a mediação do pedagogo dentro do ambulatório
ganha relevância frente a equipe médica, evidenciando como a dinâmica do espaço
contribui para o funcionamento do ambulatório e das consultas médicas. A partir de
entrevistas semiestruturadas, feitas com as pedagogas que atuaram no espaço lúdico e
com o médico coordenador do ambulatório, buscou-se, em diálogo com a perspectiva
histórico-cultural, organizar e ressaltar nas falas das pessoas entrevistadas, aspectos que
mostram a importância tanto do brincar quanto da mediação pedagógica, que possam
indicar um diferencial na busca de um atendimento humanizado que atenda às
necessidades das crianças.
Palavras-chave: trabalho pedagógico, ambulatório de psiquiatria, brinquedoteca e
espaço lúdico.

INTRODUÇÃO
Desde 2011, o espaço lúdico passou a fazer parte de forma mais sistemática do
ambulatório de psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas da Unicamp, fundamentado
por colaboradores de diferentes áreas (estagiárias, enfermeiras, médicos, assistentes
sociais, entre outros). A partir do início de 2014, me inseri nesse espaço através da Bolsa
de Auxílio Social do Serviço de Apoio ao Estudante, junto com outras 3 estudantes do
curso de pedagogia. Vale destacar ainda que atuei no projeto até o final de Dezembro de
2018, totalizando quatro anos de experiências dentro do espaço.
O funcionamento do espaço se dá todas às quartas-feiras no período da tarde, às
quintas e sextas-feiras no período da manhã, recebendo diferentes crianças com e sem
diagnósticos psiquiátricos, mas, em ampla maioria, percebe-se um número maior de
indivíduos diagnosticados com TDAH e com transtornos do espectro autista. Cabe dizer
ainda que o espaço físico para a realização das atividades conta com uma sala no mesmo
corredor dos consultórios e um armário destinado a guarda de brinquedos.
Comecei a trabalhar no “espaço lúdico” no início de 2014, e desde então, esse foi
meu primeiro e único trabalho como bolsista do SAE, pois desde que fui contemplada
com a Bolsa Auxílio Social, meu pensamento sempre foi atuar em um projeto que se
relacionasse com o meu curso ou trouxesse contribuições para a minha formação
acadêmica.
Desde que fiquei sabendo da existência do “espaço lúdico” através dos relatos de
uma colega de turma que trabalhava no mesmo, me encantei pelas diferentes situações,
pela forma singular que o brincar se apresenta no espaço e, principalmente, pela
oportunidade de atuar junto às crianças com deficiência, já que esse era meu objetivo
primeiro ao iniciar o curso de pedagogia.

Com o passar do tempo, o trabalho foi se estruturando cada dia mais em diálogo
com as outras estudantes de pedagogia e com os profissionais do ambulatório. Tudo isso
despertou em mim, uma imensa vontade de entender academicamente como essa
experiência e essa mudança percebida de forma rasa no início, podia ter ou não, relação
com o trabalho pedagógico. Além de me afetarem pessoalmente como pedagoga em
formação, todas as experiências que vivenciei no espaço me colocaram a pensar e a
desenvolver minhas ideias sobre a relevância do trabalho pedagógico dentro de um
ambiente hospitalar.
Ao decorrer do curso, pude conhecer teorias e autores que me trouxeram algumas
respostas para as inquietações que eu tinha sobre minha própria prática e sobre sua
importância, inclusive ao conceber minha atuação como algo pedagógico ou
simplesmente assistencialista (SOUZA & COLABORADORAS, 2014). Frente a isso
passei a estruturar minhas ideias, academicamente, buscando encontrar caminhos que
pudessem mostrar como o trabalho pedagógico acontece no hospital, evidenciando os
relatos e as experiências das pessoas envolvidas em tal projeto.
Essa pesquisa busca, através dos relatos das estudantes de pedagogia que ali atuam
ou atuaram, discutir como o trabalho pedagógico repercute na dinâmica de funcionamento
e atendimento do ambulatório. Além disso, buscar-se-á demonstrar como o trabalho
pedagógico coloca-se como uma forma possível de atuação dentro de um ambiente
hospitalar, através, por exemplo, do ambulatório de psiquiatria infantil do HC - Unicamp.
Mesmo não sendo o objetivo primeiro do espaço e nem sempre feito na totalidade
das situações, colocamo-nos como mediadoras entre o brincar e as crianças, entre as
diferentes manifestações de comportamentos e até mesmo entre os adultos que
compartilham aquele espaço. Cabe destacar que tal mediação se deu em diálogo com os
profissionais do ambulatório e com os responsáveis pelas crianças.

Organizamos os tempos e os espaços buscando oferecer às crianças situações de
brincadeiras, que coloquem as crianças como protagonistas no momento do brincar e em
suas interações. Ou seja, busca-se através da brincadeira que a criança se desenvolva
enquanto sujeito social, ao passo que ela constrói sua noção de mundo e participa de
situações que contribuem para o seu desenvolvimento (VIGOTSKI, 2007).
Por conseguinte, é importante ressaltar o que diz Vigotski (2010) ao relatar que o
desenvolvimento não está atrelado somente ao meio por si só, mas trata-se de
(...) considerar o meio não como uma circunstância do desenvolvimento, por
encerrar em si certas qualidades ou determinadas características que já
propiciam, por si próprias, o desenvolvimento da criança, mas é sempre
necessário abordá-lo a partir da perspectiva de qual relação existe entre a criança
e o meio em dada etapa do desenvolvimento.” (VIGOTSKI, 2010, p. 682)

A partir das relações e das condições proporcionadas pelo meio é que a criança vai ter
seu desenvolvimento e sua forma de se inserir no mundo influenciado em maior ou menor
proporção.
Por conseguinte, o meio pode ser experienciado de diferentes formas por cada
indivíduo, portanto, teremos uma entrevista em grupo com três pedagogas que atuaram
no espaço há mais tempo a fim de que o relato em conjunto suscite lembranças e memórias
importantes para este trabalho. Também foi entrevistado um médico que supervisiona e
participa dos atendimentos no ambulatório. Partindo de diferentes relatos, buscar-se-á
compreender de que modo o meio é percebido e afeta o trabalho junto às crianças naquele
ambiente, através da vivência (Vigotski, 2010).
Em nenhum momento pretende-se colocar o espaço lúdico como o meio ideal ou
o único meio que influencia a relação e sociabilidade dessas crianças com o mundo. O
espaço lúdico coloca-se apenas como mais um espaço facilitador das relações entre
pessoas e com o brincar, sendo assim, mais um meio que a criança dispõe (Vigotski,
2010).

É importante mencionar que esse trabalho não se trata ou delimita as doenças
psíquicas ou transtornos comportamentais das crianças, pois seu objetivo é compreender
o trabalho pedagógico inserido no atendimento ambulatorial da psiquiatria infantil,
estando, pois, o foco nos pedagogos e seu trabalho junto às crianças.
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CAPÍTULO I: O Espaço Lúdico
1.1. Dinâmica de atendimento e caracterização do espaço
Chamado também por alguns de “salinha de espera”, o “espaço lúdico” funciona
no ambulatório de psiquiatria, todas as quartas-feiras à tarde das 13h00 às 17h00 e às
quintas e sextas-feiras pela manhã das 07h00 às12h00, ou seja, ela funciona apenas nos
horários que os adolescentes e as crianças são atendidos por seus médicos residentes,
supervisionados por médicos especialistas. Por só funcionar em horários específicos e
também pela falta de espaço, a sala é utilizada em outros momentos por outros grupos e
pessoas, por isso não podemos deixar decorações ou pendurar coisas nas paredes. O único
objeto que conseguimos deixar permanentemente é um varal com os desenhos das
crianças, os quais trocamos conforme acaba o espaço disponível.
A necessidade da abertura do espaço emergiu a partir da iniciativa de um dos
médicos orientadores dos residentes, Dr. P, que se colocou como incentivador e em
diálogo com funcionários, pais, residentes e as estudantes de ciências sociais que, em
estágio docente realizado no ano de 2006, deram os primeiros passos para pensar um
espaço que oferecesse às crianças atividades e brincadeiras para que pudessem passar o
tempo enquanto esperavam suas consultas. Tal tempo era antes ocupado por correrias e
confusões nas cadeiras que ficavam dispostas em um corredor estreito, visto que a maioria
das crianças eram descritas como hiperativas e não tinham a menor paciência para ficarem
esperando sentadas naquelas cadeiras.
Atualmente, o projeto é coordenado pela assistente social M., que inscreveu o
projeto no SAE (Serviço de Apoio ao Estudante), ofertando trabalho através de uma bolsa
aos estudantes que precisam de ajuda financeira para cursar a universidade. Além de
coordenar o projeto, M. também é responsável por buscar apoio financeiro através de
doações, para que o espaço possa funcionar, os brinquedos possam ser trocados e as festas
14

comemorativas possam acontecer, proporcionando além de um passatempo para as
crianças e os pais, um espaço de alegria, socialização e de troca de experiências. Em
alguns dias do ano, o “espaço lúdico” proporciona para as crianças confraternizações e
até presentes, que em muitos casos, será o único que receberão naquela data, visto que
muitas famílias que frequentam o ambulatório de psiquiatria infantil vivem em situação
social vulnerável.
O procedimento de atendimento do ambulatório, que acaba ditando a dinâmica
dentro da salinha, ocorre, em geral, da seguinte maneira: as crianças, junto com seus
acompanhantes e responsáveis, chegam ao ambulatório - em sua maioria, bem antes do
início do atendimento, uma vez que a massiva maioria dos pacientes atendidos vêm de
outras cidades e dependem exclusivamente do transporte público entre as cidades para ir
e voltar das consultas – e dirigem-se ao balcão da recepção onde confirmam sua presença
na consulta e só então as enfermeiras encaminham o prontuário do paciente para os
médicos que atenderão as crianças. Depois dessa confirmação, os responsáveis aguardam
a consulta no saguão em frente à psiquiatria, onde eles se conhecem, conversam e trocam
suas experiências cotidianas. Ao mesmo tempo, as crianças e alguns responsáveis que
desejam caminham-se até o “espaço lúdico”, onde brincam, conversam, convivem e
socializam através de atividades e brincadeiras.
A consulta só tem início com o chamado médico através do nome do paciente,
que vão até a sala do psiquiatra responsável por aquele paciente e a consulta segue uma
ordem bastante comum, quase que obrigatória: os profissionais perguntam aos pais sobre
os acontecimentos desde a consulta anterior e os pais relatam suas queixas, percepções
de mudanças, comportamentos que se alteraram ou permaneceram e a maneira que a
criança reagiu a nova dose ou a um novo remédio. Após ouvir essas informações, o
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psiquiatra analisa as atividades da criança e os relatórios enviados pela escola (nem
sempre isso acontece, uma vez que eles dependem do envio desses documentos).
Passado esse primeiro momento de recepção de informação, a criança sai da sala
de consulta e na maioria das vezes, é levada até o “espaço lúdico”, onde o médico avisa
aos responsáveis pelo espaço que a criança está ali sozinha e que ele estará conversando
particularmente com os pais (este aviso acontece, para que se evite possíveis fugas e
brigas. Caso a criança queira retornar ao consultório, precisamos acompanhá-la e avisar
que ela não deseja mais permanecer no espaço).
Ocasionalmente, o médico residente leva o caso para a sala de discussão onde,
junto com os psiquiatras mais experientes, assistentes sociais e psicólogos (estes últimos,
chamados apenas quando o caso necessita do acompanhamento dos mesmos) analisam e
discutem as principais soluções para aquela dúvida ou aquele caso, como por exemplo,
mudanças de medicamentos, doses, solicitação de novos relatórios às escolas e etc.
Após essa discussão, os médicos chamam o paciente e seu responsável novamente
à sua sala e apresentam-lhes soluções e procedimentos que deverão ser tomados a partir
daquele momento, bem como lhes dão orientações a partir daquela consulta. Por fim,
prescrevem as receitas e demais formulários quando necessário e só então, a consulta
acaba e a criança e seus responsáveis são liberado para irem embora, mas como muitos
dependem do horário do transporte, algumas famílias e crianças ainda permanecem no
espaço para passar o tempo.
Todo esse procedimento de atendimento se repete consulta após consulta, criando
quase que uma rotina, em que os pais ou responsáveis trazem suas observações sobre o
comportamento das crianças para o residente, que, por sua vez, confirma ou reformula o
diagnóstico, observando também a própria criança e discutindo suas percepções com os
16

