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Resumo 

 

Ao longo da história muito se estudou acerca da importância da infância e do 

brincar, que passou de um simples ato de lazer para um relevante processo, 

fundamental no desenvolvimento psíquico, cognitivo, social. O brincar passou 

também de ser restrito à realidade da educação infantil, para ser estimulado 

durante todos os níveis de ensino e em outras áreas da vida das crianças. A 

Psicologia Analítica vê o brincar como um importante recurso de auto-regulação 

psíquica que, por meio da fantasia, possibilita que conteúdos inconscientes sejam 

integrados à consciência. Além disso, por meio do brincar a criança elabora 

conflitos, revive situações difíceis escolhendo seus novos desfechos, treina pra 

vida adulta, etc. Neste contexto surgem as brinquedotecas, como um espaço 

destinado especialmente, à atividade do brincar, como um local de descobertas, 

estimulação e criatividade; independente do tipo, objetiva o resgatar o lúdico e a 

ludicidade infantil. O modelo de brinquedoteca apresentado neste trabalho é a 

brinquedoteca localizada em UBS, dispositivos de saúde que funcionam como a 

porta de entrada da população aos serviços da rede de saúde pública do Brasil. 

Esses locais têm como objetivo promover a assistência básica à saúde e a 

brinquedoteca entra como mais um recurso de promoção de saúde graças aos 

benefícios que o brincar propicia. 
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1. Introdução 

 

 

No ano de 2006 realizei um estágio extracurricular em uma 

brinquedoteca que estava sendo instalada em uma Unidade Básica de Saúde. 

Esta brinquedoteca é resultado de um projeto do CECCO Previdência (Centro 

de Convivência e Cooperativa) e tem como objetivo trabalhar a questão da 

saúde mental na infância.  

 

A idéia de se montar uma brinquedoteca em uma UBS partiu do 

pressuposto de que a unidade básica é um espaço de saúde que tem como 

objetivo a promoção e a atenção primária de saúde. Uma vez que o brincar é o 

meio pelo qual a criança desenvolve as suas potencialidades, habilidades 

físicas, emocionais e psíquicas, e que o brincar é fundamental para o 

desenvolvimento saudável de uma criança, a brincadeira passa a ser mais uma 

ação de promoção de saúde. A partir dessa experiência decidi realizar meu 

projeto de conclusão de curso a fim de fundamentar teoricamente o que eu 

vinha vivenciando na prática.  

 

Apesar de a brincadeira ter sempre feito parte da história da vida 

humana é recente a devida importância que se dá ao brincar. Somente a partir 

da década de 50 o brinquedo e o jogo passaram a ser valorizados, fato que se 

deu a partir do avanço dos estudos da psicologia sobre a criança pequena e a 

importância das atividades lúdicas no seu processo de desenvolvimento. Hoje 

o brincar vem sendo estudado por diferentes áreas do conhecimento, como a 

psicologia e pedagogia, por exemplo, e é associado a muitos aspectos 

importantes do ser humano como o desenvolvimento físico e mental, a 

socialização e a saúde.  
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O Objetivo deste trabalho é mostrar importância do brincar como 

elemento fundamental no desenvolvimento psíquico saudável de qualquer 

criança e como recurso de promoção de saúde em dispositivos como as 

brinquedotecas. A proposta é então analisar a importância do brincar como 

propiciador da promoção de saúde de maneira preventiva, ou seja, a inserção 

do brincar não como “cura”, mas como “cuidado”, e para isso a análise da 

brinquedoteca em um local destinado ao cuidado básico à saúde: uma UBS – 

Unidade Básica de Saúde. Essa análise será feita na perspectiva da Psicologia 

Analítica, pois, além de ser a abordagem com a qual me identifico, não é vasto 

o material disponível sobre o universo infantil nesta linha teórica. Sendo assim 

esta seria também uma contribuição deste trabalho. 

 

Acredito que esta pesquisa tenha relevância social na medida em que 

tem como objetivo mostrar a importância do brincar na promoção da saúde. A 

brinquedoteca em uma UBS é um recurso de implantação desta idéia e este 

projeto vem sendo acompanhado por mim desde o início e tem resultados 

bastante interessante: desde a mudança de comportamento da criança frente 

ao dispositivo de saúde, a interação entre escola, UBS e profissionais, até a 

promoção de um espaço que possibilita a experimentação de diversas formas 

de ser de uma criança. Há também relevância acadêmica uma vez que não é 

extensa a bibliografia sobre o brincar na abordagem da Psicologia Analítica, já 

que o universo infantil não foi o foco principal da teoria produzida por Jung. Há 

também poucos estudos sobre “brinquedotecas” na comunidade, em uma UBS, 

sendo assim acredito que este trabalho tem bastante a contribuir neste sentido. 
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2. Metodologia 

 

 

A pesquisa realizada é teórica, ou seja, foram feitas consultas em 

documentos variados, tais como livros, monografias, outros TCC s e outras 

fontes. 

 

De acordo com Machado (2007) Ao realizar a pesquisa teórica, busca-se 

conceitos de autores que já abordaram os temas propostos, lembrando que o 

todo o conhecimento já produzido não deve ser ignorado, uma vez que é desta 

maneira que ocorre a produção de novos conhecimentos. Neste tipo de 

pesquisa é realizada uma seleção, estudo e reflexão de materiais que 

propiciem a construção de conceitos e a apropriação daquilo que ajude a 

compreender o problema/objeto.   

 

Desta maneira buscou-se levantar o material produzido por diversos 

autores que pensaram a infância e o brincar, dando um enfoque para autores 

da Psicologia Analítica tais como Jung, Fordham, Neumann, Silveira, entre 

outros. Foi feita também uma pesquisa relacionada ao histórico da saúde 

pública no Brasil, conceitos de saúde e promoção de saúde e brinquedotecas. 
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3. A Saúde e a Promoção de Saúde 

 

Em 1960 a Organização Mundial de Saúde (OMS) definiu saúde não 

apenas como a ausência de doença, mas como a situação de perfeito bem-

estar físico, mental e social. Segundo Segre (1997) essa definição, apesar de 

ter sido um avanço na época, é vista hoje em dia como superada uma vez que 

supõe uma situação de “perfeito bem estar”, o que a princípio, já é impossível 

de ser alcançado. Este modelo tem enfoque na doença e na medicalização da 

vida social e continua sendo referência para a criação de programas que visam 

concentrar recursos e ações na assistência e cura de enfermidades. 

Neste trabalho procurou-se olhar a saúde sob um outro enfoque: o da 

promoção de saúde. Isso porque a saúde vai além do nível individual e 

biológico. Não se pode pensar em saúde sem considerar a comunidade, as 

relações familiares e o processo de desenvolvimento individual. Há mais de 20 

anos o conceito de promoção de saúde foi definido na Carta de Ottawa (anexo), 

um documento elaborado na I Conferência Internacional de Promoção da 

Saúde, em novembro de 1986, como uma resposta às crescentes expectativas 

por uma nova saúde pública: 

“Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir 

um estado de completo bem-estar físico, mental e social, os indivíduos e 

grupos devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e 

modificar favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como 

um recurso para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a 

saúde é um conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e 

pessoais, bem como as capacidades físicas. Assim, a promoção da 

saúde não é responsabilidade exclusiva do setor saúde, e vai para além  
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de um estilo de vida saudável, na direção de um bem-estar global.” 

(Primeira conferência internacional sobre promoção da saúde - Ottawa, 

novembro de 1986). 

 

Neste documento são levantadas as condições e recursos necessários 

para se ter saúde, tais como: paz, habitação, educação, alimentação, renda, 

meio ambiente, justiça social e eqüidade. Vemos que a proposta é que a saúde 

seja vista de uma maneira mais ampla, num conceito que vai além dos 

hospitais e que envolve uma diversidade de profissionais além dos médicos. 

Isso porque a responsabilidade da promoção de saúde não é somente do setor 

de saúde e demanda a ação e coordenação do governo, de outros setores 

sociais e econômicos, organizações voluntárias e não-governamentais, 

autoridades locais, indústria e mídia.  

 

A carta aponta também a importância de se adaptar as estratégias de 

modo que sejam levadas em consideração as necessidades locais e as 

possibilidades de cada país e região levando em conta especificidades 

culturais e econômicas. Um modelo rígido está fadado ao fracasso. 

 

Outro ponto muito importante é a questão de que a promoção de saúde 

trabalha através de ações comunitárias concretas, ou seja, inclui a comunidade 

na elaboração, desenvolvimento e tomadas de decisões. Criando uma rede 

que incrementa o poder nas comunidades, indo de acordo com a proposta 

inicial da convenção que diz que na promoção de saúde o indivíduo participa 

do processo de mudança e da melhoria de sua qualidade de vida. 

 

No Brasil o cuidado com a saúde passou, ao longo das décadas, por 

grandes mudanças. Dos atendimentos prestados pelas Santas Casas aos 

menos favorecidos economicamente e da previdência social privada aos que 

pagavam por ela, passou ao atual Sistema Único de Saúde (SUS), que prevê 

atendimento gratuito a todos os brasileiros priorizando o nível de atenção 

básica.  
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4. O SUS e a Atenção Básica à saúde 

 

 

De acordo com Chioro (1999), no início do século XX o sistema de 

saúde brasileiro visava à erradicação e o controle de doenças infecto-

contagiosas, como malária, varíola, febre amarela, peste bubônica, cólera, 

tuberculose, hanseníase, parasitoses, etc. Seguia-se uma estrutura 

verticalizada de estilo repressivo de intervenção e execução de atividades 

sobre a comunidade e as cidades (como por exemplo, o combate da febre 

amarela, no Rio de janeiro em 1903 por Oswaldo Cruz). 

 

Ao longo dos anos a responsabilidade da Saúde Pública foi sendo 

passada às diferentes instâncias governamentais. Em 1923, as ações de 

Saúde Pública foram vinculadas ao Ministério da Justiça incluindo como 

responsabilidade do Estado, além do controle das endemias e epidemias, a 

fiscalização de alimentos e o controle dos portos e fronteiras. Em 1930, foi 

anexada ao Ministério da Educação. Nesta década surgiram os sanatórios para 

tratamento de doenças como a tuberculose e a hanseníase (lepra), somando-

se aos manicômios públicos já existentes. O Ministério da Saúde foi criado em 

1953 graças ao crescimento das ações de saúde pública. 

 

No início do século as pessoas que necessitassem de assistência 

médica precisavam recorrer a profissionais liberais. Aqueles que não tivessem 

como arcar com essas despesas eram obrigadas a procurar assistência na 

medicina popular (leigos, curadores, benzedeiros, etc.) ou em Santas Casas de 

Misericórdias, destinadas ao tratamento e amparo dos indigentes e pobres. 

 

Em 1923 surge a lei Eloi Chaves que cria as Caixas de Aposentadoria e 

Pensão, instituições mantidas por empresas que ofereciam esse serviço aos 



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

7

seus funcionários. Elas tinham entre suas atribuições a assistência médica ao 

funcionário e à família, concessão de preços especiais para os medicamentos, 

aposentadorias e pensões para os herdeiros.  

 

Quando é criado o Ministério da Educação e Saúde em 1930 as caixas 

são substituídas pelos IAPs (Institutos de Aposentadoria e Pensões) e passam 

a ser dirigidos por entidades sindicais e não mais por empresas. A União 

continuou se eximindo do financiamento do modelo. 

 

           Em 1960 foi aprovada a Lei Orgânica da Previdência que garantiu a 

uniformização dos benefícios: unificava os IAPs em um regime único para 

todos os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), 

o que excluía trabalhadores rurais, empregados domésticos e funcionários 

públicos. Mas as condições concretas para a implantação do novo modelo 

surgiram com a instauração da Ditadura Militar, a partir de 1964. Os IAPs foram 

concentrados num único órgão, o INPS (Instituto Nacional de Previdência 

Social) que permitiu a extensão de cobertura previdenciária para a quase 

totalidade da população urbana e rural e um enfoque maior da assistência 

individual em detrimento da saúde pública. Ao mesmo tempo em que se 

ampliava a cobertura, evidenciava-se o caráter discriminatório da Política de 

Saúde, pois existiam desigualdades quanto ao acesso, a qualidade e 

quantidade de serviços. A solução encontrada pelo governo foi pagar a rede 

privada pelos serviços prestados à população.  

