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INTRODUÇÃO  
 

Este trabalho foi desenvolvido a partir da experiência realizada no período do Estágio Supervisionado IV – 

Pedagogia Empresarial, desta forma o que nos levou aprofundar o tema é a amplitude da brinquedoteca neste 

espaço, aja visto que é uma forma de aliviar a dor e o sofrimento, tornando o tratamento mais humanizado.  

Com isso  objetiva-se apresentar a função da brinquedoteca no âmbito hospitalar, bem como apresentar a 

função do pedagogo neste contexto.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

A Brinquedoteca Hospitalar 

 
Passou a ser obrigatória a presença deste espaço nos 

hospitais no ano de 2005, pela Lei 11.104, em que o 

principal objetivo é a humanização do atendimento 

infantil, criando um ambiente de descontração e 

aprendizagem. “Essa estratégia pode minimizar o 

ambiente hostil e estranho da instituição hospitalar, e 

proporcionar um atendimento global durante a 

internação” (OLIVEIRA, 2009). 

Sendo assim, a Brinquedoteca pode amenizar as 

dores sentidas pelos pacientes, por meio das 

atividades lúdicas que são desenvolvidas pelos 

pedagogos. São momentos de diversão, em que 

aplica-se diversas atividades, tais como jogos, 

contação e encenação de histórias, pintura de 

desenhos, musicalização entre outros.  

 

CONCLUSÃO 

A partir do estudo realizado pode-se concluir que 

mesmo que a hospitalização seja algo traumático e 

angustiante para a criança, este momento de 

sofrimento pode ser amenizado de forma lúdica, 

gerando também aprendizagem. Sendo assim, a 

brinquedoteca junto ao pedagogo hospitalar, realiza 

um papel significativo humanizando o tratamento 

pediátrico  por meio de processos pedagógicos. 
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FIGURA 1: Brinquedoteca Hospitalar. Disponível em: 

<http://toledo.portaldacidade.com/noticias/1657-brinquedoteca-hospitalar-contribui-

com-a-recuperacao-de-criancas> 

No ambiente hospitalar a brinquedoteca 

desempenha um importante papel, visto que estes 

espaços e as atividades ali oferecidas podem tornar 

a recuperação do indivíduo menos traumática, bem 

como dar continuidade aos estudos das crianças 

hospitalizadas. 

O hospital é visto, principalmente pelas crianças, um 

local desagradável, que serve somente para tratar 

algum tipo de dor ou enfermidade. Este processo de 

internamento é ainda mais desafiador para as 

crianças, pois são seres ligeiramente ativos. É neste 

âmbito que encontramos a importante função das 

brinquedotecas.  

É de comum conhecimento que a criança por meio da 

brincadeira descobre o mundo, cria fantasias e da 

asas a imaginação, além do que ao interagir com o 

brinquedo ela é capaz de expressar seus sentimentos 

e emoções. “A brincadeira é a maneira mais autêntica 

pela qual a criança expressa e elabora suas 

vivências.” (OLIVEIRA, 2009).  

 