outros residentes e, principalmente, a seus superiores. Hoje em dia, percebe-se que os
médicos do ambulatório estão buscando mais o relato das crianças e dos adolescentes,
mas isso ainda é um processo lento e que difere ano a ano, uma vez que os residentes
mudam todos os anos, conforme mostrarei mais adiante com os relatos dos entrevistados.
As crianças frequentam a sala de forma rotativa e em diferentes espaços de tempo,
algumas ficam o período inteiro, outros ficam apenas 5 ou 10 minutos, ou seja, o “espaço
lúdico” não é algo fixo e passam por ele diferentes crianças e adultos em diferentes
momentos e espaços de tempo, isso acaba por influenciar não só o funcionamento do
espaço em si, mas também a forma como as atividades e brincadeiras se desenrolam ao
longo do dia no espaço. É importante mencionar que vemos as crianças apenas em seus
dias de consulta e que nem todas as crianças que estão agendadas para as consultas
frequentam o espaço.
A entrada e permanência são livres e as crianças podem ou não estar
acompanhadas de seus responsáveis. Algumas frequentam o espaço continuamente e, de
acordo com o andamento do tratamento médico, vêm com mais ou menos frequência ao
longo do ano, mas sempre que têm consultas elas permanecem no espaço lúdico
interagindo, brincando ou apenas conversando conosco. Algumas crianças ficam no
espaço acompanhadas por seus pais ou responsáveis, ficando livre a interação desses com
as crianças e com o espaço.
Observa-se que, em alguns casos, a criança prefere interagir apenas com seus
responsáveis, mas de certa forma, essa interação faz parte da socialização do espaço como
um todo, uma vez que, em diversos momentos, as crianças querem trocar de brinquedo
ou ainda acabam voltando sua atenção para a brincadeira que está acontecendo em outro
canto da sala e podem acabar interagindo com as outras crianças.
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Por conseguinte, alguns pais acabam enxergando o espaço como um momento de
alívio e descanso para eles, que passam a maior parte do tempo de suas vidas dedicados
a cuidarem e interagirem com aquelas crianças, agradecendo todos que lá trabalham em
diversos momentos pela paciência e pela dedicação que temos com aqueles indivíduos.
O espaço físico da “salinha” é formado por uma mesa grande de madeira com
várias cadeiras ao seu redor e no contorno de toda a sala, uma televisão colocada no alto
de um canto da sala, uma pia para lavar as mãos, uma lata de lixo, placas de material
macio (o mesmo utilizado em tatames) colocadas no chão para as crianças sentarem e
brincarem. Em cima da mesa, deixamos a disposição os jogos de tabuleiros, cartas, livros
e os materiais de desenho. Nos “tatames” ficam diversos brinquedos como carrinhos,
bonecas, peças de montar, bonecos, animais de plásticos e etc. Nós e alguns pais que
permanecem na sala tomamos conta e limitamos certas brincadeiras para que as crianças
não briguem, não surtem, fujam ou atrapalhem as consultas gritando pelo corredor ou
abrindo as portas das salas.
Assim sendo, o “espaço lúdico”, mesmo que possua uma “liberdade controlada”
pela supervisão dos adultos, é um espaço onde as crianças sentem-se mais livres, brincam
sozinhas ou com outras crianças, além de ser um lugar onde as crianças e os pais trocam
suas experiências e, principalmente, torna-se um momento onde as crianças podem ser
elas mesmas, brincarem de diferentes formas e socializar com seus iguais.
Vale demarcar que o “espaço lúdico” tem como característica uma brinquedoteca
em um contexto hospitalar, por isso também, nossa organização e os objetos dispostos
para o brincar são limitados. Contudo, acredita-se que essa seja a melhor forma de
favorecer o brincar para que as crianças possam existir no mundo a sua maneira e ter um
espaço de acolhimento em meio a um ambiente tão inóspito a ela e sua rotina.
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1.2. Minha inserção no espaço e motivação primeira deste trabalho
Desde o início de 2014, estou ligada a esse projeto, já que fui contemplada com
uma bolsa de auxílio social oferecida pelo SAE (conforme detalhado anteriormente). A
partir de então, eu e mais quatro colegas pedagogos dedicamo-nos a mediar, intervir e
interagir junto às crianças, através dos brinquedos, objetos, brincadeiras e diálogos dentro
do projeto.
Um dos objetivos do projeto é oferecer às crianças possibilidades para que elas
possam decidir de que forma querem ou não participar da proposta do espaço, dando o
máximo de autonomia possível dentro das condições da criança e do espaço. Sempre
supervisionamos e mediamos as situações e algumas brincadeiras para que as crianças
não ajam com violência com nenhum indivíduo que está no espaço e atendendo com
atenção sempre que, infelizmente, alguma criança acaba tendo um surto ou uma crise. O
ambulatório e nós, que trabalhamos dentro dele, atendemos crianças com diversas
patologias psiquiátricas e transtornos de comportamento, sendo que a maioria das
crianças que passam por lá são diagnosticadas com TDAH e/ou autismo. Contudo, este
trabalho não se aterá a esse ponto de análise.
Por conseguinte, por observar não só o comportamento das crianças - mesmo que
sejam diagnosticadas com espectros do autismo¹- mas principalmente sua interação e
socialização, com os outros indivíduos, com o espaço e os próprios responsáveis, passei
a perceber o quanto o diagnóstico não é determinante da interação da criança com o
mundo ao seu redor e sua maneira de participar do brincar e dos jogos que ali acontecem.
___________________
¹ Déficits persistentes na comunicação social e na interação social em múltiplos contextos, conforme
manifestado
pelo
que
segue,
atualmente
ou
por
história
prévia;
Padrões restritos e repetitivos de comportamento, interesses ou atividades, conforme manifestado por pelo
menos dois dos seguintes, atualmente ou por história prévia (DSM V. 2018, p.50).
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patologia é também uma forma de estar no mundo, na sociedade e, como qualquer outro
estilo de vida, necessita de certas adaptações para estar no mundo em sua totalidade.
Ainda segundo a autora, deixar de olhar para a deficiência como algo anormal não
significa ignorar a necessidade do tratamento médico para determinada patologia que
aquele corpo apresenta, mas também possui necessidades para viver em sociedade
desafiando, muitas vezes, os padrões discursivos de normal e patológico. A autora aponta
que “deficiência é um conceito complexo que reconhece o corpo com lesão, mas que
também denuncia a estrutura social que oprime a pessoa deficiente.” (DINIZ, 2007, p. 9).
Diniz (2007) diz que olhar socialmente para as pessoas com deficiências ainda tem sido
pouco estudado no Brasil, pois esse tema ainda não se libertou totalmente da autoridade
biomédica e ainda é vista como uma tragédia pessoal e não como uma questão e justiça
social.
Ao longo do tempo, percebi que os residentes, estudantes de medicina e até os
próprios médicos passaram a observar e importar-se cada vez mais com a dinâmica e a
interação que acontece dentro do espaço. Tal mudança passou a ser observada com maior
frequência, após a orientação do Dr. P. para observarem mais atentamente as crianças e
seus comportamentos no espaço, ouvirem o que nós percebemos ou apenas observarem
as crianças para além do consultório, que, em alguns casos, acaba se tornando um espaço
opressor para a criança, fazendo com que muitas crianças recusem a saída do espaço
lúdico para irem à consulta.
Olho pedagogicamente para aquele espaço, ao enxergar aquela brinquedoteca
como um ambiente onde a ludicidade é incentivada, deixando as crianças mais expostas
à interação social na sua forma mais simples e plena, através do jogo e do brincar
(VIGOTSKI, 2010). Acredito ainda que a participação das crianças com TDAH e com
transtorno do espectro do autismo nesse tipo de espaço, mesmo que em um curto período
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de tempo específico, tem-se tornado cada vez mais importante, uma vez que interagir
socialmente pode demonstrar àquele indivíduo outras formas de estar e participar do
mundo, através das brincadeiras e dos momentos que aquele espaço pode proporcionar,
carregando consigo suas necessidades para viver com o seu próprio estilo de vida.
Ouvir relatos de pais e até de alguns adolescentes me abriram os olhos para
diversas possibilidades de enxergar esses transtornos e suas manifestações,
compreendendo-as não só como patologias do organismo humano, mas também como
produtos da transformação cultural e social do mundo em que vivemos, conforme aponta
Barbarini (2011) ao longo de sua tese que trata das crianças com TDAH.