 

Em 1974 os militares criaram o Fundo de Apoio ao Desenvolvimento 

Social (FAS) que ajudou a remodelar e ampliar a rede privada de hospitais, por 

meio de empréstimos com juros subsidiados. A partir disso a estrutura da 

saúde pública foi se modificando e acabou-se por criar, em 1978, o Instituto 

Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps) que ajudou 

nesse trabalho de intermediação dos repasses para iniciativa privada. Na 

década de 70, portanto, o país apresentava um modelo hegemônico: médico 
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assistencial-privatista, pautado pelo pensamento da medicina curativa, com 

poucas medidas de prevenção e sanitaristas. Entretanto, é neste período que 

surgem os alicerces político-ideológicos para o surgimento do movimento da 

Reforma Sanitária.  

 

A saúde pública só passa a ter uma fiscalização da sociedade durante a 

transição democrática. Em 1981, ainda sob o regime dos militares, é criado o 

Conselho Consultivo de Administração da Saúde Previdenciária (Conasp). Com 

o fim do regime, surgem outros órgãos que incluem a participação da 

sociedade civil, como o Conselho Nacional dos Secretários Estaduais de 

Saúde (Conass) e o Conselho Nacional dos Secretários Municipais de Saúde 

(Conasems).  

 

De acordo com Chioro (1999), nesse período começa a era dos 

convênios médicos, pois, se de um lado, a sociedade civil começou a ser mais 

ouvida, do outro, o sistema privado de saúde, que havia se beneficiado da 

política anterior, precisou criar alternativas. Assim surgem cinco modalidades 

diferentes de assistência médica suplementar: medicina de grupo, cooperativas 

médicas, auto-gestão, seguro-saúde e plano de administração. Graças às 

falhas da saúde pública a classe média adere rapidamente a estes convênios. 

 

           Paralelamente inicia-se o processo de criação de um novo sistema de 

saúde pública no Brasil: o SUS. A Constituição de 1988 incorpora conceitos, 

princípios e uma nova lógica de organização da reforma sanitária, na qual 

assume a saúde como um direito social universal derivado do exercício da 

cidadania plena e não mais como direito previdenciário. 

 

A década de 90 foi então marcada por um grande investimento na 

universalização da atenção básica à saúde por meio de um processo de 

descentralização que envolve não apenas a transferência de serviços, mas 

também de responsabilidades, poder e recursos da esfera federal para a 
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estadual e municipal. Assim, os princípios fundamentais do SUS com a atenção 

básica são: integralidade, qualidade, eqüidade e participação social. Segundo o 

Ministério da Saúde (2002) a Rede Ambulatorial do SUS é constituída por 

56.642 unidades, sendo realizados, em média, 350 milhões de atendimentos 

ao ano. Esta assistência estende-se da atenção básica até os atendimentos 

ambulatoriais de alta complexidade.  

 

A implantação da proposta de atenção básica teve início em 1994 com a 

operacionalização do PSF - Programa de Saúde da Família, uma estratégia de 

reorientação do modelo assistencial, operacionalizada mediante a implantação 

de equipes multiprofissionais em Unidades Básicas de Saúde. As equipes são 

responsáveis pelo acompanhamento de um número definido de famílias, 

localizadas em uma área geográfica delimitada. Atuam com ações de 

promoção da saúde, prevenção, recuperação, e a manutenção da saúde desta 

comunidade. Assim, as equipes Saúde da Família funcionam como a porta de 

entrada da população ao sistema. A partir deste contato, o indivíduo que 

precisar de cuidados será encaminhado aos serviços, entre eles, as UBS. - 

Unidades básicas de Saúde que realizam a atenção básica e integral em 

quatro especialidades básicas (clínica médica, pediatria, ginecologia e 

obstetrícia), podendo oferecer outros tipos de assistência (odontológica, 

psicológica, etc).  

Em muitas UBS da cidade de São Paulo já existem também 

brinquedotecas que oferecem à comunidade um local onde as crianças podem 

brincar e se beneficiar das conseqüências que esta atividade promove. 
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5. O brincar 

 

Lembremos que o brincar sempre esteve presente no cotidiano infantil, 

mas, até pouco tempo, pouca importância se dava a este ato. Segundo Ariès 

(2006) até por volta do séc. XII não havia lugar para a infância no mundo. As 

crianças eram cuidadas até terem o mínimo de autonomia e logo ingressavam 

no cotidiano dos adultos. Até séc. XIII a criança ainda era considerada um 

adulto em miniatura, usando as mesmas roupas e participando das conversas 

e funções cotidianas. No fim do séc. XV com sete anos de idade as crianças 

eram enviadas a outras famílias para aprenderem, junto a adultos, a servir e 

terem boas maneiras. Apenas na segunda metade do séc. XVII as famílias 

começaram a se responsabilizar pelos seus filhos, passando a existir o 

sentimento de família e a descoberta da infância.  

 

Pouco a pouco a questão da educação surge como uma preocupação e 

a família passa a ser responsável não só pela transmissão de bens e do nome, 

mas também assume uma função moral e espiritual. Esse cuidado dispensado 

às crianças começa a inspirar sentimentos novos de afetividade e a família 

começa a obter as formas dos padrões que conhecemos hoje. 

 

As concepções dos educadores e escritores românticos como Rousseau 

tiveram um papel muito importante na valorização da educação infantil. Froebel 

(apud Cunha, 1992) teve grandes contribuições na área da pedagogia, sendo 

responsável pelo primeiro jardim de infância, no qual a criança se expressaria 

através das atividades de percepção sensorial, da linguagem e do brinquedo. 

Foi o primeiro educador a enfatizar o brinquedo e a atividade lúdica; a 

apreender o significado da família nas relações humanas. 

 

O brincar só tem sua importância reconhecida oficialmente em 1959 ao 

constar na Declaração Universal dos Direitos da Criança, no artigo 7º que diz 
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que: “Toda criança terá direito a brincar e a divertir-se, cabendo à sociedade e 

às autoridades públicas garantir a ela o exercício pleno desse direito”. O 

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) (BRASIL, Lei Federal nº. 8.069) 

No capítulo II “Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade”, o artigo 16 

registra em seu inciso IV que “brincar, praticar esportes e divertir-se” são 

aspectos que integram o direito à liberdade.  

 

Desde então começaram a surgir muitos estudos que enfatizam os 

benefícios do brincar e frisam a sua importância pra um desenvolvimento 

saudável. Bettelhein afirma que:  

 

"Nenhuma criança brinca só para passar o tempo, sua escolha é 

motivado por processos íntimos, desejo, problemas, ansiedades. 

O que está acontecendo com a mente da criança determina suas 

atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que 

devemos respeitar mesmo se não a entendemos". (Bettelheim, 

1998, pg105). 

 

 

Para melhor compreender o brincar e a psicologia infantil procurou-se 

neste trabalho recorrer a autores que destacaram este período como 

determinante para o desenvolvimento humano.  

 

Na psicanálise, Winnicott se destaca por direcionar seus estudos e sua 

prática aos cuidados com crianças. Em seu livro “Da dependência à 

independência no desenvolvimento do indivíduo”, 1982, Winnicott descreve a 

origem da criatividade no ser humano e a importância deste momento na 

constituição do individuo. 

 

Para ele o brincar é por essência uma atividade criativa na qual a 

criança tem a possibilidade de se distanciar do real e conduzir a situação da 

maneira que queira. Winnicott (1982) aponta que a origem da criatividade, da 



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

12

imaginação e da brincadeira é o “espaço potencial”, que se constitui no 

momento da separação entre o bebê e a mãe suficientemente boa (aquela que 

faz uma adaptação ativa às necessidades do bebê). Para ele, durante o 

desenvolvimento psíquico, o sujeito transita de uma situação de dependência 

absoluta para uma situação de relativa independência. O crescimento é um 

momento de maturidade, uma condição em que o sujeito não coloca em risco a 

espontaneidade pessoal. 

 

 “A independência nunca é absoluta. O indivíduo normal não se 

torna isolado, mas se torna relacionado ao ambiente de um 

modo que se pode dizer serem o indivíduo e o ambiente 

interdependentes” (Winnicott, 1982, p. 80). 

 

No período em que a criança se encontra em dependência absoluta, um 

ambiente favorável possibilita o desenvolvimento do processo de maturação 

que está em potencial. O ambiente, por meio dos cuidados maternos, garante-

lhe a sobrevivência e mais tarde entram na relação o pai e os demais 

elementos da família. Conforme a criança cresce, a mãe passa a distanciar-se 

e todo o processo de adaptação começa gradativamente a ceder espaço para 

que a criança possa solicitar o que lhe falta, por meio do choro, por exemplo. 

No período da dependência relativa, pela primeira vez e em função da própria 

necessidade de esperar, o bebê se reconhece dependente. Nesse período há 

um entendimento de que a mãe é necessária e a criança faz uso disso. Aos 

poucos a criança vai lidando com a perda, e os fatores ambientais podem 

exercer importantes papéis, tais como substituir a mãe, dando um suporte 

necessário à convivência com a falta.  

 

Segundo Winnicott (1982) a origem da criatividade e da expressão 

simbólica ocorre quando a criança inicia o processo de separação e de 

reencontro com a mãe. Trata-se de uma vivência em que o sujeito experimenta 

sentimentos ambivalentes entre fantasiar e perceber a realidade; sentir-se 

unido e, ao mesmo tempo, separado. Um espaço em que prevalece a dialética 
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da afirmação e da negação, o lugar da experiência cultural em que a 

criatividade se faz presente em todos os sentidos.  

 

A identificação da mãe com as necessidades do filho e o acolhimento 

dos elementos que lhes são projetados dá origem a um espaço “entre” os dois; 

é o espaço da intersubjetividade. Assim, é nesse espaço de enriquecimento 

mútuo que se origina a criação, a invenção e também a simbolização; o espaço 

transicional. A partir da experiência vivenciada a criança encontra alternativas 

que substituem o objeto ausente, embora não tragam o objeto em cena.  

 

Assim como a mãe cria o bebê, o bebê cria a mãe por meio de objetos 

transicionais. Bonecas, cobertores, qualquer coisa que remetam à mãe e dos 

quais ele pode se beneficiar nos momentos de dificuldade, de desejo de 

companhia e de conforto. Neste movimento de abertura ao exterior a criança 

reforça seu processo de autonomia e independência. 

 

Vemos então que a atividade de brincar é um ato observado desde 

poucos meses de vida. Piaget (1976) diz que é por meio da interação com o 

mundo e com outras pessoas que se dá o processo de desenvolvimento 

infantil. De acordo com Ribeiro (2005), Piaget em seu livro A formação do 

símbolo caracteriza o jogo como sendo pertencente ao processo evolutivo da 

criança, e é por meio do jogo e da brincadeira que a criança se desenvolve e 

adquire habilidades para continuar crescendo. Para ele a atividade lúdica é o 

berço das atividades intelectuais da criança. 

 

Piaget divide o jogo em três categorias: O jogo de exercício, os jogos 

simbólicos e os jogos de regras. 

 

O jogo de exercício aparece no período sensório motor, caracteriza as 

primeiras fases do desenvolvimento pré-verbal. Piaget (apud Ribeiro, 2005) o 

caracteriza como um simples exercício, algo que tem como finalidade o simples 
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prazer funcional que a criança tem ao executar a ação. O pular pelo prazer de 

pular e não pela finalidade de alcançar alguma coisa no alto. 

 

O jogo simbólico tem início aproximadamente no segundo ano de vida com 

o aparecimento da função simbólica. Os primeiros jogos simbólicos são de 

estrutura muito simples e evoluem para as brincadeiras de faz-de-conta. Nessa 

fase a criança passa a ser capaz de estabelecer a diferença entre alguma coisa 

usada como símbolo e o que ela representa seu significado.  Assim Piaget vê no 

jogo simbólico um caminho para a satisfação das necessidades do “eu”, ou seja, 

relacionam-se á realização de desejos, a liquidação de conflitos, etc. 

A terceira categoria é a dos jogos de regras. Os jogos de regras marcam o 

momento em que a criança entrará em contato com os limites; de tempo, de 

espaço, do que é possível fazer. A regra é fundamental para que haja relações 

sociais. Na medida em que uma regra é quebrada existe um efeito no grupo e uma 

conseqüência para aquele que fez a falta. O jogo de regras tem seu apogeu 

quando a criança tem 7 anos de idade e, diferentemente dos de exercício e 

simbólicos, não declina com a idade.  

“O jogo é portanto, sob as suas duas formas essenciais de 

exercício sensório-motor e de simbolismo, uma assimilação do 

real à atividade própria, fornecendo a esta seu alimento 

necessário e transformando o real em função das 

necessidades múltiplas do eu.” Piaget (1976, p.160).  

 

A imitação é também freqüente no conjunto de brincadeiras infantis. 

Muitas vezes as crianças praticam, por imitação, atividades sociais que 

observam no mundo adulto e essas brincadeiras, de “ser como os adultos”, 

contribuem para seu desenvolvimento cognitivo e social. Quando as crianças 

brincam juntas elas estão testando possibilidades de ser, buscando alternativas 

de como solucionar conflitos e ainda compartilhando experiências de vida. 

 



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

15

 “A brincadeira permite que a criança resolva de forma simbólica 

problemas não resolvidos do passado e enfrenta direta ou 

simbolicamente questões do presente” (Bettelheim, 1998 

pg144). 

 

Para Winnicott (1975) o ato de brincar é mais do que uma simples 

satisfação de desejos. O brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo e  

espaços próprios, que se constitui de experiências culturais, que é universal e 

próprio da saúde porque facilita o crescimento e conduz aos relacionamentos 

principais, podendo ser uma forma de comunicação entre a criança e o mundo. 

 

A brincadeira está relacionada, não só ao desenvolvimento, como 

também à saúde. Winnicott (1975 a) diz que a saúde é a capacidade de sofrer 

e ainda assim ter esperança, o que está implícito na brincadeira, pois há aí o 

espaço para a frustração e a integração. Quando a criança brinca tem a 

oportunidade de viver suas frustrações e de aprender a lidar com elas. É por 

meio da brincadeira que as crianças podem entrar em contato com conteúdos 

internos e elaborar questões pessoais. Sendo assim, a criança que não brinca 

não tem um desenvolvimento saudável e adoece mais. Vemos então que a 

brincadeira deixa de ser vista como uma atividade física e passa a ser 

privilegiada porque é necessária para o ensino, a aprendizagem, o 

desenvolvimento e a saúde da criança.     

 

Cada cultura possui uma forma específica de expressão que é reflexo 

das suas características sócio-ambientais tais como ambiente físico, social, 

cultural. Apesar dessas diferenças, o brincar é uma atividade universal entre as 

crianças das diferentes populações. 
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De acordo com Friedmann (2005)  

 

“a linguagem do brincar caracteriza-se pela sua universalidade: 

ela é tão antiga quanto a existência do ser humano, 

atravessando o tempo e as fronteiras. Uma linguagem que tem 

se perpetuado na sua forma, apesar dos seus conteúdos se 

transformam” Friedmann (2005, pg. 88) 

 

  Segundo a autora, apesar de diferentes costumes e culturas existem 

traços comuns ao universo da ludicidade: são universais, têm sua origem na 

criação coletiva e em práticas religiosas, são uma forma de linguagem, 

espelhos da cultura de diferentes sociedades e constituem formas de 

expressão, desenvolvimento e socialização. A atividade lúdica funciona como 

um agente reorganizador o que, por sua vez, implica na produção de sentido 

para as experiências vividas pela criança. Logo, o brincar possui uma 

dimensão ontológica na constituição do sujeito. 
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6. Brinquedotecas 

 

O brincar é uma atividade que não requer muito. As crianças brincam em 

qualquer lugar e fazem de qualquer objeto um novo brinquedo. Entretanto, 

quando existe uma infra-estrutura adequada para esta atividade, as crianças 

têm mais oportunidades de brincar, criar e serem espontâneas de uma maneira 

mais segura e com uma orientação que possibilita trabalhar diversos aspectos 

que emergem de uma simples brincadeira. 

 

Para Cunha (1992) as brinquedotecas surgem como um esforço de 

salvaguardar a infância, proporcionando às crianças elementos indispensáveis 

ao seu crescimento saudável, indo além do mero acesso a brinquedos e 

expressando uma filosofia de educação voltada ao respeito da individualidade 

e potencialidade que precisam de espaço para se manifestar. 

 

As brinquedotecas começaram a surgir no Brasil nos anos 50, 

diferenciando-se das chamadas Toy Libraries1 porque não tem como atividade 

principal o empréstimo de brinquedos e sim o objetivo de propiciar estímulos 

para que as crianças possam brincar livremente.  

 

A brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a brincadeira e por 

isso um lugar onde há promoção de saúde. Para a Professora Nylse Helena da 

Silva Cunha (Presidente da Associação Brasileira de Brinquedotecas) “é um 

espaço onde as crianças vão parar para brincar livremente, com todo estímulo 

à manifestação das potencialidades e necessidades lúdicas” (Cunha, 2001, 

pg15). O brinquedo é desvinculado de seu aspecto de posse e consumo, 

“pertence” a muitas pessoas (sendo necessário separar-se dele para que 

outras possam brincar) não pode ser destruído ou modificado a menos que 

seja uma decisão de todos os “donos”. 

                                                 
1
 um serviço de empréstimo de brinquedo que surgiu em 1934, em Los Angeles, visando 

solucionar um problema causado pelo roubo de brinquedos de uma loja, pelas crianças de uma 
escola municipal. Este serviço é usado até hoje como um recurso comunitário (Cunha, 2001) 
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Em seu livro, Nylse Cunha aponta alguns tipos de brinquedotecas, como 

a Brinquedoteca Circulante que é uma alternativa para atingir comunidades 

distantes funcionando dentro de um veículo adaptado que pode ser um ônibus, 

uma van, um caminhão, etc, e as brinquedoteca Terapêuticas, nas quais se 

procura aproveitar as oportunidades oferecidas pelas atividades lúdicas para 

ajudar as crianças a superarem dificuldades específicas.  

 

Outro modelo de Brinquedoteca, e para o qual haverá um maior enfoque 

deste trabalho por causa de sua finalidade, é a hospitalar. Essas 

brinquedotecas são espaços que tem como finalidade tornar a estadia da 

criança no hospital menos traumatizante e mais alegre, possibilitando assim 

melhores condições para a sua recuperação. 

 

 

6.1. A brinquedoteca Hospitalar  

 

Desde 21 de março de 2005 a lei Nº. 11.104 tornou obrigatória a 

instalação de brinquedotecas nos hospitais brasileiros em reconhecimento da 

importância do brincar neste contexto. Nos últimos anos é crescente o número 

de trabalhos publicados que enfatizam a importância do brincar no contexto 

hospitalar.  

 

Hoje se percebe que as crianças, quando hospitalizadas, se encontram 

em situação de risco não só físico mas emocional. A internação promove uma 

série de mudanças em sua vida cotidiana e na grande maioria dos casos, por 

menor que seja a criança, não há a perda da percepção da mudança que 

ocorre em sua vida. Assim, as crianças sentem os efeitos de uma internação 

na medida em que deixam de ir à escola, ficam afastados de casa, amigos e 

familiares, passam por tratamentos invasivos, enfim, o período no hospital é 
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muitas vezes marcado por rupturas e insegurança. Segundo Novelle (Apud 

Adams, 1976) a experiência da hospitalização é geralmente traumática, 

gerando medo, desconfiança e isolamento, comportamentos que podem ser 

adequados até certo ponto, deixando de sê-lo quando interferem no tratamento 

da criança, durante ou após a internação. De acordo com o autor, o brincar no 

hospital é, além de recreativo, um meio saudável da criança expressar sua 

ansiedade, facilitando os canais de expressão verbal, comportamental e 

simbólico.  

 

De acordo com Novelle (2001) as brinquedotecas hospitalares 

reconhecem a importância do brincar enquanto intervenção terapêutica, 

visando atenuar, neutralizar ou mesmo eliminar os efeitos adversos da 

hospitalização, propondo “fazer do brincar uma alternativa de realização 

pessoal, de expressão de afetos e emoções, assim como de aprendizagem de 

comportamentos adequados e adaptativos” (Novelle, 2001, pg69) 

 

O brincar aparece como uma possibilidade de expressão de 

sentimentos, preferências, medos e hábitos. Funciona como uma mediação 

entre o mundo familiar e situações novas ou ameaçadoras. Para que isto 

aconteça é necessário reconhecer que cada criança partilha de uma cultura 

lúdica, formada a partir da introjeção de regras do meio social que são 

particularizadas pelo indivíduo (Mitre; Gomes, 2004) 

 

É esse repertório interno, formado pela absorção pessoal das regras do 

meio social, que vai fornecer referências para interpretar atividades e ações 

diversas como brincadeira, inclusive aquelas que podem se configurar como 

desconhecidas ou mesmo desagradáveis. Dessa forma, o brincar surge como 

uma possibilidade de modificar o cotidiano da internação, pois produz uma 

realidade própria e singular. 
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Para Cunha (2001) a finalidade da brinquedoteca hospitalar é propiciar à 

criança internada o auxilio na diminuição das tensões e a preservação da sua 

saúde emocional. Além disso, ressalta o papel da brinquedoteca enquanto 

propiciadora de oportunidades de estimulação do desenvolvimento da criança, 

o favorecimento das relações familiares e a preparação da criança para a volta 

a casa. 

 

Enfim, a brinquedoteca hospitalar tem uma função de auxilio na cura, no 

enfrentamento e na motivação da criança frente uma situação instalada: a 

doença, a internação.  

 

 

6.2. Brinquedoteca UBS Vila Borges 

 

As brinquedotecas em UBS já são uma realidade na cidade de São 

Paulo. Desde 2001 a prefeitura, por meio da Secretaria Municipal da Saúde, 

possui um projeto chamado “Brincar é Coisa Séria - Transformação e Re-

significação dos Espaços de Saúde”, que visa implantar brinquedotecas em 

espaços de saúde (entre eles UBSs), com o objetivo de “oferecer aos 

pacientes momentos de lazer e criatividade, contribuindo para o seu 

restabelecimento físico e emocional, amenizando o trauma de uma 

internação e/ou atendimento especializado.” (site da prefeitura de São 

Paulo, 2005).  

 

Paralelo a este projeto outra iniciativa pública foi a implantação de 

brinquedotecas via um dispositivo de saúde mental, o CECCO (Centro de 

convivência e cooperativa) Parque Previdência. 

 

A partir de 1989, como parte da Política Nacional de Saúde Mental, 

começou a ser criada em São Paulo uma rede de serviços substitutivos que 

estavam de acordo com as propostas da Reforma Psiquiátrica Brasileira. De 
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acordo com Galletti, (2007) é nesse contexto que são implantados os CECCOs 

(Centro de Convivência e Cooperativa), cujo objetivo principal é propiciar a 

inserção em espaços públicos, a participação efetiva nos diversos segmentos 

da sociedade, a busca pela promoção conhecimento, produção e difusão 

cultural de qualidade com alcance terapêutico dos usuários da rede de saúde 

mental e de pessoas em situação de vulnerabilidade social e de saúde.  