1.3. Outros olhares sobre o espaço lúdico
Ao começar a investigação da criação do espaço lúdico e sua inserção no
ambulatório de psiquiatria infantil do HC - Unicamp, encontrei outros dois trabalhos
acadêmicos que voltaram seu olhar para o espaço lúdico (ou uma pequena fração dele)
e/ou para as crianças que frequentaram aquele espaço de alguma forma.
A primeira tese traz como título: “O controle da infância: caminhos da
medicalização” (escrita por Tatiana de Andrade Barbarini) e a segunda tese têm como
título: “Perfil neuropsicológico e moral de crianças e adolescentes com TDAH e
transtornos disruptivos do comportamento” (escrita por Fernanda Rodrigues Galves).
Essas teses, partem de diferentes pontos de vistas, embora estudem o mesmo objeto de
pesquisa (os pacientes do ambulatório de psiquiatria infantil do HC). Emergem de pontos
de vistas diferentes para descrever, olhar e analisar tais sujeitos, sendo abordado do ponto
de vista sociológico e neuropsicológico, mostrando assim dois pontos diferentes de
análise.
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A tese escrita por Barbarini (2011), se coloca como uma forte crítica à
medicalização e ao numeroso aumento do diagnóstico de TDAH, atualmente. A autora
faz diversos apontamentos e levantamentos para fundamentar sua hipótese e afirma ao
longo de sua pesquisa que existem outras possibilidades e olhares acerca do TDAH e de
seu tratamento medicamentoso. De acordo com os apontamentos da própria autora, esses
dois fatores funcionam como mecanismos de medicalização e de docilização dos corpos
e das mentes e são fenômenos sociais, não apenas um transtorno biológico ou um mau
funcionamento do cérebro (BARBARINI, 2011). O TDAH coloca-se ainda como um
construto, produto da busca pela normalização e padronização da sociedade, valorizando
os indivíduos adequados e patologizando os desviantes. Isso só é possível não apenas
pelos esforços, discursos e conhecimentos da psiquiatria utilizados pela indústria
farmacêutica, mas deve-se a toda a configuração da sociedade capitalista em que vivemos.
Há muitas maneiras de se olhar criticamente para o TDAH e seu tratamento
medicamentoso funcionando como mecanismos de biopoder, bem como o
questionamento da própria existência da patologia. A intenção da dissertação de Barbarini
(2011) nunca foi ignorar o sofrimento das crianças (uma vez que elas sofrem muito por
não atenderem às demandas e expectativas sociais, além de serem consideradas loucas,
inadequadas e anormais, são estigmatizadas por seu diagnóstico), mas mostrar uma forma
de compreender como as mudanças sociais agiram para o desencadeamento para a
interpretação de comportamentos levou à patologização do TDAH. É verdade que a
psiquiatria e a indústria farmacêutica colaboram para a disseminação do TDAH, mas as
mudanças sociais de padronização refletidas nas escolas e na convivência social são as
principais responsáveis para a explosão desse fenômeno, ou seja, é impossível desassociar
a psiquiatria e seus transtornos comportamentais da sociedade e suas configurações mais
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profundas, bem como a maneira como o TDAH está colado à sociedade e suas exigências
(BARBARINI, 2011).
A segunda tese escrita a partir do espaço lúdico e dos sujeitos que o frequentam
propõe-se a fazer um estudo mais técnico de diagnóstico, olhar e tratamento a partir de
testes comportamentais e de aparatos da medicina. Galves (2015) faz um esforço para
trazer um novo olhar para as crianças com esses transtornos, fazendo diversos
apontamentos importantes que devem ser levados em consideração ao longo do
tratamento desses transtornos, uma vez que, conforme demonstrado em vários momentos
ao longo de sua pesquisa (GALVES, 2015), outros fatores, como a falta dos pais, podem
influenciar na maneira com que a criança vê, julga e age sobre o mundo ao seu redor.
Além disso, a autora considera que seu trabalho pode ajudar a ouvir mais a criança
ao longo do tratamento, pois, ainda que ela possua TDAH com todos seus impulsos, ela
demonstra comportamentos tidos como “normais” e esperados pela sociedade. Por isso,
devemos atentar-nos não somente à patologia, mas também ao desenvolvimento moral
no tratamento desses transtornos.
Olhar para a pesquisa de Galves (2015) como mais uma possibilidade de análise
dos transtornos de comportamento possibilita enxergar o TDAH e os TD (transtornos
disruptivos) como transtornos sociais e que podem ter ligação com o desenvolvimento do
ser humano, dependendo da análise que se faz a partir disso. O estudo realizado por
Galves (2015) demonstrou-me ainda como é importante olhar para esses sujeitos como
seres em desenvolvimento e como eles são capazes de assimilar o mundo ao seu redor
com suas regras e dinâmicas, formulando o seu próprio julgamento sobre o mundo, seja
ele qual for.
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Partindo do que foi dito até aqui, este presente trabalho, se propõe a apresentar
mais um ponto de análise sobre o mesmo ambulatório de psiquiatria infantil: o olhar sobre
a atuação pedagógica, ressaltando os processos educacionais entretecidos com os
processos de desenvolvimento. Ademais, o olhar que este trabalho se propõe a estabelecer
se dá a partir do diálogo entre a atuação pedagógica e o brincar, levando em conta
também, certos desdobramentos dessa conversa, conforme detalha o capítulo a seguir.
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CAPÍTULO II: O brincar e seus desdobramentos no espaço
Muitos trabalhos apontam hoje em dia para a importância do brincar como
impulsionador do desenvolvimento e como parte integrante do trabalho pedagógico em
ambientes educacionais, como a escola, “pois a brincadeira é algo inerente na criança, é
sua forma de trabalhar, refletir e descobrir o mundo que a cerca” (Dallabona, S. e
MENDES, S. 2004, p.2). As mesmas autoras conceituam o lúdico demonstrando “sua
importância no desenvolvimento infantil e dentro da educação como uma metodologia
que possibilita mais vida, prazer e significado ao processo de ensino e aprendizagem,
tendo em vista que é particularmente poderoso para estimular a vida social e o
desenvolvimento construtivo da criança.” (p.2)
Por conseguinte, após uma breve investigação em meios de busca de trabalhos
acadêmicos, percebe-se o quanto a importância do brincar em ambientes hospitalares,
vêm ganhando espaço a cada dia. A partir disso, coloco o brincar em discussão neste
trabalho, não só para fundamentar a importância da existência do “espaço lúdico” tal
como é hoje, mas também por se tratar de um ambiente que acolhe crianças nas suas mais
diversas formas de se expressar.

2.1 As definições de brincar e seus desdobramentos na atividade da criança

Quando o assunto é o lúdico, é preciso antes de mais nada compreender o
embaralhamento nas definições de jogo, brincadeira e brinquedo (KISHIMOTO, 2017).
Segundo Kishimoto (2017) o jogo e seus desdobramentos têm seu significado atribuído a
partir do sentido que cada sociedade o pensa ou o representa. Além disso, é importante
ressaltar que neste trabalho brinquedo, brincadeira, jogo e lúdico se tornam sinônimos na
medida em que caminham como facilitadores e impulsionadores do desenvolvimento
social e cognitivo da criança.
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Para Vigostski (1994), o brincar (ou o jogo) coloca-se como um forte
influenciador do desenvolvimento de uma criança, na medida em que ela se envolve nas
situações imaginárias que o brincar lhe oferece, compreendendo suas regras bem como o
significado de determinada situação, o que lhe dá oportunidade de compreender os jogos
sociais que lhe aguardam na vida adulta. O autor pontua ainda que “é no brinquedo que a
criança aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa esfera visual externa,
dependendo das motivações e tendências internas, e não dos incentivos fornecidos pelos
objetos externos.” (VIGOTSKI, L. 1994, p. 64).
Por conseguinte, Vigotski (2007) conclui que
No brinquedo, a criança sempre se comporta além do comportamento habitual
de sua idade, além de seu comportamento diário; no brinquedo, é como se ela
fosse maior do que é na realidade. Como no foco de uma lente de aumento, o
brinquedo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma
condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento. [...] A
criança desenvolve-se, essencialmente, através da atividade de brinquedo.
(VIGOSTSKI, L. 2007, p. 122)

Dessa forma, a criança impulsiona a partir do brinquedo o seu processo de
desenvolvimento (cognitivo e até mesmo motor), mesmo que ela não tenha a menor
consciência desse processo de forma racionalizada. É no brinquedo que a criança cria
situações capazes de avançar o processo de desenvolvimento dos processos psicológicos
superiores.
A partir do que foi dito até aqui, atrelado aos pensamentos de Smolka (2000),
percebe-se que o brincar e os objetos que esse exercício envolve, impulsionam as ações
e consequentemente as ações internalizadas que impulsionam o desenvolvimento social
e cognitivo da criança a partir de suas experiências. Isso ocorre na medida em que o
brinquedo cria na criança uma zona de desenvolvimento proximal.
Smolka (2000) aponta que, no brincar (seja um faz de conta livre ou em um jogo
minado por regras), a criança evidencia diferentes maneiras de fazer as coisas e de agir
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sobre a realidade, tornando próprias as relações sociais internalizadas históricoculturalmente por esses indivíduos, mesmo que tais apropriações não sejam
externalizadas da maneira esperada socialmente.
Para Brougère (1998), o brincar se coloca modelo/princípio de toda atividade
cultural, e “como arte, não se limita a uma relação simples com o real.” (p.19). O autor
afirma ainda que “brincar não é uma dinâmica interna do indivíduo, mas uma atividade
dotada de uma significação social precisa que, como outras, necessita de aprendizagem.”
(BROUGÈRE, G. 1998, p. 20).
Para o mesmo autor, o termo brincar e jogo carregam em si, uma interpretação e
uma significação herdada de cada sociedade ou cultura que a representa, pensa ou se
apropria de tais termos e/ou atividade, enquanto produto cultural e quase que inerente do
ser humano (idem). Brougère (1998) acredita que “o que caracteriza o jogo é menos o
que se busca do que o modo como se brinca, o estado de espírito com que se brinca.”
(BROUGÈRE, G. 1998, p. 21).
Já no que diz respeito ao embaralhamento dos termos brincar, jogo e brinquedo,
o autor acredita que tudo que cerca esses termos, inclusive as atividades humanas
carregadas de significado, estão inseridas no que o autor chama de “cultura lúdica”
(BROUGÈRE, 1998). Em resumo, para o autor “a cultura lúdica é antes de tudo um
conjunto de procedimentos que permitem tornar o jogo possível” (BROUGÈRE, G. 1998,
p. 24) e que também se coloca como um esquema de brincadeiras, os quais podem
produzir jogos particulares de acordo com a experiência social e cultural vivenciada por
cada criança.
É importante dizer que
A cultura lúdica é, então, composta de um certo número de esquemas que
permitem iniciar a brincadeira, já que se trata de produzir uma realidade diferente
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daquela da vida quotidiana: os verbos no imperfeito, as quadrinhas, os gestos
estereotipados do início das brincadeiras compõem assim aquele vocabulário
cuja aquisição é indispensável ao jogo. A cultura lúdica compreende
evidentemente estruturas de jogo que não se limitam às de jogos com regras. O
conjunto das regras de jogo disponíveis para os participantes numa determinada
sociedade compõe a cultura lúdica dessa sociedade e as regras que um indivíduo
conhece compõe sua própria cultura lúdica.” (BOURGÈRE, G. 1998, p. 24)

Para Salomão & colaboradores (2007), o brincar é essencial para que a criança
consiga organizar e internalizar suas experiências, daí a enorme importância do brincar
nos contextos escolares de crianças menores. As autoras afirmam ainda que é no brincar
que pode-se conhecer a forma mais pura de como a criança vê, interpreta e age sobre o
mundo ao seu redor, embora as próprias autoras façam ressalvas a respeito dos estudos
sobre o brincar na sua forma mais livre e espontânea.
Quanto a importância da mediação de um adulto para a organização dos materiais
que farão parte do brincar, as mesmas autoras afirmam que
Conhece-se muito pouco de comportamentos de crianças em situação de escolha
livre e brincadeiras, muito embora estas situações sejam muito frequentes no
cotidiano das escolas infantis, uma vez que as educadoras disponibilizam
brinquedos e sucatas e deixam as crianças brincarem livremente nas situações
não estruturadas. Neste contexto, ressalta-se a importância do adulto na pré
escola e no ensino fundamental como responsável pela escolha dos materiais
escolares e atividades que serão desenvolvidas em sala de aula e como
responsável em gerar condições para que a criança possa escolher as atividades
e materiais preferidos. (SALOMÃO, H., MARTINI, M., JORDÃO, Ana P. 2007,
p. 2)

Enquanto fundamentação de análise das situações vividas, busca-se caminhar na
direção do que foi citado anteriormente, onde nós, adultos e mediadores do espaço,
organizamos os materiais e preparamos o espaço para que as crianças possam brincar. É
importante destacar que trabalhamos com crianças com as mais variadas doenças
psíquicas e transtornos comportamentais, portanto, em situações de violência ou de surto,
precisamos intervir e reorganizar o espaço a partir disso.
Como ponto de fundamentação teórica, este trabalho olha para o brincar enquanto
entrelaçador dos processos educacionais e de desenvolvimento da criança. Ou seja, o
brincar enquanto processo educacional, se coloca como elo primeiro entre a criança e seu
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processo de desenvolvimento, proporcionando a ela processos e mecanismos capazes de
entender os papéis sociais e culturais da vida adulta.