 

O Centro de Convivência e Cooperativa Parque Previdência (CECCO 

Previdência), localizado no Parque da Previdência, região do Butantã, 

compõem a rede de saúde da Supervisão Técnica da Coordenadoria de Saúde 

Centro-Oeste da Secretaria de Saúde do Município de São Paulo. Segundo 

Galletti (2007) este dispositivo é caracterizado por dois tipos de atendimento: 

CECCO Serviços, dirigido aos usuários que freqüentam a Unidade de Saúde 

para a realização de diversas atividades como oficinas, festas, eventos, 

passeios, reuniões, e o CECCO Projetos no território, caracterizado por ações 

que acontecem do serviço ao território e vice-versa. A partir de uma análise 

dessa proposta observou-se que poucas crianças participavam das atividades 

propostas pelo serviço e assim, visando ampliar a experimentação em rede, o 

CECCO em parceria com a Unidade Básica de Saúde Vila Borges, implantou 

uma brinquedoteca dentro da unidade. Considerando que a demanda de saúde 

mental infanto-juvenil nas UBS é numericamente significativa, pensou-se na 

brinquedoteca como um espaço de trabalho preventivo, no qual é possível tirar 

da fila de espera as crianças que não sofrem de gravidades psíquicas e 

promover um espaço de convivência e inclusão de toda qualquer criança 

dentro da Unidade. 

 

A UBS Vila Borges situa-se no distrito administrativo Raposo Tavares, a 

maior área do Distrito de Saúde do Butantã. A região é pobre em opções de 

lazer para a população que, em sua maioria, utiliza as ruas como espaço de 

trocas sociais, esportes e convivência comunitária. Nos fins de semana as 
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escolas públicas da região e o Educandário Dom Duarte abrem suas portas 

para a comunidade e lá as crianças encontram um espaço seguro para brincar. 

  

Em Agosto de 2005 iniciou-se o processo de implantação da 

brinquedoteca. A UBS disponibilizou uma de suas salas, pintando-a e 

equipando-a com mobiliário (2 mesinhas, 8 cadeiras e um armário). Este local é 

localizado no segundo andar, junto à maioria das especialidades médicas e 

não médicas de atendimento a população infantil, como pediatria, fisioterapia, 

fonoaudiologia, psicologia e terapia ocupacional. Duas estagiarias (uma de 

Terapia Ocupacional e uma de Psicologia) foram contratadas para serem as 

encarregadas pelo espaço, sob supervisão de profissionais destas mesmas 

áreas no CECCO. 

 

Os brinquedos e materiais pedagógicos foram fornecidos pelo CECCO e 

ao longo do tempo mais brinquedos e materiais de papelaria chegaram por 

meio de doações de usuários e funcionários.  

 

No início do processo houve grande resistência por parte da equipe da 

Unidade em aceitar as conseqüências de se ter no local de trabalho uma sala 

onde as crianças brincavam livremente, fazendo barulho e muitas vezes, 

correndo pelos corredores. Devido ao tamanho e localização da sala o barulho 

gerado é alto e muitas vezes incomodava os funcionários, que expressavam 

abertamente não gostar da brinquedoteca. Houve inclusive momentos de 

“atritos” entre funcionários e as crianças que estavam incomodando. 

 

Para tentar facilitar o processo de aceitação da brinquedoteca pela 

unidade as estagiárias participaram de uma reunião de equipe na qual houve 

primeiramente uma apresentação da proposta de trabalho com fundamentação 

teórica sobre o brincar e sua importância na promoção de saúde. Depois, como 

uma forma de aproximar o que havia sido dito ao cotidiano de cada um, 

realizou-se uma dinâmica lúdica com os funcionários na qual, eles realizaram 
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um desenho conjunto: cada um começava desenhando e quando a 

coordenadora desse o sinal eles passavam a folha para a pessoa da sua 

direita. Ao termino da atividade pediu-se que eles descrevessem quais 

habilidades haviam sido usado naquele momento. Surgiram então palavras 

como: agilidade, coordenação motora, criatividade, atenção, etc. Depois disso 

discutimos como uma brincadeira, aparentemente simples, trabalhava muitos 

aspectos do ser humano e que quando as crianças estavam na brinquedoteca 

elas estavam, além de se divertindo, se desenvolvendo e crescendo de uma 

maneira mais saudável. A Brinquedoteca iniciou seus trabalhos com grupos de 

crianças encaminhadas por profissionais da unidade que observavam algumas 

problemáticas das crianças referentes à saúde mental ou queixas dos pais. 

Além disso, a sala permanecia sempre aberta para as que procurassem a 

unidade para serem atendidas durante o período em que a Brinquedoteca 

funcionava. Ao longo do tempo as crianças incorporaram-na à sua rotina, e 

passaram a freqüentar a brinquedoteca independente de terem consulta 

marcada. 

 

A brinquedoteca funcionava todos os dias da semana nos períodos da 

manhã e da tarde. As crianças que freqüentam o local têm idades entre 4 e 12 

anos e a entrada é livre. 

 

Para a realização do trabalho procurou-se sempre intercalar atividades 

livres e atividades dirigidas, como por exemplo, oficinas de brinquedo, cestaria, 

caixas de palitos, dobraduras, etc. Existia a preocupação em envolver os 

funcionários da Unidade nessas atividades e estes se mostraram dispostos a 

participar, ministrando as oficinas, doando brinquedos, assistindo a uma peça 

de teatro. Trabalhou-se também a partir de temas específicos como, por 

exemplo, o Estatuto da Criança e do Adolescente, o dia anti-tabagismo, a 

importância do aleitamento materno, entre outros. Nas datas festivas como 

Festa Junina, Dia das crianças, Halloween, etc. a sala é enfeitada e faz-se uma 

festa, tudo programado e executado juntamente com as crianças. 
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A cada semana acontecia a supervisão de estágio dirigida para 

situações e problemáticas que aparecem no decorrer das atividades. Neste dia 

era entregue um relatório semanal de freqüência das crianças e no final de 

cada mês era feita, pelas estagiárias, uma estimativa gráfica desta freqüência. 

 

Ao longo de dois anos pôde-se perceber que a partir do momento que as 

crianças começavam a freqüentar a brinquedoteca elas iniciavam um processo 

gradual de se relacionar com o grupo de maneira diferente. Passavam a 

dialogar mais para resolver conflitos, aprendiam a tomar decisões em grupo, a 

desenvolver projetos coletivamente, a cuidar de um espaço comunitário, a 

respeitar o espaço das outras crianças, enfim, a brinquedoteca proporciona um 

espaço de experimentação que possibilita que as crianças passem, 

consequentemente a agir no mundo de maneira diferente. 

 

Aos poucos procurou-se fortalecer o papel da brinquedoteca como mais 

um recurso de saúde disponível a população. Para isso, estreitou-se o 

relacionamento que vinha sendo construído com os outros profissionais da 

Unidade visando o trabalho interdisciplinar. A brinquedoteca se encontra hoje 

inserida em um “fluxo” no qual as crianças são encaminhadas pelo pediatra, 

fonoaudióloga, T.O etc., enquanto que as estagiárias, na medida em que 

detectam algo que chame a atenção, discutem o caso com os profissionais e 

encaminham a criança para atendimento especializado. Sendo assim, a 

brinquedoteca passa a cumprir com seu objetivo inicial de ser um espaço em 

que a saúde é promovida pelo brincar e pelo trabalho de uma equipe composta 

por muitos profissionais. Hoje percebe-se que graças a esse trabalho em 

conjunto com as diferentes especialidades as crianças na UBS vem sendo 

vistas de uma maneira global.  
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7. Fundamentos teóricos da Psicologia Analítica  

 

 

 A proposta deste trabalho é a de entender a importância do brincar a 

partir do pressuposto da Psicologia Analítica. Para isso é importante trazer 

alguns conceitos básicos que fundamentam esta teoria. 

 

 

7.1. Consciente e inconsciente 

 

Ao longo de sua obra Jung baseia-se na distinção de estruturas 

conscientes e inconscientes. O centro da consciência foi definido em uma única 

entidade: o ego. Assim, não pode haver elemento consciente que não tenha o 

ego como ponto de referência. De acordo com Jung (1985) podemos definir a 

consciência como a relação dos fatos psíquicos com o ego. O Ego seria uma 

espécie de complexo formado por uma percepção geral de nosso corpo e 

existência e pelos registros de nossa memória.  

 

O mundo da consciência é limitado, restringindo-se à percepção de 

instantes de existência. Em “Fundamentos de Psicologia Analítica” (1985) Jung 

traz a seguinte imagem:  

“...seria como se observássemos através de uma fenda e só 

víssemos um momento isolado – o resto seria obscuro, 

inacessível à nossa percepção. A área do inconsciente é imensa 

e sempre contínua, enquanto a área da consciência é um campo 

restrito de visão momentânea.” Jung (1985, pg5) 

 

A psique inconsciente é de natureza completamente desconhecida. 

Tudo o que se conhece a seu respeito foi transmitido pelo próprio consciente.  
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O inconsciente pra Jung compreende inconsciente pessoal e coletivo: 

o inconsciente pessoal, que se refere às camadas mais superficiais do 

inconsciente, possui material pessoal e reconhecível; é composto por aspectos 

da vida do indivíduo e registros da memória e conteúdos incompatíveis com o 

ego.  

 

O inconsciente coletivo corresponde às camadas mais profundas do 

inconsciente, aos fundamentos estruturais da psique comum a todos os seres 

humanos. Sua origem é totalmente desconhecida não podendo ser atribuída a 

aquisições individuais. Seus conteúdos têm caráter mítico, pertencente a toda a 

humanidade: os arquétipos. 

 

Para Jung 

“as “camadas” mais profundas da psique vão perdendo com a 

escuridão e fundura crescentes a singularidade individual. 

Quanto mais “baixas”, isto é, com a aproximação dos sistemas 

funcionais autônomos, tornam-se gradativamente mais coletivas, 

a fim de se universalizarem e ao mesmo tempo se extinguirem 

na materialidade do corpo, isto é, nas substancias químicas. O 

carbono do corpo é simplesmente carbono. Em seu nível “mais 

baixo” a psique é pois simplesmente “mundo””. Jung (2000, pg. 

173) 

 

 

7.2. Arquétipos 

 

Os arquétipos são entidades hipotéticas irrepresentáveis e evidentes 

somente através de suas manifestações, como sonhos, mitos etc. Segundo 

Silveira (1997) os arquétipos são possibilidades herdadas de representar 

imagens; formas instintivas de imaginar, comum a todos os seres humanos. 
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 “Funciona como um nódulo de concentração de energia 

psíquica. Quando essa energia, em estado potencial, se atualiza, 

toma forma, então teremos a imagem arquetípica”  

Silveira (1997, pg. 69). 

 

De acordo com Jaffé (apud Bárbara, 2002) os arquétipos são padrões da 

natureza humana que agem como operadores inconscientes que ordenam 

constantemente os conteúdos da consciência, sempre de acordo com sua 

própria forma estrutural. Apesar de terem esta característica, entretanto, quais 

serão despertados e a forma que cada um irá vivenciar as possibilidades 

contidas no arquétipo é particular, temporal e depende do indivíduo, do 

ambiente, da experiência pessoal e da cultura considerada. 

 

 

“Nenhum arquétipo pode ser reduzido a uma simples fórmula. 

Trata-se de um recipiente que nunca podemos esvaziar, nem 

encher. Ele existe em si apenas potencialmente e quando toma 

forma em alguma matéria, já não é mais o que era antes. 

Persiste através dos milênios e sempre exige novas 

interpretações. Os arquétipos são os elementos inabaláveis do 

inconsciente, mas mudam constantemente de forma”.  

Jung (2000, pg. 179) 

 

 

7.3. O arquétipo da criança 

 

As características desse arquétipo reúnem qualidades como a pureza, a 

ingenuidade, a autenticidade, a síntese dos opostos e a futuridade. 

Comumente pensamos neste arquétipo como imagem de vivências de nossa 

infância, porém este tema arquetípico não coincide com a experiência concreta 

infantil, mas um meio pelo qual se expressa um fato psíquico, algo que não só 

existiu no passado mas que continua existindo como um sistema que funciona 
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no presente, uma vez que o arquétipo é sempre uma imagem coletiva. 

Segundo Jung (2000) "o motivo da criança representa o aspecto pré consciente 

da infância da alma coletiva" Jung (2000, pg162).  

 

No processo de Individuação o motivo (tema arquetípico) da criança 

antecipa a figura que vem da síntese de elementos conscientes e inconscientes 

da personalidade sendo, assim, um símbolo que une os opostos; um mediador, 

um reparador que traz a totalidade.  

 

Um conteúdo simbólico comum do motivo da criança é o do abandono. 

Jung (2000 pg. 169) diz que “criança” significa algo que se desenvolve rumo à 

autonomia e é impossível “tornar-se” sem desligar-se da origem, ou seja, o 

abandono é uma condição necessária para o desenvolvimento psíquico. O 

símbolo da criança é necessário para que a consciência perceba a exigência 

do desligamento da origem, uma vez que esta não supera o conflito, 

permanecendo presa aos opostos. 

 

 “Na medida em que o símbolo da criança fascina e se 

apodera do inconsciente, seu efeito redentor passa à 

consciência e realiza a saída da situação de conflito, de que a 

consciência não era capaz. O símbolo é a antecipação de um 

estado nascente de consciência.” Jung (2000, pg. 169) 

 

 

 Outro aspecto importante do arquétipo da criança é o da 

“invencibilidade”. Em muitos relatos mitológicos a criança é um ser indefeso 

exposto a terríveis perigos e ameaças possuindo, no entanto, poderes que 

ultrapassam aqueles da humanidade comum. Dentro do processo de 

individuação este arquétipo emerge quando existe a necessidade de uma força 

libertadora ou redentora, sendo por vezes tão poderosa que a consciência não 

a suporta. Assim, recua para o inconsciente e continua a agir representando no 

indivíduo impulsos fortes e mesmo inevitáveis que Jung denomina de auto-
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realização. O impulso e a compulsão para a auto realização é uma lei da 

natureza e assim sendo de invencível poder mesmo que seu efeito, no começo, 

seja insignificante e improvável (Jung, 2000). A criança é um símbolo que 

interliga o passado e o futuro, o frágil e o poderoso, o pueril e o sábio, o 

masculino e o feminino. Neste sentido, o arquétipo da criança tem também o 

aspecto hermafrodita, símbolo muito antigo, mediador de conflitos e portador 

de cura. 

 

Assim, Jung (2000) conclui que a “criança” simboliza a essência humana 

pré-consciente e pós-consciente, exprimindo a natureza abrangente da 

totalidade psíquica. 

 

 

7.4. Complexos 

 

Os complexos são agrupamentos de conteúdos psíquicos carregados de 

forte potencial afetivo, incompatíveis com a consciência. Trata-se de conteúdos 

conflitivos de que não foram assimilados. Jung (1964) define complexo da 

seguinte forma: 

 

 “são temas emocionais reprimidos capazes de provocar 

distúrbios psicológicos permanentes ou mesmo, em 

alguns casos, sintomas de neurose... São compensações 

de atitudes unilaterais ou censuráveis da nossa 

consciência”. Jung (1964, pg28) 

 

Nesse sentido, podem gerar grande sofrimento ou significar uma nova 

possibilidade de atuação, funcionando como um estímulo para que o indivíduo 

se esforce mais para sua própria realização.  

 

Assim, os complexos não são patologias, são pontos nodais da vida 

psíquica e podem conter um poder impulsionador. É a falta de consciência do 
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indivíduo em relação aos conteúdos dos complexos que favorece a tendência 

deles se tornarem perturbações patológicas.  

 

 

7.5. Símbolo 

 

A palavra símbolo origina-se do grego symbolon que significa marca, 

sinal de reconhecimento; está relacionada ao verbo symbállein que significa 

colocar junto, fazer coincidir e expressa a idéia de união de iguais que foram 

separados e que, ao se reencontrarem, se reconhecem e se tornam um. Um 

exemplo disso é o símbolo do peixe usado pelos primeiros seguidores de 

Cristo. Para se reconhecerem como “cristãos” e se protegerem de delatores, 

quando se encontravam, um fazia um risco curvilíneo e o outro completava o 

desenho formando um peixe. 

 

Na concepção de Jung (1964), os símbolos são representações de 

conceitos que não podem ser definidos ou compreendidos integralmente. Este 

seria o uso consciente do símbolo, entretanto, Jung afirma que os símbolos 

também são inconscientes e espontâneos, isso porque, nunca a realidade é 

totalmente apreendida pela consciência. Nossos órgãos do sentido captam a 

realidade a nossa volta e nossa percepção depende da significação atribuída a 

isso.  Muito do que “captamos” não nos é consciente, sendo assim, toda 

experiência contém um número indefinido de fatores desconhecidos.  

 

Em todo símbolo estão sempre presentes os conteúdos arquetípicos 

como fator essencial, mas para construí-lo este conteúdo deve juntar-se a 

outros elementos fornecidos pela consciência. De acordo com Silveira (1997) 

os símbolos não são conscientes nem tampouco inconscientes, são as duas 

coisas ao mesmo tempo. Isso porque nele se reúnem opostos numa síntese 

que vai além das capacidades de compreensão. 
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Na visão junguiana o símbolo é uma linguagem universal infinitamente 

rica capaz de exprimir por meio de imagens muitas coisas que transcendam as 

problemáticas específicas dos indivíduos.  Assim, todo fenômeno psicológico é 

um símbolo, no sentido que ele enuncia ou significa algo mais e algo diferente, 

algo que escapa ao nosso conhecimento atual. O que se percebe no símbolo é 

uma consciência em busca de outras possibilidades de sentido.  

 

É importante salientar que existe uma distinção entre os símbolos 

naturais e culturais. Os símbolos naturais são aqueles derivados de conteúdos 

inconscientes da psique e desta forma representam, um número imenso de 

variações das imagens arquetípicas essências. Símbolos culturais são aqueles 

que foram sendo empregados ao longo do tempo para expressar verdades 

eternas, passando por inúmeras transformações e por um longo processo de 

elaboração, em parte consciente, e tornaram-se imagens coletivas aceitas pela 

sociedade. 

 

 

7.6. Processo de individuação 

 

O processo de individuação é a tendência do ser humano de 

desenvolver suas potencialidades psíquicas impulsionado por forças instintivas 

inconscientes. De acordo com Jung (2000, pg. 165) “a meta do processo de 

individuação é a síntese do Si-mesmo”, é atingir os potenciais próprios de cada 

um. Este não é um processo linear e sim um espiral ascendente, porque o Si-

mesmo não é fechado, mas dinâmico, um movimento em direção à totalidade, 

através da integração de partes conscientes e inconscientes da personalidade. 

 

Jung (2000) definiu este processo como característico da segunda 

metade da vida e isso fez com que ele focasse sua teoria na psicologia do 

adulto. Neo-junguianos como E. Neuman e C. Byington estenderam o conceito 

para toda a vida, ou seja, durante todo nosso desenvolvimento o ego estará 
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lidando com os arquétipos, sendo por eles estruturado através de um eixo 

formado pelo ego e pelo Self. Desse modo, desde que nascemos até 

morrermos estará acontecendo nosso processo de individuação; a descoberta 

do “Si-mesmo”. Não há processo de individuação fora da interação com a vida, 

no isolamento, sem a interação com o outro. 

 

Segundo Silveira (1997), o homem é capaz de tomar consciência desse 

desenvolvimento e influenciá-lo, na medida em que entra em contato com seus 

conteúdos inconscientes e busca integrá-los à consciência.  

 

“Precisamente no confronto do inconsciente com o 

consciente, no conflito como na colaboração entre ambos é 

que os diversos componentes da personalidade 

amadurecem e unem-se numa síntese, na realização de 

um indivíduo especifico e inteiro” Silveira (1997, pg. 77) 
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8. A criança para a Psicologia Analítica  

 

De acordo com Vargas (s/d) Jung dizia que todo o acontecer psicológico 

da primeira fase da vida é uma espécie de preparação para a verdadeira tarefa 

psicológica de nossa existência, e por isso Jung interessou-se tanto pela 

psicologia do adulto em sua obra. Ainda assim existem muitos estudos sobre a 

psicologia infantil escritos por Jung e seus seguidores como é o caso de Erich 

Neumann, Michael Fordham, entre outros.  

 

Para Jung (1986a) nos primeiros anos de vida quase não é possível 

verificar a existência de consciência, apesar de que desde cedo já se evidencia 

a existência de processos psíquicos. Pode se observar o início da continuidade 

da consciência quando a criança começa dizer “eu”. Ainda assim, Stevens 

(1993) afirma que Jung sustentava que a criança já nasce com todas as 

aptidões necessárias para a vida, estando longe de ser uma “tabula rasa”.  

 

“É uma questão de mera observação o fato de que os seres 

humanos realmente passam por diferentes fases psicológicas e 

comportamentais, no decurso de sua existência, e essas fases 

são características da idade em que ocorrem”.  Stevens (1993, 

pg. 91).   

 

A herança arquetípica com que cada um de nós nasceu pressupõe um 

ciclo de vida natural da humanidade e à medida que se passa de uma fase a 

outra, novos aspectos do Si-mesmo sobressaem na economia psíquica e 

requerem a expressão própria. “Desde o início da infância, o Si-mesmo procura 

tornar-se manifesto em nossa vida, um processo de ser no futuro” (Stevens, 

1993, pg95). Essa é a essência do processo de individuação que ocorre 

durante toda a vida: a tendência humana à totalidade psíquica, o processo do 

vir a ser da personalidade.    
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Segundo Neumann (1999) o nascimento da criança constela o mundo 

matriarcal (ou dinamismo matriarcal ou arquétipo materno) no qual 

predominam: instinto, prazer, emoções, sentimentos. O arquétipo materno é o 

primeiro que se constela na vida de qualquer pessoa. A criança vive dentro 

desse mundo matriarcal pelo fato de ainda ser dependente e necessitar de 

muitos cuidados.  

 

“A relação primal mãe-filho é decisiva nos primeiros meses da 

vida de uma criança. É neste período que o Ego da criança se 

forma, ou pelo menos começa se desenvolver; é então que o 

núcleo do Ego, que já está presente desde o início, cresce e 

adquire unidade, de tal modo que podemos falar num Ego infantil 

mais ou menos estruturado” Neumann, (1999, pg. 11).   

 

O elo entre o bebe e a mãe é formado pelo sistema de arquétipos que 

atuam de forma inconsciente na psique de ambos, cada um é responsável pela 

evocação do arquétipo do outro. A personalidade como um todo e seu centro 

diretor, Self, existem antes do ego tomar forma e desenvolver-se como centro 

da consciência. A criança possui um self corporal (com raízes no biológico) e 

por outro lado a mãe, na relação primal, não apenas desempenha o papel de 

self da criança, mas é, na realidade, esse Self. A Psicologia Analítica atribui ao 

Self a qualidade de existir a priori e de se desenvolver ao longo da vida. 

Neumann (1999) afirma que, só quando termina o desenvolvimento pós-uterino 

o individuo passa a ter um ego e a reagir no mundo com a atitude própria. “A 

criança deixa de ser apenas um Self corporal e transforma-se em uma 

totalidade individual” (pg. 17) 

 

Quando a criança atinge o estágio em que deixa de ser um bebê, ela se 

torna fisicamente mais independente da mãe, podendo brincar com brinquedos 

de sua escolha, buscar o que lhe interesse sem ter que depender dos outros e 

manipular uma grande quantidade de objetos ao seu redor. Segundo Fordham 

(1994) a criança nessa fase brinca sozinha por um tempo restrito, não 
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conseguindo tolerar a ausência prolongada da mãe. Em pouco tempo a 

ausência materna pode ser melhor tolerada e até substituída por outras 

pessoas que também passem segurança para a criança.  

 

Os brinquedos têm nessa fase um papel muito importante como facilitadores 

deste processo.  