2.2. Outras experiências do brincar em contextos hospitalares
Ao começar a escrever este trabalho, passei a buscar outras referências e
experiências que evidenciam a importância do brincar em diferentes esferas,
principalmente em contextos hospitalares, uma vez que é nessa realidade que o “espaço
lúdico” se insere.
Antes de mais nada, é essencial ressaltar que conforme a Lei 11.104, sancionada
em 21 de Março de 2005, é obrigatório aos hospitais que ofereçam serviços pediátricos,
em regime de internação, a instalação de uma brinquedoteca. Em seu artigo 2º, a lei aponta
que “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.” (BRASIL, 2005). Contudo, ainda hoje muitos hospitais no Brasil não se
adequam a tal lei, muito menos a ampliam para outros setores dos hospitais que atendem
às crianças (ARAUJO & colaboradores, 2016).
O processo de hospitalização, mesmo que ocorra de forma ambulatorial (consultas
agendadas previamente ou de acompanhamento de tratamento pré-estabelecido), quase
sempre é encarada pela criança como algo negativo (OLIVEIRA, 2009). Contudo, “o
hospital passa a ser o microssistema de interação da criança, isto é, parte das suas
relações imediatas e com significados específicos para a pessoa.” (OLIVEIRA, L. D. B.
2009, p. 308).
Assim, o “espaço lúdico” proporciona não só um lugar onde o brincar ganha
enfoque como fonte de desenvolvimento, mas também é fonte primordial de humanização
do atendimento, consolidando-se como uma forma de encarar o momento de sofrimento
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com mais suavidade. Além disso, o brincar faz parte da realidade infantil, ou seja, mesmo
que a criança esteja em um ambiente nada agradável para ela (como um hospital), o
brincar e suas atividades acompanham a criança.
Oliveira (2009) concluiu, através de sua pesquisa experienciada no contexto de
uma brinquedoteca instalada na Unidade de Internação Pediátrica do Hospital
Universitário/UFSC, que
Pôde-se observar que as crianças, de fato, passaram a lidar melhor com a
hospitalização através das atividades lúdicas realizadas com elas. Muitas vezes,
as crianças estavam muito apáticas ou extremamente agitadas e, depois de
brincarem,
ficavam mais
calmas e relaxadas,
verbalizando
seu
contentamento e desejo de continuar brincando. A família e a equipe
valorizavam a brincadeira e utilizavam este recurso para se aproximar da
criança e formar vínculo. (OLIVEIRA, LDB. 2009, p. 310)

Para a autora, o brincar em contexto hospitalar oferece também a promoção e a
manutenção do desenvolvimento infantil completo, mesmo que a internação a tire de sua
rotina normal, deve ser ressaltada a importância da presença de brinquedotecas em
contextos hospitalares.
Em diálogo com o que foi dito até aqui, Mitre e Gomes (2004) apontam que “o
brincar passa a ser visto como um espaço terapêutico capaz de promover não só a
continuidade do desenvolvimento infantil, como também a possibilidade de, através dele,
a criança hospitalizada melhor elaborar esse momento específico em que vive.” (p. 1)
Angelo e Vieira (2010) evidenciam que os hospitais são organizados para o
tratamento das doenças, esquecendo-se muitas vezes dos processos biopsicossociais do
ser humano, esperando de seus pacientes passividade e aceitação não só do ambiente, mas
também dos tratamentos. Um hospital não foi planejado para ser um ambiente acolhedor
ou que favoreça à criança um ambiente favorável ao brincar ou a situações que ela está
acostumada a viver no seu cotidiano.
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As autoras comprovaram através de suas observações sistemáticas previstas em
um roteiro e através de estudos que as crianças esperam pela abertura do espaço e pela
realização das atividades, ficando tristes e decepcionadas quando as atividades não
acontecem. Assim também, observa-se no espaço lúdico: as crianças aguardam ansiosas
por nossa chegada e muitas vezes, ficam tristes quando temos que fechar o espaço por
conta do horário de encerramento das atividades. A brinquedoteca pode transformar o
momento no hospital em um momento mais agradável e que possa lhes trazer boas
experiências, afinal, a ampla maioria das crianças está cercada por brincadeiras em vários
momentos do seu dia fora do hospital e a brinquedoteca pode lhe proporcionar isso em
um ambiente diferente do que ela está acostumada a viver em seu dia-a-dia.
Para De Angelo e Vieira (2010)
É possível perceber a importância que os brinquedos têm para as crianças, pois
é através deles que os sentidos são desenvolvidos, há a expressão dos
sentimentos e aumento da criatividade e inteligência. Sendo a Brinquedoteca um
espaço repleto de brinquedos, configura-se como um lugar agradável onde a
criança pode desenvolver sua principal função, o brincar. A Brinquedoteca
Hospitalar visa sanar um pouco a dor da criança internada, proporcionando
momentos de alegria, descontração, prazer e conhecimento, através das
atividades desenvolvidas e socialização. Durante as atividades as crianças
permanecem envolvidas, parecendo esquecer do motivo da internação e doença
que os levaram até ali. Mostram-se alegres e entusiasmadas com a brincadeira
transmitindo esses sentimentos umas às outras e aos seus acompanhantes. (DE
ANGELO, T.S. e RODRIGUES, M. R. 2010, p.87)

É no lúdico que a criança encontra seu momento de refúgio e de expressão na sua
forma mais livre, é nesses momentos que a criança resgata a sua forma mais pura de ser
criança (ANGELO e VIEIRA, 2010).
Assim como no espaço lúdico, na brinquedoteca estudada pelas autoras (que se
localiza em uma Instituição Hospitalar de ensino em São José do Rio Preto), na maioria
dos casos, os pais acompanham as crianças no momento do brincar, o que demonstrou-se
ser benéfico não só para o bem-estar da criança no momento da internação, mas também
para o fortalecimento dos laços afetivos da criança e seus familiares.
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Mitre e Gomes (2004), em diálogo com os profissionais da saúde que trabalham
diretamente com as crianças, afirmam que o brincar é benéfico para a aceitação do
tratamento e facilita o diálogo dos profissionais da saúde junto a seus pacientes. Para eles,
promover o brincar pode diminuir o distanciamento que existe entre a criança, os
profissionais da saúde e com a instituição hospitalar em si. De encontro a isso, existe a
necessidade de realizar junto aos profissionais da saúde um trabalho de humanização no
atendimento, para que o olhar deles sobre o paciente deixe de ser apenas na perspectiva
de um corpo doente e passe a ser sobre um ser humano por completo que tem outras
necessidades (LOPES e PAULA, 2012).
Diante desse contexto que muitas vezes se apresenta de maneira hostil e opressora
para a criança. Araújo & colaboradores (2016), através de observação e atuação junto às
crianças, constataram que “alguns acompanhantes genitores relataram que seus filhos
conseguiam discorrer sobre suas angústias, anseios e perspectivas com maior facilidade
com o decorrer das atividades, tanto pelo vínculo criado e fortificado durante as visitas,
quanto pelo uso das atividades lúdicas.” (ARAÚJO, R. & colaboradores, 2016)
Endossando o que foi dito, muitos pais se mostram-se mais tranquilos ao verem
seus filhos brincando, pois essa se mostra uma forma de recuperar a rotina ou “a vida
normal” mesmo emergidos em uma situação de sofrimento, tal como uma internação
hospitalar (LIMA & colaboradores, 2015). Os autores afirmam ainda que
O brincar parece ser compreendido pelos acompanhantes como experiência
intrínseca à infância. Desse modo, permitir a brincadeira no hospital é
possibilitar que parte da rotina infantil esteja preservada. Se, por um lado,
existem dor e restrição da liberdade no ambiente hospitalar, há, por outro,
alegria, brinquedos e carinho. [...] Nesse sentido, mesmo a hospitalização sendo
um evento potencialmente estressante à criança e à sua família, nem sempre
representa uma experiência prejudicial ao desenvolvimento. O hospital
apresenta uma dimensão educativa, pois pode oferecer novas experiências,
sensações e a oportunidade de se relacionar com pessoas de forma imediata e
formar novos parceiros. (LIMA, M. e colaboradores. 2015)
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A fim de tornar o ambiente ainda mais acolhedor, benéfico e divertido às crianças,
as estudantes de pedagogia que atuam no “espaço lúdico”, junto à assistente social
responsável pelo projeto, passaram a realizar festas em datas comemorativas ao longo do
ano, conforme apontado no capítulo I deste trabalho que descreve em detalhes o
funcionamento do espaço e suas atividades.
Contudo, devido a vários elementos e fatores que muitas vezes decorrem das
enfermidades das crianças (LOPES e PAULA, 2012), muitas crianças passam anos dentro
de um hospital sem ter acesso a festas culturais ou datas comemorativas. Frente a isso e
alinhando os pensamentos sobre o brincar, as autoras destacam que
Através do brincar a criança expressa sua visão de si e do mundo no qual vive,
reproduz e recria comportamentos e culturas. Ao brincar, o foco não está mais
na doença e no tratamento, mas no lúdico e em todo o universo de possibilidades
que a ação de brincar convida a criança a participar e compartilhar estas ações
com os amigos. As festas nos hospitais também proporcionam às crianças e
familiares relaxarem nesses ambientes repleto de tensões. (LOPES, B. e
PAULA, E. 2012)

É importante ressaltar que a criança hospitalizada afasta-se de todo o seu
cotidiano, inclusive das manifestações culturais e festas, enquanto a sociedade segue seu
curso normal e a criança hospitalizada passa a ser mero expectador desse espetáculo
social, daí também, a importância das festas dentro dos hospitais (LOPES e PAULA,
2012). Segundo as próprias autoras, as festas se mostram como um momento de ruptura
na rotina tão marcante e dura de um hospital, trazendo momentos de alívio e de
tranquilidade em meio a tanta adversidade.
No espaço lúdico e no estudo de Lopes e Paula (2012), acreditamos que as festas
não lembram datas comemorativas (como a Páscoa, Natal e dia das crianças) apenas pelo
incentivo da sociedade de consumo, mas também pela lembrança de ser criança e de
desejar participar desta data social que a todo momento ela é lembrada por propagandas
e pela televisão.
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As autoras destacam que “brinquedos, chocolates e outros doces são importantes,
mas apenas na medida em que estes elementos reforçam o valor do brincar, a
demonstração de um carinho e a lembrança de alguém especial” (LOPES, B. e PAULA
E. 2012), assim também acreditamos e pensamos nas festas a partir dessa mesma
concepção.
Muitos elementos trazidos até aqui tratam da relação dos hospitais com as crianças
doentes em momentos de internação e o projeto “espaço lúdico” esteja inserido em um
ambiente hospitalar ambulatorial, muitos elementos que se apresentam na realidade da
brinquedoteca, estão interligados e são colocados como elementos de análise importantes
quando o assunto é o brincar dentro dos hospitais.
Assim sendo, as crianças que frequentam o “espaço lúdico” passam muito tempo
de sua vida compartilhando momentos conosco, uma vez que a cada consulta eles passam
pelo menos quatro horas conosco. Por conseguinte, as consultas são marcadas em datas
importantes para as crianças, como aniversários, passeios da escola ou viagens
planejadas, e elas apenas não tem outra escolha a não ser irem nas consultas, uma vez que
as faltas fazem a criança perder o direito ao tratamento.
Mesmo que se trate de um ambiente ambulatorial, as crianças também enfrentam
muitas adversidades e sofrimentos que derivam do tratamento, além disso, muitos
tratamentos vão se prolongar por toda a vida daquela criança. Daí também a importância
do brincar na psiquiatria infantil, para que a criança enfrente sua doença de forma mais
leve e humanizada no que diz respeito à suas consultas e as idas frequentes aos hospitais.
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Capítulo III: A mediação pedagógica em diálogo com o “espaço lúdico”
Como vimos até aqui, o brincar é essencial para o desenvolvimento infantil e é
cada vez mais necessária sua inserção no ambiente hospitalar (Angelo e Vieira 2010;
Araujo, 2016; Mitre e Gomes, 2004; Lima, 2015). Frente a isso, é importante a retomada
de um fator importante no que diz respeito ao brincar, o fato de ter “grande importância
na socialização da criança, pois é brincando que o ser humano se torna apto a viver numa
ordem social e num mundo culturalmente simbólico.” (ANGELO e VIEIRA, 2010).
É importante lembrarmos que a criança se desenvolve a partir de suas condições
concretas de vida. Seguindo uma perspectiva histórico-cultural, é no desenrolar de suas
relações e interações que ela impulsiona tal desenvolvimento, possibilitado muitas vezes
pela mediação do outro, inclusive por um adulto (VIGOTSKI, 2007).
Sabemos o quanto o brincar é importante para a infância, principalmente em
ambientes escolarizados (KISHIMOTO, 2017). Então, qual é o papel do profissional da
educação inserido no brincar, seja ele dentro ou fora do ambiente escolar?
Em uma primeira tentativa de diálogo a essa inquietação, trago novamente Angelo
e Vieira (2010) ao afirmarem que
Os parceiros envolvidos no ato de brincar devem ser considerados, pois a ação
infantil tem um caráter coletivo, o que indica a necessidade de um par para
interagir, seja outra criança, seja um adulto. [...] As crianças têm boa interação
com o profissional responsável pela Brinquedoteca, procurando-o para solicitar
novas brincadeiras, pedir auxílio para realização de atividades, contar sobre fatos
que consideram interessantes ou apenas conversar e trocar idéias [...]. É
importante salientar o papel do adulto nas brincadeiras as quais as crianças
propõem, pois isto fará que o seu interesse aumente. O profissional pode atuar
como um mediador que ajuda na compreensão das características do brinquedo
e no aprendizado das regras que se fazem necessárias para seu uso, fazendo assim
com que a criança adquira maior habilidade e socialização. Quando os
educadores participam das brincadeiras, interagem de forma alegre e
descontraída com a criança. Assim, a aprendizagem e benefícios que derivam
delas surgem de maneira natural e sem coação. Se a relação entre o profissional
e as crianças forem corretas e tiverem a dimensão que podem e devem ter,
resultados surpreendentes irão acontecer. (ANGELO, T. e VIEIRA, M.R. 2010,
p.88 e 89)
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Em diálogo com o que foi dito pelas autoras, a mediação pedagógica mostra-se
como um importante elo entre a educação e o brincar da criança, trazendo elementos
importantes para tal discussão neste presente trabalho. Para Chiote (2013), é papel do
professor criar condições, momentos e espaços para que seja possível a criança ampliar
suas experiências de brincadeira enquanto se relaciona com seus iguais, seja uma criança
em condições normais de desenvolvimento ou com qualquer deficiência física e
intelectual.
Segundo Vitor (2010, p. 107), é papel do professor através do brincar “[...]
acompanhar o movimento lúdico da criança, percebendo aspectos que envolvem o seu
brincar [sistematizando a] quantidade e a heterogeneidade de experiências que a criança
poderá ter sem perder de vista a sua qualidade”. É exatamente nesta direção que as
pedagogas do “espaço lúdico” trabalham: procuramos organizar o ambiente físico, os
brinquedos e as brincadeiras para que as crianças possam ter um brincar livre, mediado
por nosso trabalho a partir das condições do brincar que criamos nos momentos em que
o espaço está aberto.
Tratando mais especificamente das condições e definições que cercam o trabalho
mediador do professor, Chiote (2013, p. 60) define, a partir de suas observações e estudos,
que “a atuação conjunta com as professoras em um trabalho colaborativo foi essencial,
para que a intencionalidade e sistematicidade que caracterizam a mediação pedagógica
fizessem parte do trabalho pedagógico de forma mais intensiva.”
Baseada nos escritos de Vigotski (1988) que revelam a função histórica e social
do desenvolvimento dos processos psicológicos superiores, Cavalcanti (2005) afirma que
“as funções mentais superiores do homem (percepção, memória, pensamento)
desenvolvem-se na sua relação com o meio sociocultural, relação essa que é mediada por
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signos. Assim, o pensamento, o desenvolvimento mental, a capacidade de conhecer o
mundo e de nele atuar é uma construção social que depende das relações que o homem
estabelece com o meio.” (CAVALCANTI, L.S. 2005, p.187)
O meio em que ampla maioria das crianças convive é permeado pelo brincar e as
redes de relações que elas criam com o outro a partir do espaço da brincadeira. Portanto,
é fundamental que o educador seja mediador dessa relação da criança com o meio, criando
condições para que o lúdico seja oferecido para criança em sua plenitude.
No que diz respeito à relação entre o meio e o desenvolvimento humano, Pino
(2001) destaca que o conhecimento e o desenvolvimento, ao emergir de uma perspectiva
histórico-cultural, acontece a partir de uma produção social particular da atividade
humana, sendo ela social, planejada ou organizada ainda em ações e operações e
socializada. Ou seja, no brincar que a criança começa a criar suas redes de socialização,
que dão a ela a possibilidade de se desenvolver em plenitude.
Mesmo que este trabalho não tenha enfoque nas crianças que frequentam o
“espaço lúdico”, que os sujeitos que são atendidos pelo ambulatório possuem
diagnósticos, em ampla maioria, de autismo e TDAH. Em diálogo a isso, Chiote (2012)
olha para as crianças com autismo em seu estudo, buscando um novo olhar para esses
sujeitos, afirmando que ela faz a opção de “compreender o desenvolvimento dessa criança
a partir da abordagem histórico-cultural, por considerar que o sujeito se constitui e
desenvolve nas condições concretas de vida, a partir das relações e interações que lhes
são possibilitadas nos processos mediados”. (CHIOTE, F.A.B. 2012, p. 58). A autora
ainda afirma que a cultura tem papel fundamental na assimilação da criança sobre o
mundo e sobre ela mesma. (CHIOTE, 2012).
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Assim também é dada a base da mediação no espaço lúdico, considerando o
sujeito em sua totalidade, nas condições concretas em que vive e socializa e a partir disso,
mediar as situações e o brincar dentro do espaço, para que ali também seja um momento
de significação, assimilação das experiências e ação da criança (VIGOTSKI, 2007),
impulsionando seu desenvolvimento em certa medida, já que o “espaço lúdico” se
apresenta como mais um espaço de socialização e de existir na vida da criança.
Sobre a mediação pedagógica no brincar, Chiote (2012) aponta que é
papel fundamental do professor, preparar e criar condições para que a criança possa
ampliar as experiências através do brincar, na medida em que se relaciona com seus pares.
Em diálogo com o que está sendo tratado até aqui, Rocha (2005, p.46) declara que
O desenvolvimento da atividade lúdica está articulado com as experiências que,
em sentido geral, são oferecidas para as crianças. Estas experiências são em
geral, em larga medida, responsabilidade do educador, como organizador do
cotidiano educacional. A capacidade imaginária e a atividade lúdica, decorrem
das condições concretas de vida do sujeito. Não sendo processo psicológico e
atividade naturais da criança, torna-se imprescindível que sejam criadas
condições necessárias para que ela se aproprie deles.

Oliveira (2007) traz uma importante contribuição ao tratar do papel do professor
no processo de mediação pedagógica. Para a autora, a mediação pedagógica
[...]se refere exclusivamente à atuação do professor no contexto educacional,
com o intuito de propiciar à criança internalizar e se apropriar de conhecimentos
historicamente construídos e acumulados pela sociedade. O educador, nesse
contexto, é considerado aquele que deve se antever ao desenvolvimento real da
criança buscando identificar as suas necessidades concretas e contribuir para a
organização de condições que lhe permitam avançar em suas elaborações;
promovendo, desse modo, o acesso à aquisição de novos conhecimentos. [...]
Na medida em que o professor identifica as necessidades dos alunos, ele também
visualiza as suas próprias necessidades, no sentido de viabilizar a adequação de
suas práticas pedagógicas às peculiaridades de cada criança. Contudo os fazeres
pedagógicos do professor não implicam somente a organização de condições
favoráveis ao surgimento da aprendizagem. Cabe a ele sistematizar,
intencionalmente, o processo de desenvolvimento e aprendizagem, buscando
investigar, em relação às crianças, o que ainda lhes é insipiente, possibilitando
superações qualitativas. (OLIVEIRA, R. 2007, p.95 e 96)

Ademais, a autora faz uma importante afirmação para complementar o que disse
acima a respeito da importância da mediação pedagógica, afirmando que
O jogo, como a atividade principal da criança pré-escolar, requer investimentos
cuidadosos por parte do professor, no sentido de buscar tracionar o processo
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psíquico da criança por meio de sua mediação [...] [a qual] permite ao professor
conhecer e identificar os modos e percursos de apropriação e elaboração da
criança de sua realidade cultural, uma vez que direciona o olhar do professor não
apenas para aquilo que as crianças fazem, mas para o modo como fazem. Logo,
a observação e a participação na atividade lúdica se tornam indispensáveis. Ao
mediar as situações lúdicas das crianças, o professor poderá ter acesso ao que
elas conhecem, identificando o que ainda não dominam, de modo que as
respostas das crianças, durante a brincadeira, poderão servir como indicadores
do seu desenvolvimento [...]. (OLIVEIRA, R. 2007, p. 97 e 98)

Por conceber o brincar livre como algo natural e que move as crianças a estarem
ali e a brincarem da maneira que acharem melhor, intervimos no brincar poucas vezes,
uma vez que nossa mediação é mais necessária em momentos de conflitos, na disputa por
brinquedos ou em surtos decorrentes das deficiências das crianças que frequentam o
“espaço lúdico” (CHIOTE, 2012).
Contudo, como mediadoras pedagógicas do “espaço lúdico”, é necessário em
muitos casos que a intervenção mediada aconteça em diferentes situações, participando
“[...] da brincadeira sem impor regras; promover o contra papel; promover a interação
entre as crianças; inserir outros participantes em brincadeiras iniciadas individualmente e
solucionar, junto com as crianças, problemas que as impediam de continuar a brincar”
(VICTOR, S.L. 2010, p. 106).
É necessário ainda ter em mente que, em muitos casos, a abordagem e a maneira
de intervir sofrem alterações, uma vez que a maneira que as crianças enxergam e reagem
às intervenções difere a cada acontecimento ou a cada criança (CHIOTE, 2012). Para tal,
o mediador deve ter olhar cuidadoso e atento, percebendo o empreendimento que a
criança faz para ser compreendida em pequenas ações, às vezes quase inotáveis. (BOSA,
2002).
Como vimos até aqui, a mediação pedagógica, através da organização intencional
do espaço e das condições necessárias para o livre brincar da criança, demonstra um papel
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essencial para o trabalho pedagógico junto às crianças. No “espaço lúdico”, partimos
desse princípio, tendo uma importante ancoragem para o trabalho junto às crianças.
Reconhecemos também a importância do trabalho coletivo para que não só a
mediação seja possível, mas principalmente para que as crianças encontrem um ambiente
de socialização e de conforto nos momentos em que estão em um ambiente tão inóspito
a ela. Ou seja, a “salinha” está lá não só para acolhê-la enquanto criança que têm a
necessidade de brincar, mas também como sujeito por completo e, como tal, necessita de
um ambiente seguro e humano para ser e estar por completo no mundo.

40

Capítulo IV: Análise das entrevistas e resultados da pesquisa
Como vimos até aqui, encontramos suporte teórico para relevar o brincar e a
mediação pedagógica como fundamentais na sustentação do trabalho no “espaço lúdico”.
A fim de investigar a maneira como o trabalho pedagógico pode contribuir para a
dinâmica de funcionamento da brinquedoteca da psiquiatria infantil do Hospital das
Clínicas da Unicamp, decidi então entrevistar três estudantes do curso de pedagogia que
atuaram no espaço por mais tempo e o médico que viu o projeto “espaço lúdico” nascer
no ambulatório e conquistar a importância que tem hoje, para um atendimento mais
humanizado e que atenda às necessidades das crianças para ser e estar por completo
inclusive nesse momento de estranhamento e em alguns casos, de sofrimento.
Contudo, a escuta dos relatos e apreciações das estudantes de pedagogia e do
médico coordenador com relação ao trabalho efetivamente realizado no espaço lúdico
poderia propiciar um interessante diálogo da teoria com a prática. Em acordo com a
perspectiva teórica assumida, a escolha foi realizar entrevistas com perguntas abertas e
semi-estruturadas estes protagonistas. Frente a isso, é importante ter em mente que uma
pesquisa de caráter qualitativo tem como pressuposto o âmbito social e seus significados,
tomando-os como objetos de investigação e análise (Minayo & Sanches, 1993).
A entrevista com as pedagogas foi realizada em grupo, a fim de fazer emergir
lembranças e falas importantes para o diálogo deste trabalho. Além disso, a entrevista foi
realizada nas inspirações de um grupo focal, pois “a finalidade dessa modalidade de
pesquisa é extrair das atitudes e respostas dos participantes do grupo sentimentos,
opiniões e reações que resultariam em um novo conhecimento.” (GOMES, A. 2005, p.
279). A autora ainda nos reafirma que a entrevista em grupo focal se coloca a cumprir
dois papéis: “possibilitar checagens adicionais para investigar uma experiência concreta
[...] e para obter respostas por meio de experiências recorrentes.” (p. 280).
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Se tratando mais especificamente da entrevista com as três pedagogas feitas a
partir de ideias de um grupo focal, iniciada com uma conversa formal explicando a
pesquisa e suas finalidades em um primeiro momento, acompanhada da leitura e ciência
do termo de Consentimento Livre e Esclarecido.
Para a realização da entrevista, tivemos um encontro que durou aproximadamente
uma hora e finalizada em um único dia. Ao decorrer da entrevista, procurei apenas
levantar as questões, buscando não influenciar as respostas ou expondo minha opinião.
Sempre que as falas se encerravam (um momento de silêncio total nas falas), eu colocava
uma nova pergunta ou um novo tópico de discussão, buscando suscitar as falas, ideias e
sentimentos que pudessem evidenciar como o “espaço lúdico” se estruturou e como isso
influenciou o olhar delas sobre o espaço e também sobre suas próprias práticas. Toda a
entrevista está transcrita na íntegra.
Quanto a entrevista com o médico, a mesma aconteceu de forma individual e em
um único encontro. Antes de iniciar a entrevista, o termo de Consentimento Livre e
Esclarecido foi lido e assinado por ambas as partes. A entrevista se deu de maneira aberta,
com perguntas semi-estruturadas e realizada em um único encontro que durou
aproximadamente trinta minutos. As perguntas funcionam, como disparadoras de falas,
visões e sentimentos capazes de explicitar como o trabalho no espaço lúdico ganha
importância e espaço dentro do atendimento ambulatorial e se podem ou não influenciar
o trabalho médico junto às crianças. Todo o aúdio da entrevista foi transcrito na íntegra.
Além disso, Minayo & Sanches (1993) olham ainda para a significação das falas
e como objetos de sistematização, a partir de sua significação, ou seja, faz-se necessário
olhar para as falas e discursos dos sujeitos, enquanto motivadores do estudo científico.
Por conseguinte, os autores dão ênfase para a relevância da experiência e da historicidade
dos fatos, dentro de um contexto social como base de um levantamento qualitativo sobre
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um fenômeno, falas e discursos ou ainda, para um grupo social passível de análise. Ou
seja, partindo das situações práticas, das linguagens e das significações envolvidas, o
pesquisador está apto a estabelecer respostas e probabilidades de fenômenos, a partir de
um estudo qualitativo do objeto estudado.
É preciso detalhar que um trabalho qualitativo e social, tal como este é
apresentado, precisa compreender e emergir três questões: a simbólica, a histórica e a
concreta, uma vez que “a dimensão simbólica contempla os significados dos sujeitos; a
histórica privilegia o tempo consolidado do espaço real e analítico; e a concreta refere-se
às estruturas e aos atores sociais em relação.” (MINAYO, M. & SANCHES, O. 1993,
p.246).
É importante mencionar, para além do que foi tratado até aqui, que as entrevistas
foram integralmente transcritas, sendo que a organização do conteúdo e os pontos
colocados em destaque foram inspirados nas contribuições de L.Bardin (BARDIN, 2016).