 

“Essas manifestações de independência progressiva devem-se 

também ao uso que ela faz dos brinquedos como 

representações simbólicas de idéias e fantasias que facilitam a 

independência e desenvolvem as relações sociais por intermédio 

de um meio objetivo de comunicação” Fordham (1994, pg115) 

 

Esse período marca o fim da fase simbiótica de identidade entre mãe e 

bebê, e mostra o início do desenvolvimento de funções egóicas necessárias 

para a independência da criança. 

 

 A vida simbólica da criança pequena vai se estabelecendo à medida que 

adquire maior domínio da realidade. Esse é um período de integração de 

conteúdos cada vez mais estável e Fordham (1994) afirma que até então os 

processos deintegrativos2 predominam no crescimento e que gradualmente 

isso passa a ocorrer com menor freqüência uma vez que os processos de 

separação-individuação se encontram encaminhados. 

 

 A próxima etapa do desenvolvimento infantil é a fase do conflito 

edipiano, fase que marca o inicio da diferenciação entre o natural (matriarcal) e 

o cultural (patriarcal).  Esta etapa marca o conflito entre as características 

diferenciadoras, discriminadoras do Arquétipo do Pai e as tendências 

                                                 
2
 Segundo a Psicologia Analítica, em sua gênese, o ego encontra-se imerso na totalidade do 

self: não há discriminação entre eu e não-eu. O surgimento da consciência vem da ruptura 
dessa totalidade indiscriminada. Fordham nomeia de deintegração este processo no qual, 
lentamente certos conteúdos do inconsciente separam-se e formam a consciência.  
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regressivas e instintivas do arquétipo materno. Este processo levará à 

estruturação da identidade sexual e também a possibilitará, a partir desta 

discriminação entre mãe e pai, a discriminação de outras polaridades tais como 

masculino-feminino, eu-outro. 

 

O conflito edipiano reforça o estabelecimento de figuras de anima a 

animus3 na medida em que os processos de identificação aliam-se a padrões 

conscientes e inconscientes, individuais e coletivos. Essas figuras (anima e 

animus) ficam então “prontas” para serem projetadas nos relacionamentos 

amorosos que serão vividos ao longo da vida. 

 

Ao longo deste processo e desde que nascemos o brincar faz-se 

presente, sendo uma das atividades iniciais dos bebês. Segundo Fordham 

(1994), o ato de brincar tem inicio no momento em que o seio tona-se um 

objeto, e o ato de mamar torna-se um prazer, além a simples nutrição. A partir 

daí o bebê passa a interessar-se por partes do corpo da mãe, e esse brincar 

continua mesmo quando o seio não está disponível, no mexer dos músculos, 

no gorgolejar, na emissão dos sons etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
3
 Imagens arquetípicas. Anima: figura interior de mulher contida num homem e Animus, a figura 

de homem atuando na psique de uma mulher. 
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9. O brincar para a Psicologia Analítica 

 

 

Para Neumann (1980), fantasiar é um processo fundamental na 

constituição do ser humano na medida em que funciona como se fosse um 

órgão interno dos sentidos que percebe e expressa leis interiores da mesma 

maneira que os órgãos externos dos sentidos percebem o mundo exterior e 

suas leis.  

 

“O mundo do brinquedo é de extrema importância não apenas 

para a criança, mas também para os adultos de todas as 

culturas.; não é um mundo a ser transcendido. Ele é 

especialmente importante para as crianças. Só um indivíduo 

imerso nessa realidade simbólica do brinquedo pode vir a tornar-

se um ser humano completo” Neumann (1980, pg. 59) 

 

 

Ele acrescenta ainda que um dos principais perigos da sociedade 

moderna reside na supervalorização da consciência racional que tende a 

desestimular e destruir o mundo simbólico que dá respaldo á infância. 

 

Conforme a criança cresce, sua capacidade de simbolizar permite que 

muitas de suas brincadeiras se dêem na forma de narrativas na qual uma 

história é contada, uma cena é vivida. A criança vive uma história inventada na 

qual ela tem o poder sobre o enredo, personagens e desfecho.  

 

Segundo Vieira (1998), a abordagem da psicologia em relação à 

narrativa é feita a partir dos estudos sobre memória, uma vez que tanto a 

experiência pessoal como as experiências coletivas de um povo ou de uma 

cultura, são expressas nas formas de conto ou da saga. Neste sentido, a 

narrativa poderia ser definida como a mais legítima portadora das tradições 
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orais. A narrativa, em sua dimensão coletiva, guarda uma sabedoria construída 

na experiência.  

 

De acordo com Bruner (apud Vieira 1998)  

 

"Começa a ficar claro por que a narrativa é um veículo tão 

natural para a psicologia popular. Ela lida (quase que a partir da 

primeira fala da criança) com o material da ação e da 

intencionalidade humana. Ela intermedeia entre o mundo 

canônico da cultura e o mundo mais idiossincrático dos desejos, 

crenças e esperanças. Ela torna o excepcional compreensível e 

mantém afastado o que é estranho, salvo quando o estranho é 

necessário como um tropo. Ela reitera as normas da sociedade 

sem ser didática. Ela pode até mesmo ensinar, conservar a 

memória, ou alterar o passado" (Bruner p. 52).  

 

Vemos então a função histórica e psicológica de transmissão das 

experiências, de conservação e mesmo a de transformação da memória e, 

também, a da organização da representação da realidade, que uma narrativa 

possui. Assim, uma determinada situação de brincar conta-nos uma história 

que, por meio de linguagem e imagem pode assumir a forma de uma estrutura 

narrativa da imagem.  

 

Segundo Jung,  

 

"Temos, portanto duas formas de pensar: o pensamento dirigido 

e o sonhar ou fantasiar. O primeiro trabalha para a comunicação, 

com elementos lingüísticos, é trabalhoso e cansativo; o segundo 

trabalha sem esforço, por assim dizer espontaneamente, com 

conteúdos encontrados prontos, e é dirigido por motivos 

inconscientes. O primeiro produz aquisições novas, adaptação, 

imita a realidade e procura agir sobre ela. O último afasta-se da 
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realidade, liberta tendências subjetivas e é improdutivo com 

relação à adaptação" (Jung (1912/1986), p. 15).  

 

Este modo de pensar, o fantasiar, irá aparecer na formação dos mitos. 

Segundo Jung (apud Vieira, 1998), a energia e a força criadora que hoje 

empregamos no desenvolvimento da ciência e da técnica é comparável àquela 

que os homens da antigüidade aplicaram na construção de seus mitos.  

Jung aponta para o caráter artístico das produções mitológicas e compara tal 

forma de pensamento ao fantasiar da criança.  

 

"Não será preciso provar que a criança pensa de modo 

semelhante. Ela anima suas bonecas e brinquedos e, em 

crianças dotadas de imaginação, vemos facilmente que vivem 

num mundo mágico" (Jung 1912/1986 p. 18).  

 

 

Assim, o pensamento mítico da Antigüidade e o pensamento das 

crianças terão algo em comum, a qualidade do pensamento-fantasia. Para 

Stevens: 

 

“A fantasia é de importância vital porque estabelece um elo 

natural entre os processos conscientes e inconscientes, e entre 

o mundo interior e exterior. A fantasia é produto da atividade 

lúdica entre os arquétipos do inconsciente coletivo e as 

circunstâncias da vida do próprio indivíduo”. Stevens (1993, 

p130). 

 

O brincar é, portanto, elaborado a partir de uma "lógica" distinta da 

empregada no pensamento racional uma vez que é gerado a partir do 

pensamento simbólico ou o pensamento-fantasia. Deste modo, não 

encontraremos necessariamente no brincar o mesmo encadeamento lógico de 

eventos, ou a mesma forma de ordenação de idéias que no pensamento 



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

40

racional. Isto porque a lógica do brincar é de caráter associativo e não 

encontraremos nela uma predominância de elementos abstratos ou 

lingüísticos, mas de imagens. Em conseqüência disto, se quisermos 

empreender uma "leitura" ou uma interpretação do brincar, teremos que 

considerar sua característica de pensamento simbólico no qual predominam a 

analogia e a imagem. 

 

O Símbolo, como já vimos anteriormente, é a manifestação da energia 

psíquica, “Símbolo é a expressão de uma experiência espontânea que aponta 

para além de si mesma na direção de um significado não transmitido por um 

termo racional, devido à limitação intrínseca do ultimo” (Whitmont, 1969 p18) 

Nesse sentido o brincar possibilita a integração de conteúdos inconscientes à 

consciência e é como o analista “lê” o brincar da mesma maneira que “lê” o 

discurso, os sonhos e as fantasias. 

 

Assim podemos pensar o brincar como tendo uma função compensatória 

de auto-regulação psíquica. De acordo com Jung a compensação é um 

balanço entre as polaridades consciente e inconsciente, “uma espécie de auto-

regulação do sistema psíquico” (Jung, 1984, pg. 228). Como já foi dito 

transformação do indivíduo ocorre por meio da integração de conteúdos 

inconscientes à consciência e isso se dá pela elaboração dos símbolos, forma 

pela qual o inconsciente se manifesta e por isso um meio de comunicação das 

duas polaridades. Uma vez que os símbolos estão presentes em todos os 

aspectos da vida humana - na fala, nos sonhos, na expressão corporal e na 

brincadeira - símbolos surgem quando a criança brinca e assim, conteúdos 

inconscientes vêm à tona e podem ser vividos na brincadeira. O brincar é 

assim, um meio de entrar em contato com conflitos e angústias de uma 

maneira prazerosa. É no brincar também que ela projeta seu inconsciente, 

desenvolve sua criatividade, imaginação, motricidade e sociabilidade assim 

como se prepara para os papéis da vida adulta. 
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Essa regulação psíquica por meio da brincadeira pode se dar 

independente de um setting analítico. A psique é definida como um processo 

integrado e dinâmico que busca sempre um equilíbrio por meio da interação 

entre inconsciente e consciente e o brincar, a qualquer momento e em qualquer 

lugar, faz parte dessa auto-regulação da psique. 
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10. A brinquedoteca e a promoção de saúde 

 

 

Ao longo deste trabalho discorreu-se sobre o brincar, sobre a Psicologia 

Analítica e sobre a saúde, temas que, separadamente ou relacionados, já 

foram discutidos em trabalhos teóricos. O objetivo deste é mostrar que existe 

um lugar, um espaço físico, no qual se pode vivenciar e trabalhar com estes 

conceitos ao mesmo tempo: a brinquedoteca inserida em uma UBS.  

 

Apesar da infância não ser o foco da Psicologia Analítica é possível 

encontrar muitos estudos que mostram o quão fundamental esta fase é para o 

desenvolvimento do indivíduo, e o brincar, nesse contexto, encontra-se como 

peça base para um crescimento saudável. Na brinquedoteca inserida no 

contexto de saúde a proposta de trabalho incluí atividades dirigidas e o brincar 

livre. Com as atividades dirigidas pode-se trabalhar a adaptabilidade das 

crianças (comunicação, sociabilidade, aspectos educacionais, etc) que são 

aspectos do pensamento dirigido (Jung, 1986) e também, por meio do brincar 

livre, explorar o pensamento fantasia que, como vimos, para a Psicologia a 

Analítica tem uma função muito importante no desenvolvimento psíquico. 

Assim como os sonhos, a fantasia tem o caráter de ser simbólica e, sendo 

assim, é uma manifestação de energia psíquica. Por isso o brincar tem uma 

função compensatória de auto-regulação psíquica: por meio do fantasiar ocorre 

a integração de conteúdos inconscientes à consciência, fazendo com que haja 

um equilíbrio entre polaridades. Este processo que é fundamental para o 

processo de individuação (Jung, 2000), ou seja, é fundamental para o 

desenvolvimento da vida. 

 

Vemos que o brincar, entendido em seu aspecto livre, sob a forma de 

jogo com regras ou de construção (tais como oficinas), possui uma função 

simbólica e funcional; a criança quando brinca atua por meio da fantasia  
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que permite que ela elabore conteúdos internos, reviva momentos do seu dia a 

dia, crie novos desfechos para suas histórias pessoais, imite seus pais e 

prepare-se para entrar no mundo adulto, entre outras coisas. Em uma 

brincadeira todo o ser da criança está implicado, desde os instintos até os atos, 

sentimentos e pensamentos. Seja quais forem os aspectos conscientes e 

inconscientes que estiverem sendo ativados neste determinado momento, 

existe uma produção simbólica rica e significativa que permite que o psicólogo 

na brinquedoteca tenha a oportunidade de, ao acompanhar a criança 

brincando, acolher, ajudar a significar aquilo que ela está vivendo na 

brincadeira, interpretar uma situação, etc. 