4.1. As vivências, colaborações e os olhares das pedagogas do “espaço
lúdico” e o olhar do médico sobre o espaço e suas contribuições para o
ambulatório.
Antes de mais nada, é necessário informar sobre as estudantes entrevistadas e sua
inserção no “espaço lúdico (conforme detalhado por elas mesmas no fragmento a seguir).
Todas elas tiveram outros trabalhos dentro da Unicamp antes de conhecerem o espaço
lúdico. Antes da entrada delas no “espaço lúdico”, não havia um grupo sistematizado e
concretizado de trabalho e nem sempre o espaço contou com estudantes da pedagogia no
trabalho da brinquedoteca.
“Bom, eu trabalhei dois anos na biblioteca central e o ambiente não estava muito
agradável lá e eu busquei um novo projeto, focando na minha área, pensando na
pedagogia e na educação e pesquisei algum trabalho dentro da bolsa SAE que tivesse a
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ver com crianças. Aí apareceu esse projeto quando eu fiz a busca, apareceu o projeto do
Espaço Lúdico[...]” (G)
“Eu fiquei na BC um ano, mas eu troquei, acho que fui para a informática. Eu
tranquei o semestre da faculdade; quando eu voltei e consegui a bolsa, eu pensei em
trabalhar em uma coisa que fosse mais leve assim, mas eu ainda era da Educação Física.
Mas quando eu vi o espaço lúdico, eu curti a ideia do projeto[...]” (D)
“Assim que eu consegui a bolsa, eu fui trabalhar num projeto que - não tinha
vaga no espaço lúdico, ele não apareceu ele pra mim no começo - eu fui trabalhar lá na
Casa do Lago. Eu trabalhei um mês lá na Casa do Lago e eu não tinha que fazer
praticamente nada, foi bem tenso, porque eu tinha que ficar cumprindo horário lá, mas
eu tinha que ficar lá. E… eu não fazia nada, eu ficava no computador e aí eu não gostei,
eu fiquei bem desgostosa no começo e uns amigos meus que trabalharam no espaço
lúdico (...) aí eu gostei e assim que eu pude, trocar assim de projeto, eu sai de um, me
desliguei, conversei com aonde eu tava tudo, expliquei que eu queria algo mais ligado a
minha

área

também,

pra

não

pegar

mal

rs

e

fui

pra

lá.”

(K)

Quando perguntadas como era o “espaço lúdico” quando elas chegaram, as
entrevistadas demonstraram a falta de estrutura física do espaço e a precariedade dos
brinquedos e das relações entre a equipe de trabalho do espaço e o restante da equipe do
ambulatório. Ao longo da entrevista elas suscitaram memórias e trouxeram para o relato
que:
“Era precário, era bem precário! [...] A gente não tinha estrutura, não tinha
brinquedo, não tinha o tapete, não tinha nada! Rs, era tudo muito precário! É, sem falar
na própria relação que o pessoal tinha com o espaço da… com o espaço lúdico né?! Os
profissionais que trabalham ali na área. Era muito tenso, muito pior!” (D)
“Era bem difícil né?! Tinham poucos brinquedos…” (G)
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Conforme foi descrito no capítulo anterior, é papel do professor preparar o espaço
físico e estrutural para que o livre brincar possa se demonstrar em completude,
impulsionando a socialização e o desenvolvimento da criança, através da mediação
pedagógica (CHIOTE, 2012) (VITOR, 2010) (ROCHA, 2005) (OLIVEIRA, 2007).
Contudo, durante o processo de consolidação (às vezes lenta e tortuosa) do espaço e de
sua estruturação, as pedagogas enfrentaram dificuldades e ainda vivenciamos algumas
delas,

seja

no

espaço

físico

ou

das

relações.

“Era muita criança e o espaço é pequeno. E tem esse lance do espaço não ser
preparado pra isso, não é pensado pra isso! Colocar coisas e deixar na sala (…) a gente
ocupa de vez em quando para aquele objetivo.” (D)
“Não tem estrutura.” (G)
“[…] pra tentar deixar mais o ambiente, sei lá, não mais educativo, mas mais
lúdico mesmo! Um pouco mais adequado e não rolou né?!” (K)
Quando perguntei ao médico (P) como ele conheceu o “espaço lúdico” e como ele
era no início, o mesmo relata que:
“Quando o ambulatório era… deve fazer uns 15 anos pelo menos né?! Para mais.
Quando o ambulatório ainda era lá em cima, ainda era lá onde hoje é a oncologia né?!
Final dos anos 90 então, são quase 20 anos. Não eram nesses moldes, mas eram com
alunos voluntários né?! Alunos voluntários que se interessavam, alunos de graduação,
mas não tinha ainda o vínculo… Não tinha bolsa, não tinha nada né. Depois começaram
alunos… Não necessariamente da educação, muitos eram da pedagogia, mas também
haviam alunos que cursavam disciplinas… de licenciatura e participaram deste trabalho.
Até que começou a se conseguir as bolsas que a M. junto ao SAE, começou a conseguir
as bolsas e aí, o trabalho ficou um pouco mais estável né?! Sempre ter alunos e tal,
ganhou

uma

estabilidade!”

(P)
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Apesar de todas as dificuldades que foram relatadas até aqui, aos poucos, a relação
com os outros profissionais do ambulatório com a equipe médica (pois com a equipe de
enfermagem a relação sempre se mostrou saudável, não havendo relatos nem de
estranhamento no que diz respeito a essa relação) e principalmente com as crianças foi se
modificando e se mostrando cada vez mais produtiva e agradável.
“Inclusive, o hospital, os próprios profissionais ali, eles não reconhecem muito o
espaço, acho que até hoje…acho que melhorou um pouco a relação mas assim.” (K)

Ao se tratar mais especificamente da relação das pedagogas com as crianças,
facilitadora da mediação pedagógica realizada no espaço, as pedagogas relatam um
progresso na medida em que buscam se relacionar mais com as crianças através do
brincar. As entrevistadas também demonstram uma importante relação de confiança
construída não só com as crianças, mas também com os pais e responsáveis, o que torna
o ambiente ainda mais agradável e preparado para receber à todos.
“A relação das crianças, entre elas era muita mais próxima do que as relações
delas com nós […] que estávamos lá.” (G)
“A gente ficava mais de longe.” (D)
A respeito da mudança e melhora dessa relação elas dizem que:
“Talvez porque nós puxamos essa relação com as crianças. Eu não sei se o grupo
anterior tinha esse interesse em conversar com essas crianças, saber o que essas crianças
pensavam, qual era o sentimento que elas tinham, porque que elas estavam ali… Foi uma
coisa que nós buscamos nas crianças: o diálogo, a conversa, a interação…” (G)
“E com os pais também.” (D)
“Exato. E com os pais! Já, antes não, as crianças brincavam entre elas e só!
Porque olha, não tinha, por exemplo, os desenhos que nós bolamos para as crianças: a
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gente pensou nesses desenhos, o que poderiam ser, o que tipo de características esses
desenhos teriam… pra ser adequado para as crianças de diferentes idades e de diferentes
graus de desenvolvimento intelectual.”(G)
“É. Tem o lance das festas também, que a gente tem as festas agora, certinho.”
(D)
“Eu acho que também essa relação das crianças mudou, eu acho que tem vários
fatores que vocês já colocaram, mas acho que também mudou de caso a caso assim.
Tinham crianças que eu lembro, que não entravam no espaço… adolescentes
principalmente, mas crianças também. Porque exatamente a sala era muito agitada,
tinha muita gente e eu acho até pelo o que elas têm, as mães sempre falavam:
-Não, não vamos entrar porque ele não gosta de barulho, não gosta de muita gente.
Então eu acho que isso muda muito de caso a caso assim. Tem crianças que eu
lembro, que eu gostava muito, que a gente trocou muita ideia e que parou de frequentar,
tem crianças que a gente viu a piora né?! Como no caso do… “M”. A gente, eu lembro
do “M” andando, falando, conversando, e aí a gente vê o M hoje: ele ta na cadeira de
rodas, sem conseguir falar, o que é um negócio muito bad assim. Então assim, essa
relação também muda por vários fatores.” (K)
“É, também vimos crianças melhorando né?!” (G)
“Mas, eu acho que a gente também buscou essa relação… Igual você falou, a
gente se colocou tipo oh, vamos conversar e… a gente buscou isso na brincadeira,
brincando. Até com os pais, com a família. Eu acho que a família buscava muito mais a
gente as vezes pra conversar do que os próprios profissionais.” (K)
“É, e essas relações continuam até hoje, muita delas.” (G)
“[...]porque você acompanha aquela criança, mesmo que você não queira, ela tá
ali; você busca saber como ela é, para você saber o que você pode falar para ela, o que
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você pode brincar com ela… até onde você pode ir e, onde você pode começar a prestar
atenção que ela pode ter um surto do nada! Então você acaba interagindo muito!” (G)
Essa relação se mostra importante não só para a organização do brincar, mas
também para a construção de um espaço mais humanizado e acolhedor, o que só trouxe
reflexos positivos para o ambulatório e para o tratamento das crianças. Se antes as
crianças entravam com desconfiança e aos poucos foram ficando mais à vontade, hoje até
mesmo a equipe médica mergulha no espaço para coletar mais informações sobre a
criança ou para observar a criança no seu ambiente mais livre: o brincar.
Além da importante relação de confiança construída com as crianças que
possibilita não só que as conheçamos melhor, mas para que elas se sintam cada vez mais
livres para serem elas mesmas e confiar no espaço como um momento de brincar e de
acolhida. Neste sentido também, acabamos por nos aproximar dos familiares das crianças,
o que faz com que o “espaço lúdico” seja para eles um espaço de escuta e de acolhimento
nos momentos em que frequentam o hospital.
Apesar do trabalho pedagógico que foi sendo consolidado e ganhando espaço,
muitas pessoas ainda enxergam o “espaço lúdico” como um ambiente exclusivamente
assistencialista, não enxergando seu potencial educativo ou de contribuição para a
qualidade do atendimento no ambulatório.
“Mas é triste esse espaço assistencialista, ao mesmo tempo que a gente não tem
nada de assistência, tipo como dar assistência, a gente não tinha nada, a gente só está
ali pra brincar…” (K)
É importante ressaltar ainda que as pedagogas demonstram forte dificuldade
quando o assunto é a preparação/formação específica para o trato das crianças com
deficiências e em situações de vulnerabilidade psicológica e social.
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Entrevistadora: “E quais as maiores dificuldades e as maiores alegrias que vocês
viveram no espaço?”
“Dificuldades: muitas! Principalmente de você ouvir histórias que você não tem
o poder de ajudar de maneira nenhuma, histórias extremamentes tristes e revoltantes que
você gostaria de ter… É, que afetam o psicológico, que você queria fazer alguma coisa
e você não tem condição de fazer. Histórias às vezes, de falta de alimento mesmo, não só
coisas muito pesadas, como abuso né?! Mas também de não ter alimento em casa e você
falar assim:
- E agora, o que que a gente faz?
A Unicamp não.. O hospital não tem esse propósito de suprir a necessidade das
pessoas alimentares ou de moradia, essas coisas. E aí, você também não tem aquela
condição, porque você tá ali por um projeto social, porque você também precisa de um
auxílio [...]” (G)
“E a gente acabava sendo muito afetada assim. E eu acho que essa era uma das
dificuldades assim, dessa relação mesmo, sabe, separar as coisas ali. Eu sempre
carreguei muita coisa de lá.” (K)
“É