 

Todos esses aspectos que são vivenciados na brinquedoteca têm a 

qualidade de promover saúde, por isso, vemos que apesar de o brincar ter 

essa característica independente de onde ele ocorra, quando temos uma 

brinquedoteca localizada dentro de uma UBS, que é por definição um espaço 

que visa os cuidados básicos à saúde e sua manutenção, a promoção de 

saúde tem foco principal.  

 

De acordo com Marques (2001), há no país uma unidade básica (UBS) 

para cada 5.424 habitantes, valor superior ao recomendado pela Organização 

Mundial de Saúde (1 para cada 20.000 habitantes). Isso indica que a UBS 

constitui instrumento importante a ser utilizado quando se tem em vista a 

organização de um novo modelo assistencial e que o país tem recursos que 

poderiam ser melhor explorados. As UBS, assim como o Programa de Saúde 

da Família, são a porta de entrada da população aos serviços públicos de 

saúde. Uma vez que este dispositivo deixe de ser associado somente à 

doença, remédios, filas, etc, ele passa ser visto pela comunidade com uma 

outra ótica. O “postinho” passa a ser resignificado, pois lá é também um lugar 

onde as crianças passam a tarde enquanto as mães trabalham, a 

brinquedoteca passa a ser o lugar para onde a criança vai depois de tomar  
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aquela injeção de que estava com tanto medo, etc. Uma vez dentro da 

brinquedoteca a criança se depara com profissionais que estão preparados 

para permitir o brincar livre, conscientes de todos os benefícios que este 

promove.  

 

Como vimos no início deste trabalho, é recente a valorização que se dá 

à criança e à infância. Durante muitos anos as crianças não tinham nenhum 

direito garantido na sociedade e, quando ocupavam algum papel social, eram 

vistas como mini-adultos, participando das mesmas conversas e funções 

cotidianas. O brincar, por outro lado, apesar de também ter adquirido outro 

status, continua sendo visto como algo que é importante, porém, não 

fundamental, ou necessário. Isso porque, apesar de profissionais das áreas de 

saúde e educação terem a consciência dessa importância para o 

desenvolvimento psíquico e biológico das crianças, muitas pessoas não ligadas 

a essas áreas não o tem. Para muitos é importante que as crianças brinquem 

no seu tempo livre, mas não acreditam na necessidade de um tempo dedicado 

especificamente ao brincar. A brinquedoteca na UBS, estando associada a um 

espaço de saúde e a profissionais de saúde, dá ao brincar uma legitimidade 

que muitas vezes essa atividade não tem. Isso porque os profissionais atestam 

aos pais sua importância fazendo com que estes mudem alguns conceitos pré- 

estabelecidos ou busquem mais informações sobre orientações fornecidas.  

 

Para auxiliar neste processo de proximidade entre a comunidade e os 

profissionais da UBS, a brinquedoteca pode servir de mediador, promovendo 

eventos, gincanas, oficinas, para as quais todos são convidados a produzir e 

participar. Esta lógica se insere no conceito de promoção de saúde 

apresentado na Carta de Otawa, que diz que a saúde transcende a 

preocupação com a cura de enfermidade e visa a qualidade de vida do 

indivíduo e da comunidade. Vemos aí a diferença entre a brinquedoteca  
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hospitalar e a brinquedoteca da UBS: apesar de ambas estarem inseridas em 

locais direcionados ao cuidado e terem a mesma apresentação física, a 

primeira tem o objetivo claro e pontual de atenuar e eliminar os efeitos 

adversos da hospitalização (Novelle, 2001), enquanto que a segunda tem 

objetivos mais amplos de melhora de qualidade de vida, de desenvolvimento e 

de promoção de saúde, por meio do brincar, assistido por profissionais 

especializados. 

 

É muito importante salientar também que, hoje em dia, são poucas as 

oportunidades que as crianças têm de brincar em um local adequado. Ao longo 

das décadas houve uma grande mudança em relação ao estilo de vida da 

população dos grandes centros urbanos. Fatores como o aumento da violência 

urbana, o crescente afluxo de pessoas aos grandes centros, o avanço das 

tecnologias, entre muitos outros, impõe uma rotina que muito difere de 50 anos 

atrás. As pessoas têm que se adaptar à realidade e, sem perceber, acabam 

imprimindo um ritmo de vida que por vezes é danoso à sua saúde, física e 

mental. 

 

Neste contexto, a perda de espaços reais e a necessidade de uma 

melhor e mais racional gestão do tempo conduzem a uma perda da qualidade 

do brincar, na medida em que os jogos em espaços abertos são substituídos 

pelos virtuais e a exploração livre é considerada pouco produtiva.  

 

Vemos uma tendência para institucionalizar as atividades de tempo livre 

das crianças, bem como um esforço para manter os jovens constantemente 

ativos intelectualmente. Neste cenário o brincar livre dá lugar ao brincar 

organizado em um tempo-espaço estipulado por adultos em função de lotadas 

agendas e custos. Numa sociedade onde a valorização se faz através da 

produtividade, a criança é “medida” por notas escolares e o brincar ainda é 

condicionado aos bons resultados. De acordo com Neumann, (1980) um dos  



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                

46

principais perigos da sociedade moderna é a supervalorização desta 

consciência racional que desestimula e destrói o mundo simbólico e criativo. Os 

efeitos podem ser sentidos nas crianças, que se tornam mini-executivos, cheias 

de ansiedade e insegurança e também nos adultos, nos quais vemos, muitas 

vezes, limitações na capacidade de ser criativo, inovador, etc. A criatividade, 

aspecto extremamente valorizado no mercado de trabalho, tem seu início na 

primeira infância (Winnicott 1982) e se desenvolve ao longo dos anos. Assim, 

quanto mais estimulada a pessoa for – por meio do brincar, fantasiar, criar – 

maiores as possibilidades dela desenvolver este aspecto e de ter recursos para 

utiliza-lo na vida adulta. 

 

Para Melo (2006), outra grande alteração na qualidade do brincar é o 

investimento no brinquedo, que assume cada vez mais um caráter transitório. 

Para o autor, o investimento no brinquedo é uma réplica do investimento 

objetal, ou seja, o cuidar, o reparar, a vivência da perda e o processo de 

investimento num novo objeto é um ciclo que requer tempo. O acesso ao vasto 

universo de brinquedos que as crianças têm hoje dispersa seu investimento e 

ainda que a criança consiga definir suas preferências, a facilidade da 

substituição e a predominância da troca em detrimento da reparação fragilizam 

a ralação estabelecida. Esta fragilidade de relações acompanha a pessoa ao 

longo da vida e interfere na qualidade de seus vínculos afetivos (Melo 2006).  

 

Na brinquedoteca os brinquedos não pertencem à alguém e sim ao 

coletivo. Eles permanecem à disposição, as crianças tem tempo para explorá-

los, para brincar de diferentes maneiras, inventar novos usos. Existe a 

responsabilidade sobre aquilo que será usado por todos, e com isso, as 

crianças aprendem a cuidar, valorizar e dividir os brinquedos. Em muitos casos 

ocorre que um brinquedo seja quebrado e isso é trabalhado com a criança e o 

grupo, não havendo a simples reposição. Brinquedos quebrados podem ser  
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reciclados, podem ganhar outros usos ou podem, simplesmente, ser jogados 

fora. Seja qual for a atitude tomada, ela será discutida e terá um significado 

para aquele grupo, naquele momento. 

 

Como vimos neste trabalho, começa-se a pensar num novo lugar para o 

brincar. Um modo que adeque o novo padrão de vida, cheio de restrições de 

horários e custos, com aquilo que se sabe ser fundamental para o crescimento 

saudável de qualquer ser humano: o brincar, a criatividade, a exploração ativa. 

É neste contexto que brinquedotecas ganham espaço por permitirem o brincar 

livre, porém assistido, ou seja, na medida em que se valoriza o grupo, o 

cuidado com o brinquedo em com as relações, a curiosidade e também a 

segurança da criança, busca-se deixar que o brincar seja algo construtivo por si 

só.  

A Psicologia Analítica tem como base do processo analítico a relação 

entre cliente e terapeuta. É a partir desta relação que se torna possível o 

processo de mudança de um indivíduo. A psicologia clínica, entretanto, veio ao 

longo dos anos se estabelecendo como uma prática muitas vezes criticada como 

sendo elitista e restrita, acessível à apenas uma minoria capaz de pagar pelos 

serviços oferecidos. Acredito, porém, que muito mais do que um setting 

analítico, o fundamental para que ocorra a mudança é o encontro entre 

terapeuta e cliente e a relação fruto deste encontro, que pode se dar em 

qualquer lugar e a psicologia, para promover mudança, não precisa ser feita no 

consultório. Além do mais, quando alguém passa por um processo onde há 

algum tipo de transformação interna, seja a elaboração de um medo, ou a 

capacidade de lidar melhor com uma situação, necessariamente ocorre uma 

mudança no seu entorno. Isso porque, em nossas redes sociais, os nossos atos 

afetam diretamente aqueles que estão à nossa volta. É como quando jogamos 

uma pedrinha no lago: os efeitos se propagam.  
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O trabalho em uma brinquedoteca que visa a promoção de saúde tem 

esse enfoque: por mais que não estejamos praticando a psicologia clínica, 

existe uma base teórica que acredita na possibilidade de mudança e 

transformação. Essa transformação não se dá somente pela relação entre 

criança e psicóloga, que permite um encaminhamento terapêutico se 

necessário, mas também pelo brincar livre, pela interação com outras crianças, 

pela autonomia que se promove, etc. A brinquedoteca torna-se assim um 

espaço de promoção de saúde na medida que promove um espaço de 

construção de cidadania, de caráter, de elaboração de conteúdos internos e de 

transformação pessoal. 
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11. Considerações finais 

A idéia deste trabalho surgiu de uma experiência pessoal e da certeza 

de que o que às vezes é visto como simples pode ser de grande complexidade 

e importância. Buscou-se mostrar a importância do brincar para um 

desenvolvimento e uma vida saudáveis tendo como fundamentação teórica a 

Psicologia Analítica. Com base nisso, demonstrar como uma brinquedoteca 

inserida em uma Unidade Básica de saúde (UBS) pode contribuir para a 

promoção de saúde das crianças que a freqüentam, assim como de outras 

pessoas da comunidade. Fica claro que se investirmos em idéias de promoção 

de saúde utilizando os recursos disponíveis nas comunidades poderemos 

oferecer uma perspectiva mais feliz e mais saudável para aqueles que 

usufruem dos serviços públicos. 
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Anexo 

 

 

CARTA DE OTTAWA 

 

Primeira conferência internacional sobre promoção da saúde 

Ottawa, novembro de 1986 

 

 

A Primeira Conferência Internacional sobre Promoção da Saúde, 

realizada em Ottawa, Canadá, em novembro de 1986, apresenta neste 

documento sua Carta de Intenções, que seguramente contribuirá para se 

atingir Saúde para Todos no Ano 2000 e anos subseqüentes. 

 

Esta Conferência foi, antes de tudo, uma resposta às crescentes 

expectativas por uma nova saúde pública, movimento que vem ocorrendo em 

todo o mundo. As discussões focalizaram principalmente as necessidades em 

saúde nos países industrializados, embora tenham levado em conta 

necessidades semelhantes de outras regiões do globo. As discussões foram 

baseadas nos progressos alcançados com a Declaração de Alma-Ata para os 

Cuidados Primários em Saúde, com o documento da OMS sobre Saúde Para 

Todos, assim como com o debate ocorrido na Assembléia Mundial da Saúde 

sobre as ações intersetoriais necessárias para o setor. 