que

a

gente

nunca

teve

preparação

nenhuma

né?!”

(D)

Em diálogo a isso, vale ressaltar o que diz Nóvoa (2002) ao afirmar que “[...] os
professores confrontam-se com a necessidade de reconstruir a sua identidade profissional,
a partir de uma interrogação sobre os saberes de que são portadores e sobre a definição
autónoma de normas e valores.” (p.51).
Apesar de todas as dificuldades levantadas por elas até aqui, ao elencar as maiores
alegrias que vivenciaram no “espaço lúdico”, as pedagogas reafirmam a importante
relação que têm com as crianças e destacam como isso tornou o espaço mais consolidado,
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acolhedor e diferenciado frente ao atendimento do ambulatório e principalmente
contribuiu para um espaço mais humanizado para as crianças se sentirem livres ao
brincarem.
Entrevistadora: “E as maiores alegrias, porque tem muita coisa boa lá também,
não tem?”
“Tem!” (G)
“Essa troca mesmo com as crianças né?! De receber, de não dar nada e receber
muito.” (D)
“É, isso é uma riqueza muito grande você… conviver com eles, os desenhos
especiais:
- Tia, essa aqui é você!” [...]
“E muitas crianças você vê também, o prosperar delas né, o desenvolvimento
delas.” (G)
“Da família às vezes também né?!” (K)
“Da família né. Você vê que as coisas entraram em um eixo depois de várias
conversas que… às vezes o pai e mãe falam assim:
- Nossa aquilo que você me falou, eu pensei nisso e comecei a praticar e agora meu convívio familiar
está melhor!
A gente incentivar os pais a buscarem ajuda psicológica.” (G)
“Mas eu acho que de alegria mesmo, é essa relação que a gente tem com as
crianças e com os adolescentes né. No sentido de afeto mesmo entendeu?” (K)
“É, de ver cada vez...de ver a melhora deles também né:
- Olha o médico diminuiu o remédio!”
Sempre que falavam “o médico diminuiu o remédio” e ele tá bem com isso, isso
é um motivo de alegria pra gente.” (D)
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Como as pedagogas relataram até aqui, a relação com as crianças e com os
familiares sempre se mostrou um importante ponto de incentivo e de contribuição para o
acolhimento mais humanizado e para o trabalho pedagógico no espaço.
No que diz respeito a transformação e a consolidação do “espaço lúdico” as
entrevistadas mostram, não só um trabalho pedagógico diferenciado para o atendimento
do ambulatório, mas também como a relação com os médicos torna-se parte constituinte
do pensar pedagógico e do trabalho humanizado no atendimento ao paciente.
Entrevistadora: “E como vocês acham que o nosso trabalho influencia o trabalho
deles

ou

contribui…?”

“Ajuda!” (G)
“Ajuda muito!” (D)
“Eu acho que ajuda no sentido pesado, no sentido assim de que é isso, eles
conseguem fazer o atendimento sem ter um monte de… eu imagino todas as crianças se
não tivesse a salinha sabe…” (K)
“Mas é que eles não usam o nosso espaço também.” (D)
“Mas é isso que eu acho. Tem uma parte boa dessa relação para eles e tem uma
parte que poderia ser muito mais usada… No sentido de que, eles poderiam conversar
com a gente, eles iam ter mais… Eles só tiveram elementos de algumas mães perguntando
para a gente.
E foi um ou outro profissional que teve essa atitude, não é o geral.” (K)
“Porque é muito hostil lá dentro do consultório, é um ambiente muito hostil! Não
é igual lá com a gente. No consultório você senta assim de frente pro médico e aí tem que
contar tudo o que está acontecendo de um jeito meio forçado.” (D)
Trazendo o olhar médico para o diálogo, o entrevistado demonstra como o espaço
pode ser uma peça importante para o atendimento do consultório, uma vez que o brincar
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torna-se um elo importante entre a criança e os outros âmbitos de sua vida. Com isso, a
criança não só entra mais calma e a vontade para a consulta, mas o espaço também
consegue trazer um ambiente mais humanizado e que acolhe a criança por completo.
Cabe ressaltar que após a orientação do próprio Dr. P, os próprios residentes e os
estagiários que por vezes acompanham o atendimento em consultório, muitos passaram a
frequentar e olhar mais para a “salinha”. Em vários momentos eles sentam e brincam com
as crianças, percebendo ainda mais a criança e suas formas de expressão, o que passa a
se mostrar um diferencial do “espaço lúdico” para toda a dinâmica positiva e transformada
do ambulatório.
Entrevistadora: “Legal! E assim, como que você avalia a repercussão da salinha
e desse trabalho pedagógico para as crianças, para os adolescentes e para o atendimento
do ambulatório mesmo né? Para o funcionamento do ambulatório e das consultas?”
“Ah, eu avalio de forma extremamente positiva! Eu acho que o ambulatório era
um antes disso e é outro agora né?! Ganhou muito em qualidade, em um atendimento
mais humano, também mais respeitoso,né?! De você não fazer a criança e o adolescente
ficarem esperando um tempo aí, uma coisa que a criança de um modo geral, não tolera
muito tédio né?!” (P)
“[...]Porque eles [os residentes] vêem, participam, vêem… podem se enriquecer
ao ver aquela criança brincando com outras crianças , com os alunos, com os monitores
né?! E isso é muito legal!” (P)
Entrevistadora: “E do seu ponto de vista, assim, você acha que a pedagogia, ela
faz

diferença

nesse

sentido,

na

mediação

do

brincar…”

“Faz muita diferença! Também pelo interesse que a pedagogia têm, histórico,
pelo brincar da criança, do adolescente e até no adulto né?! ” (P)
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A fim de elucidar nas entrevistadas o modo como elas enxergam o próprio
trabalho frente a tudo que elas mesmas disseram, faço uma provocação:
Entrevistadora: “E como vocês acham que é nosso trabalho frente a isso? O que
vocês

pensam

do

trabalho

no

ambulatório

assim?”

“É ruim, no geral assim. A gente não tem nenhum tipo de preparo, não que assim,
a gente tinha que saber todas as doenças, nada disso. Mas assim, é preparo às vezes
pequeno sabe?! É uma abertura, se sentir parte; a gente não foi parte, eu me sentia parte
do espaço, daquela salinha…” (K)
“Das nossas aflições né?!” (D)
“Foi o que a M. falou, o que você tem que fazer
- Você tem que abrir o armário, pegar os brinquedos, colocar os
brinquedos na sala e olhar as crianças.” (D)
“E olhar, não é nem tipo, interagir com elas, não é.. Eu acho isso muito bizarro,
porque a gente fez a mais[...] (K)
“Ela entende que ali é só pra brincar, mas é isso, podia ser um espaço muito
usado, pro pedagógico [...]” (K)
Neste ponto, trago outras informações para embasar uma análise a qual se finda
este trabalho. Como evidenciado ao longo deste trabalho, a organização do brincar com
intencionalidade se é fundamental para o trabalho pedagógico através do brincar, seja
dentro ou fora da escola (CHIOTE, 2012) (VITOR, 2010) (ROCHA, 2005) (OLIVEIRA,
2007). Entretanto, nossos pensamentos voltam a se cruzar quando a mesma pedagoga
emerge que o espaço poderia ser usado melhor por todos os residentes, como um apoio
pedagógico e como uma nova fonte de olhar para a criança.
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Mais adiante, elas continuam a refletir e a pensar sobre a sua atuação no “espaço
lúdico” e acabam por trazer um importante olhar para a maneira que o lúdico se relaciona
com o brincar no “espaço lúdico” e como essa relação se apresenta no trabalho delas e
em suas concepções, suscitando ainda as diferentes concepções e interpretações sobre o
trabalho pedagógico e sobre o universo lúdico.
“[...]a gente estuda e a gente sabe que pode ser mais que isso [mais do que só
olhar as crianças, sem intencionalidade].” (D)
“o que pesa é o que ela [M.] falou para mim no primeiro dia:
-Esse daqui é um espaço lúdico, não é um espaço educativo!” (G)
Entrevistadora: E o que é lúdico para vocês?”
“Brinquedo e brincadeiras, aquelas rs!” (D)
“É, o lúdico tem a ver com isso né?! É uma maneira de você ensinar algo, usando
outros métodos que não o tradicional, sei lá.” (G)
“É que eu acho que não é nem ensinar. É só a brincadeira, às vezes pela
brincadeira…” (K)
“É só por si.” (G)
“[...]o que de fato faz sentido. Eu não acho que é um problema a brincadeira pela
brincadeira, mas já que eles estão ali em um espaço que é para ser esperado pelo médico,
já que a gente tem uma interação maior com eles, porque não ser usado melhor, sabe?
Pelos próprios profissionais… Para inclusive pensar mais, porque às vezes [...] (K)
“Até pra iniciar um tratamento!” (G)
“[...]a criança não entra de jeito nenhum na sala do médico, mas eles conversam
horas com a gente, eles contam da vida…” (K)
“Das

aflições”

(G)

“Eu nunca vou esquecer da criança que tinha déficit de atenção e hiperatividade
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e ficou lá uma hora montando o quebra-cabeças, tipo, eu não tenho paciência para fazer
essas coisas. “ Ah, é hiperativo, tem déficit de atenção” e tava lá, com quebra-cabeças e
eu assim: Nossa!” (D)
“Porque assim, o que que é lúdico, se for pensar, não era também um
espaço totalmente lúdico, porque tinha crianças às vezes que chegavam que não
conseguiam conversar e a gente não tinha nada do que chegar para conversar com a
criança, a gente tinha que se revirar para… porque ela tava chorando e a gente se sentia
mal, simplesmente deixar aquela criança simplesmente chorando ali do lado, mas acho
que dependendo de quem estiver trabalhando lá, do jeito que é a proposta, podia ser isso:
deixa

a

criança

ali

chorando,

o

resto

…”

(K)