 

 

PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Promoção da saúde é o nome dado ao processo de capacitação da 

comunidade para atuar na melhoria de sua qualidade de vida e saúde, 

incluindo uma maior participação no controle deste processo. Para atingir um 

estado de completo bem-estar físico, mental e social os indivíduos e grupos 



devem saber identificar aspirações, satisfazer necessidades e modificar 

favoravelmente o meio ambiente. A saúde deve ser vista como um recurso 

para a vida, e não como objetivo de viver. Nesse sentido, a saúde é um 

conceito positivo, que enfatiza os recursos sociais e pessoais, bem como as 

capacidades físicas. Assim, a promoção da saúde não é responsabilidade 

exclusiva do setor saúde, e vai para além de um estilo de vida saudável, na 

direção de um bem-estar global. 

 

PRÉ-REQUISITOS PARA A SAÚDE 

 

As condições e os recursos fundamentais para a saúde são: 

Paz – Habitação – Educação – Alimentação – Renda - ecossistema estável – 

recursos sustentáveis - justiça social e eqüidade o incremento nas condições 

de saúde requer uma base sólida nestes pré-requisitos básicos. 

 

 

DEFESA DE CAUSA 

 

A saúde é o maior recurso para o desenvolvimento social, econômico e 

pessoal, assim como uma importante dimensão da qualidade de vida. Fatores 

políticos, econômicos, sociais, culturais, ambientais, comportamentais e 

biológicos podem tanto favorecer como prejudicar a saúde. As ações de 

promoção da saúde objetivam, através da defesa da saúde, fazer com que as 

condições descritas sejam cada vez mais favoráveis. 

 

 

CAPACITAÇÃO 

 

Alcançar a eqüidade em saúde é um dos focos da promoção da saúde. 

As ações de promoção da saúde objetivam reduzir as diferenças no estado de 

saúde da população e assegurar oportunidades e recursos igualitários para 

capacitar todas as pessoas a realizar completamente seu potencial de saúde. 

Isto inclui uma base sólida: ambientes favoráveis, acesso à informação, a 

experiências e habilidades na vida, bem como oportunidades que permitam 



fazer escolhas por uma vida mais sadia. As pessoas não podem realizar 

completamente seu potencial de saúde se não forem capazes de controlar 

os fatores determinantes de sua saúde, o que se aplica igualmente para 

homens e mulheres. 

 

 

 

 

MEDIAÇÃO 

 

Os pré-requisitos e perspectivas para a saúde não são assegurados 

somente pelo setor saúde. Mais importante, a promoção da saúde demanda 

uma ação coordenada entre todas as partes envolvidas: governo, setor saúde e 

outros setores sociais e econômicos, organizações voluntárias e não-

governamentais, autoridades locais, indústria e mídia. As pessoas, em todas as 

esferas da vida, devem envolver-se neste processo como indivíduos, famílias e 

comunidades. Os profissionais e grupos sociais, assim como o pessoal de 

saúde, têm a responsabilidade maior na mediação entre os diferentes, em 

relação à saúde, existentes na sociedade. As estratégias e programas na área 

da promoção da saúde devem se adaptar às necessidades locais e às 

possibilidades de cada país e região, bem como levar em conta as diferenças 

em seus sistemas sociais, culturais e econômicos. 

 

 

SIGNIFICADO DAS AÇÕES DE PROMOÇÃO DA SAÚDE: 

CONSTRUINDO POLÍTICAS PÚBLICAS SAUDÁVEIS  

 

A promoção da saúde vai além dos cuidados de saúde. Ela coloca a 

saúde na agenda de prioridades dos políticos e dirigentes em todos os níveis e 

setores, chamando-lhes a atenção para as conseqüências que suas decisões 

podem ocasionar no campo da saúde e a aceitarem suas responsabilidades 

políticas com a saúde. 

 



A política de promoção da saúde combina diversas abordagens 

complementares, que incluem legislação, medidas fiscais, taxações e 

mudanças organizacionais. É uma ação coordenada que aponta para a 

eqüidade em saúde, distribuição mais eqüitativa da renda e políticas sociais. As 

ações conjuntas contribuem para assegurar bens e serviços mais seguros e 

saudáveis, serviços públicos saudáveis e ambientes mais limpos e 

desfrutáveis. A política de promoção da saúde requer a identificação e a 

remoção de obstáculos para a adoção de políticas públicas saudáveis nos 

setores que não estão diretamente ligados à saúde. O objetivo maior deve ser 

indicar aos dirigentes e políticos que as escolhas saudáveis são as mais fáceis 

de realizar. 

 

 

CRIANDO AMBIENTES FAVORÁVEIS 

 

Nossas sociedades são complexas e inter-relacionadas. Assim a saúde 

não pode estar separada de outras metas e objetivos. As inextricáveis ligações 

entre a população e seu meio-ambiente constituem a base para uma 

abordagem socioecológica da saúde. O princípio geral orientador para o 

mundo, as nações, as regiões e até mesmo as comunidades é a necessidade 

de encorajar a ajuda recíproca – cada um a cuidar de si próprio, do outro, da 

comunidade e do meio-ambiente natural. A conservação dos recursos naturais 

do mundo deveria ser enfatizada como uma responsabilidade global. 

Mudar os modos de vida, de trabalho e de lazer tem um significativo impacto 

sobre a saúde. Trabalho e lazer deveriam ser fontes de saúde para as 

pessoas. A organização social do trabalho deveria contribuir para a constituição 

de uma sociedade mais saudável. A promoção da saúde gera condições de 

vida e trabalho seguras, estimulantes, satisfatórias e agradáveis. 

O acompanhamento sistemático do impacto que as mudanças no meio-

ambiente produzem sobre a saúde – particularmente, nas áreas de tecnologia, 

trabalho, produção de energia e urbanização – é essencial e deve ser seguido 

de ações que assegurem benefícios positivos para a saúde da população. A 

proteção do meio-ambiente e a conservação dos recursos naturais devem fazer 

parte de qualquer estratégia de promoção da saúde. 



 

 

REFORÇANDO A AÇÃO COMUNITÁRIA 

A promoção da saúde trabalha através de ações comunitárias concretas 

e efetivas no desenvolvimento das prioridades, na tomada de decisão, na 

definição de estratégias e na sua implementação, visando a melhoria das 

condições de saúde. O centro deste processo é o incremento do poder das 

comunidades – a posse e o controle dos seus próprios esforços e destino. 

O desenvolvimento das comunidades é feito sobre os recursos humanos e 

materiais nelas existentes para intensificar a auto-ajuda e o apoio social, e para 

desenvolver sistemas flexíveis de reforço da participação popular na direção 

dos assuntos de saúde. Isto requer um total e contínuo acesso à informação, 

às oportunidades de aprendizado para os assuntos de saúde, assim como 

apoio financeiro adequado. 

 

 

DESENVOLVENDO HABILIDADES PESSOAIS 

 

A promoção da saúde apóia o desenvolvimento pessoal e social através 

da divulgação de informação, educação para a saúde e intensificação das 

habilidades vitais. Com isso, aumentam as opções disponíveis para que as 

populações possam exercer maior controle sobre sua própria saúde e sobre o 

meio-ambiente, bem como fazer opções que conduzam a uma saúde melhor. 

É essencial capacitar as pessoas para aprender durante toda a vida, 

preparando-as para as diversas fases da existência, o que inclui o 

enfrentamento das doenças crônicas e causas externas. Esta tarefa deve ser 

realizada nas escolas, nos lares, nos locais de trabalho e em outros espaços 

comunitários. As ações devem se realizar através de organizações 

educacionais, profissionais, comerciais e voluntárias, bem como pelas 

instituições governamentais. 

 

 

 

 



REORIENTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 

 

A responsabilidade pela promoção da saúde nos serviços de saúde deve 

ser 

compartilhada entre indivíduos, comunidade, grupos, profissionais da saúde, 

instituições que prestam serviços de saúde e governos. Todos devem trabalhar 

juntos, no sentido de criarem um sistema de saúde que contribua para a 

conquista de um elevado nível de saúde. 

 

O papel do setor saúde deve mover-se, gradativamente, no sentido da 

promoção da saúde, além das suas responsabilidades de prover serviços 

clínicos e de urgência. Os serviços de saúde precisam adotar uma postura 

abrangente, que perceba e respeite as peculiaridades culturais. Esta postura 

deve apoiar as necessidades individuais e comunitárias para uma vida mais 

saudável, abrindo canais entre o setor saúde e os setores sociais, políticos, 

econômicos e ambientais. A reorientação dos serviços de saúde também 

requer um esforço maior de pesquisa em saúde, assim como de mudanças na 

educação e no ensino dos profissionais da área da saúde. Isto precisa levar a 

uma mudança de atitude e de organização dos serviços de saúde para que 

focalizem as necessidades globais do indivíduo, como pessoa integral que é. 

 

 

VOLTADOS PARA O FUTURO 

 

A saúde é construída e vivida pelas pessoas dentro daquilo que fazem 

no seu dia-a-dia: onde elas aprendem, trabalham, divertem-se e amam. A 

saúde é construída pelo cuidado de cada um consigo mesmo e com os outros, 

pela capacidade de tomar decisões e de ter controle sobre as circunstâncias da 

própria vida, e pela luta para que a sociedade ofereça condições que permitam 

a obtenção da saúde por todos os seus membros. Cuidado, holismo e ecologia 

são temas essenciais no desenvolvimento de estratégias para a promoção da 

saúde. Além disso, os envolvidos neste processo devem ter como guia o 

princípio de que em cada fase do planejamento, implementação e avaliação 



das atividades de promoção da saúde, homens e mulheres devem participar 

como parceiros iguais. 

 

 

COMPROMISSOS COM A PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 

Os participantes desta Conferência comprometem-se a: 

 

• atuar no campo das políticas públicas saudáveis e advogar um compromisso 

político claro em relação à saúde e à eqüidade em todos os setores; 

 

• agir contra a produção de produtos prejudiciais à saúde, a degradação dos 

recursos naturais, as condições ambientais e de vida não-saudáveis e a má-

nutrição; e centrar sua atenção nos novos temas da saúde pública, tais como a 

poluição, o trabalho perigoso e as questões da habitação e dos assentamentos 

rurais; 

 

• atuar pela diminuição do fosso existente, quanto às condições de saúde, entre 

diferentes sociedades e distintos grupos sociais, bem como lutar contra as 

desigualdades em saúde produzidas pelas regras e práticas desta mesma 

sociedade; 

• reconhecer as pessoas como o principal recurso para a saúde; apoiá-las e 

capacita-las para que se mantenham saudáveis a si próprias, às suas famílias 

e amigos, através de financiamentos e/ou outras formas de apoio; e aceitar a 

comunidade como porta-voz essencial em matéria de saúde, condições de vida 

e bem-estar; 

 

• reorientar os serviços de saúde e os recursos disponíveis para a promoção da 

saúde; incentivar a participação e colaboração de outros setores, outras 

disciplinas e, mais importante, da própria comunidade; 

 

• reconhecer a saúde e sua manutenção como o maior desafio e o principal 

investimento social dos governos; e dedicar-se ao tema da ecologia em geral e 

das diferentes maneiras de vida; 



 

• a Conferência conclama a todos os interessados juntar esforços no 

compromisso por uma forte aliança em torno da saúde pública. 

 

 

POR UMA AÇÃO INTERNACIONAL 

 

A Conferência conclama a OMS e outras organizações internacionais para a 

defesa da promoção da saúde em todos os fóruns apropriados e para o apoio 

aos países no estabelecimento de estratégias e programas para a promoção 

da saúde. A Conferência está firmemente convencida de que se as pessoas, as 

ONGs e organizações voluntárias, os governos, a OMS e demais organismos 

interessados, juntarem seus esforços na introdução e implementação de 

estratégias para a promoção da saúde, de acordo com os valores morais e 

sociais que formam a base desta Carta, a Saúde Para Todos no Ano 2000 será 

uma realidade! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