Apesar das diferentes concepções a respeito do universo lúdico e como ele é
apresentado no espaço, as pedagogas demonstram um importante aspecto de reflexão:
através da atuação pedagógica, o espaço foi-se transformando e o olhar sobre as próprias
crianças também mudou. Se antes as crianças nem conversavam muito com as pedagogas,
o brincar trouxe uma abertura que criou um elo de confiança e de trabalho junto àquelas
crianças.
O trabalho pedagógico apresenta-se como um fator diferenciado na medida em
que organiza o brincar, deixando a criança mais livre para ser quem ela é, pra se mostrar
da maneira que for e, então, proporcionar uma nova maneira de ser e agir naquele espaço,
sendo não só um paciente doente que precisa ser tratado, mas uma criança que também
tem coisas a dizer sobre si, que existe no mundo apesar de sua doença ou da sua quebra
de rotina ao se colocar em um ambiente silenciador como um hospital.
“Criar um espaço lúdico, um espaço de contação de história, de brincadeira,
festas… Eu vejo isso como uma coisa extremamente positiva para todo o tratamento né?!
Positivo no sentido de que você torna para a criança e para o adolescente a vinda ao
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serviço médico né, uma coisa mais agradável, mais positiva; permite que a criança
também encontre um espaço onde ela é acolhida né?! E ela percebe que pode brincar,
que é valorizada e isso, é muito importante para a criança. Também é importante até
para finalidades diagnósticas: você vê a criança brincando, você também tem um
conhecimento maior sobre como a criança é, como que ela reage, como que ela participa
das coisas ou não participa né?!” (P)
As bagagens e experiências ali vividas apresentam-se como algo que enriquece o
trabalho pedagógico, não só como complemento da formação no curso de pedagogia, mas
também na maneira como nossas experiências afetam e fazem refletir sobre nosso próprio
trabalho. Frente a isso, inquieto as pedagogas trazendo um questionamento sobre a
relação entre a teoria e a prática e como isso se apresenta no “espaço lúdico”.
Entrevistadora: “E o que vocês acham da relação entre a teoria e a prática, assim
tipo, no espaço? Como que a teoria pode contribuir para a prática no espaço e a prática
no espaço pro …”
“[...]eu acho que nós, no final das contas, aplicamos muito do que nós
aprendemos na Faculdade de Educação… no espaço. Mesmo ele não sendo um espaço
educacional, quantas das vezes nós usamos do nosso conhecimento, de técnicas que nós
‘aprendemos’, teoricamente, na Faculdade de Educação nós utilizamos dentro daquele
espaço.” (G)
“Mas eu acho que é meio por intuição assim. Eu sempre agi muito por intuição.”
(D)
“Mas é por intuição do que você aprendeu, minimamente, não sei.” (K)
“É, porque, automaticamente, você usa seu conhecimento, sua bagagem quando
você está lá.” (D)
“Mas não foi de forma assim, pensada, planejada…” (K)
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“É que a gente nunca teve preparação nenhuma né?!” (D)
“Então, isso que eu falei. A gente não têm um planejamento, a gente não tem uma
estrutura de algo intencional, nesse sentido.” (K)
“[...]E até o tia, pensando no tia: o que é a gente ser chamada de tia lá e… porque
assim, eu nunca me entendi como pedagoga naquele espaço. Até pensei: não, eu sou uma
recreacionista aqui, no máximo!” (K)
“[...]Porque, foi que nem a G. falou: querendo ou não, a gente usa. Por a gente
estar estudando e estar debatendo coisas dentro da sala de aula, a gente acabava usando
a bagagem ali…” (K)
Essas falas mostram um importante ponto de análise. Onde está a formação
pedagógica? Ela se dá só na graduação? A teoria e as formalidades teóricas e de apoio a
atuação acontecem só nas aulas, nos cursos preparatórios? E a prática e as experiências
que nela vivenciamos, elas não têm importância?
Acredito, que as experiências são um importante eixo de aprendizado e nos trazem
muito conhecimento e ancoragem. Numa perspectiva histórico-cultural, são nas vivências
e experiências que nos relacionamos e damos impulso ao nosso processo de aprendizagem
(VIGOTSKI, 2007 e 1988).
Nóvoa (2002) nos diz que “a formação não se constrói por acumulação (de cursos,
de conhecimento ou de técnicas), mas sim através de um trabalho de reflexividade crítica
sobre as práticas e de (re)construção permanente de uma identidade pessoal, Por isso é
tão importante investir a pessoa e dar um estatuto ao saber da experiência” (NÓVOA, A.
2002, p.57).
Dessa forma, nas experiências práticas do trabalho pedagógico, aprendemos tanto
quanto ou até mais do que apenas focando em livros e teorias. É na prática que
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enxergamos o outro e junto com eles vamos constituindo quem nós somos como
profissionais.
Além disso, é essencial se questionar sobre a sua prática e sempre dividir suas
reflexões com seus colegas de trabalho, para que a reflexão seja enriquecida e juntas,
possam achar um norte para o trabalho pedagógico e para a sua formação contínua
enquanto docente (CUNHA, 2013).
“Mesmo com a gente, quando a gente conversava entre si.” (D)
“É; e a gente se questionava muito o tempo todo de várias coisas… Não sei, mas
eu lembro de várias conversas às vezes só entre a gente e que acabavam sendo positivas.”
(K)
“E outras leituras que nós trouxemos também” (G)
“Essa troca foi a melhor assim. Porque eu acho que, se tem essa troca, imagina:
a gente consegue dialogar muito mais e se sentir parte não é mesmo daquele espaço.”
(K)
Por fim, partindo de tudo que viveram naquele espaço e das diferentes visões e
inquietações (apesar de toda dificuldade), eu pergunto às estudantes de pedagogia o que
na concepção delas poderia ajudar o espaço a melhorar. Frente a tal provocação, elas
responderam que:
“Muita coisa!” (K)
“A gente poder pensar em tudo, tirar as cadeiras, pensar no lugar, o espaço físico
mesmo.” (D)
“Começa com todo aquele espaço ser um espaço exclusivo para as crianças, a
gente começaria… Projetar mesmo, fisicamente aquele espaço para ser mais acolhedor
para as crianças e adolescentes né?!” (G)
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“Eu acho que se ele não fosse uma salinha, com cara de salinha de hospital,
talvez deixasse até mais atrativo para as crianças entrarem, se sentir bem…” (K)
“Que fosse um espaço permanente.” (D)
“É. Isso é crucial, não precisa nem ser naquela sala, mas tinha que ser um espaço
grande e pensado para isso e assim, que fosse para isso, não um negócio que você tira e
põe.” (K)
“É, um projeto mesmo né?! Um projeto permanente de desenvolvimento para que
as crianças pudessem usufruir de tudo que tem ali dentro, porque a ampliação que nós
fizemos em relação a brinquedos, que nós acabamos trazendo muito de brinquedo
educativo, pedagógico para dentro do espaço…” (G)
“Ah, pera, tem mais uma coisa: eu acho que têm que ser uma sala de aula mais
de perto, porque eu me sinto muito afastada do resto da equipe, eu sinto que têm a nossa
equipe e os outros. Se melhorasse isso…” (D)
“Mas se tivesse o projeto, se tivesse um projeto para isso assim. Um projeto não
o
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lúdico,
tem
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um
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[pedagogo]
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formado.”

(K)
(D)

“[...]que fosse mais integrado… entre a galera que é da psiquiatria e a galera
que é da educação. [...]Eu não acho que seria perfeito, mas já melhor do que o jeito que
está e vai avançando. Porque assim, a gente tem que lembrar que essas hierarquias como
que a gente quebra? É construindo um espaço onde as pessoas se interagem e entenda
que é importante. Porque quando a gente não estava lá, era importante né ligar para a
M., para a M. ligar para a gente.” (K)
“Mas mesmo quando a gente procura alguém da Faculdade de Educação que
poderia investir em um projeto educacional ali, eles viram para você e falam que aquilo
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ali não é um espaço educacional, que aquilo ali não pode ser transformado em um
espaço.” (G)
“Para área hospitalar, porque teria que ser algum profissional que entende a
área hospitalar, a parte pedagógica numa área hospitalar, para além de ir lá e ensinar
à criança, coisa da escola. Para além disso, é um pedagogo que pensa o geral assim, da
criança. Porque a gente não é formado só para ensinar a ler e a escrever. A gente é
ensinado para pensar os direitos das crianças, o que que é educação; a gente discute
educação no geral assim. E eu acho que isso é muito mais pertinente às vezes do que…”
(K)
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Conclusão

O brincar como impulsionador do desenvolvimento e da expressão enquanto
sujeito da criança é um ponto de partida cada vez mais importante para a inserção do
trabalho pedagógico no ambiente hospitalar. Frente a isso, o diálogo entre o brincar e o
trabalho pedagógico mediador é apresentado como um eixo fundamental e diferencial
para o “espaço lúdico”. Todo o levantamento que fiz ao longo deste trabalho, atrelado às
entrevistas, faz com que o espaço ganhe mais voz, importância, relevância e
fundamentação no ambulatório de psiquiatria infantil do Hospital das Clínicas Unicamp,
conforme elucidado nas entrevistas com as pedagogas e com o médico.
É importante relembrar que mesmo que o espaço lúdico não se enquadre na
obrigatoriedade da Lei 11.104 de 25 de Março de 2005, uma vez que está instaurado em
um ambulatório que não oferece serviço de internação, a presença do brincar naquele
espaço é diferenciada e benéfica para o atendimento mais humanizado, conforme
experiências elucidadas nas entrevistas com as pedagogas e com o médico.
Este trabalho mostrou-se um importante ponto de reflexão no que diz respeito à
atuação pedagógica junto ao brincar, mesmo que realizado fora da escola. Todo o
levantamento bibliográfico reiterou como o brincar vem ganhando espaço no ambiente
hospitalar e como se mostra importante para um atendimento mais humanizado junto às
crianças e todo o ambiente que a cerca.
As entrevistas trouxeram um importante ponto de análise e de reflexão a respeito
de como o trabalho pedagógico é um diferencial importante para um atendimento clínico
mais humanizado e que traz um olhar mais completo sobre a criança (mesmo permeado
de contradições e de muitas dificuldades).
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Através das vozes suscitadas nas entrevistas, conclui-se que o “espaço lúdico” foise modificando e ganhando status de importância e diferencial no atendimento clínico dos
pacientes. Para mais, concluo que a transformação e a consolidação do “espaço lúdico”
enquanto espaço do trabalho pedagógico foi, em ampla medida, impulsionado pela
inserção de uma equipe composta exclusivamente por pedagogos em formação que,
mesmo em meio a todas as contradições e dificuldades, colocam-se como mediadores do
brincar, tornando possível um ambiente mais acolhedor e que traz informações importante
do sujeito em tratamento.
Ainda há muito o que ser trabalhado, analisado e feito quando tratamos do brincar
no ambiente hospitalar, pois ainda se trata de um caminho tortuoso, cheio de hierarquias
e inquietações. Não podemos, no entanto, perder de vista que é direito da criança brincar
e ser criança por completo em todos os espaços que perpassam sua vida.
Não podemos esquecer ainda que as brinquedotecas têm sua presença nas
internações de hospitais brasileiros garantida por lei. Então por que não, também inserílas nos atendimentos ambulatoriais. Frente a isso, acredito que esse trabalho tenha
contribuído para tal reflexão e para tantas outras que não se apresentaram ainda.
Por fim, a partir de todo o percurso que tracei dentro do espaço lúdico ao lado das
pedagogas entrevistadas e de todas as pessoas que trabalharam naquele ambulatório, esse
trabalho está colocado a serviço da comunidade acadêmica e das crianças, para que a cada
dia elas possam ter um atendimento mais humano, menos opressivo e que as deixem
serem crianças, seja onde for.
Ademais, este trabalho se tornou peça chave para a minha formação enquanto
professora e enquanto ser humano, me mostrando os muitos caminhos que a pedagogia
pode me levar hoje. Ele me possibilitou ter um novo olhar sobre a minha própria prática,
dando um sentido mais embasado para as minhas experiências e para a configuração do
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que o “espaço lúdico” é hoje. Espero que este trabalho tenha contribuído de forma positiva
para o mundo acadêmico, mas principalmente, para a vida das crianças que passam e/ou
passaram por lá, se tornando um ponto de refúgio e tranquilidade em meio a tanto
desconforto que um hospital possa trazer.
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