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E no final das brincadeiras, o melhor é a certeza de que a gente brincou. 

Pelo prazer de estar vivo, pela honra de desfrutar de cheiros, tatos, barulhos e afetos. 

Que a gente ande por aí orgulhosos de nossos privilégios e alegrias.  

 

Oswaldo Montenegro 
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Resumo 

 

Este trabalho de conclusão de curso desenvolveu um estudo investigando a opinião de 

mães acerca do impacto que a freqüência a uma brinquedoteca causa na vida social e 

afetiva de seus filhos. Para tanto foi utilizado a estratégia de entrevista semi-dirigidas 

com mães de crianças entre quatro e doze anos que freqüentaram uma determinada 

brinquedoteca, os dados foram analisados qualitativamente e discutidos com base na 

teoria psicanalítica de Winnicott. O contato com os sujeitos foi possível através da 

“Brinquedoteca do Jardim D’Abril”, na qual a pesquisadora estagiou como brinquedista 

no ano de 2007. O bairro onde se localiza a brinquedoteca possui poucos projetos 

sociais que dêem conta de suas crianças e adolescentes, que muitas vezes acabam 

confinados em suas casas, quando os lares são perceptivelmente mais cuidadosos, ou 

tornam-se sujeitos ao que de pior a rua oferece aos seus moradores: tráfico, drogas, 

trabalho infantil e bandidagem. Os resultados encontrados dizem respeito às opiniões 

das três mães entrevistadas sobre a importância da Brinquedoteca. Os sujeitos 

concordam que a Brinquedoteca é um espaço protegido no qual seus filhos podem 

brincar e aprender sem correr os riscos que enfrentam soltos nas ruas. 

 

 

 

 

 
 
 



ERRATA!!! 

 

Alguns detalhes enviados no e-mail anterior estão errados! 

Sigam as indicações a seguir! Caminho mais rápido e fácil (passando por três 

pedágios)!!  

ÓTIMO INTER E BOA VIAGEM!!!! 

 

AAAJC Atlética Psicologia PUC-SP 

 

 

CAMINHO PARA CHEGAR NO INTER!!! 

 

1. Pegue a Marginal Tietê (siga as indicações Bandeirantes/Anhanguera) 

2. Pegue a Rod. Anhanguera 

3. Saída à dir. – rod. D. Pedro Primeiro 

4. Siga as placas siga as indicações Mogi- Mirim/ Jaguariúna (depois do segundo 

pedágio – de Valinhos) 

5. Atenção: manter a esquerda na D. Pedro Primeiro até a saída SP340 (placa: Mogi-

Mirim/Jaguariúna) – logo após a fábrica da Samsung (do lado dir. da estrada) 

6. Passa fábrica da Sabó (também do lado direito da estrada) 

7. ATENÇÃO! CUIDADO COM OS RADARES MÓVEIS 

8. Siga as placas indicando Itapira/ Lindóia 

9. Na estrada de mão dupla, seguir as placas “Itapira” (uma reta só) – SP147 

10. Pedágio  

11. De Itapira, a estrada estreita - seguir até Lindóia (na bifurcação virar à esquerda – 

pois se virar à direita dá em Socorro!!) 

12. Na Garrafa de Lindóia (propaganda) virar à dir. 
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Introdução 

 

  

 

 Toda criança tem o direito de brincar, de fazer de conta, de vivenciar de 

mentirinha, de experienciar também outras identidades para construir a sua própria. 

Hoje em dia as dificuldades enfrentadas por nossas crianças para exercerem tal 

atividade só têm aumentado, independentemente de classe social. Se por um lado vemos 

algumas que, em nome da educação, vivenciam agendas lotadas com atividades que 

preenchem um precioso tempo que dedicariam aos seus brinquedos e brincadeiras, 

podemos ver também outras, que, para ajudar as famílias são obrigadas a trocar o 

brincar pelo trabalhar. 

O brincar é muitas vezes colocado em segundo plano, como define Santos 

(2000): “Culturalmente somos programados para não sermos lúdicos.” (p.57), ela diz 

ainda frases que cotidianamente escutamos, e até mesmo dizemos, como: brincadeira 

pode ficar para depois..., primeiro os deveres depois a brincadeira..., brincar é coisa de 

criança..., entre outras tantas. Essa conotação acerca do brincar é, muitas vezes, ainda 

considerada correta em nossa sociedade. Como nos conta Friedmann (1998): 

 

 “Tanto dentro da escola como fora dela, o brincar tem sofrido 
essas transformações. Dentro da escola, a brincadeira integra 
um espaço de trabalho: a brincadeira livre passa a ser 
considerada como uma atividade não-produtiva. Fora da escola, 
nos diferentes contextos, a tendência é similar.” (p.33)  

 

Sensível a esta situação Kramer (2006) apresenta-nos sua reflexão sob o forte 

título: “Infância, cultura contemporânea e educação contra a barbárie”, na qual discorre 

“Vivemos em um mundo de pessoas 
perdidas, perdidas de si mesmas, não 
porque tenham se perdido, mas porque 
nunca se acharam.” (Cunha, 2001) 
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sobre o desaparecimento da infância e a realidade do mundo atual, onde as crianças são 

criadas: 

 

 “De que infância falamos, já que a violência contra as crianças 

e entre elas se tornou uma constante, num contexto onde as 

imagens de pobreza e mendicância de crianças bem como o 

trabalho infantil exemplificam uma situação em que o reino 

encantado da infância teria chegado ao final.” (p.86) 

 

 A autora reflete ainda sobre a importância da cultura e do direito que toda a 

população tem de ter acesso à experiência cultural, entendendo-a também como o 

brincar, ela diz: “(...) quando proponho o direito à experiência cultural é com muita 

simplicidade que defendo para crianças, jovens e adultos o direito de brincar.” (p.105) 

Se por um lado nos sensibilizamos com esta realidade, por outro devemos 

reconhecer os movimentos feitos no sentido de superação de tais problemas. Como 

exemplo modelar temos, em alguns locais da cidade de São Paulo, projetos 

desenvolvidos com o intuito de proporcionar às crianças um espaço no qual possam 

brincar livremente, ter acesso à cultura, ao esporte, ao lazer e, através deles 

desenvolver-se social, físico, emocional e cognitivamente. 

Um desses projetos, criado na Prefeitura Municipal de São Paulo em 2001, 

intitulado: “Brincar é Coisa Séria: Transformação e Re-significação dos Espaços de 

Saúde” 1, é desenvolvido pela Secretaria Municipal da Saúde, tem como objetivo 

registrado em regulamento: “(...) oferecer às crianças em tratamento momentos de lazer 

e criatividade, contribuindo para o seu restabelecimento físico e emocional, amenizando 

                                                
 
 
 
1 A regulamentação e descrição do projeto estão disponíveis no site da Prefeitura de São Paulo: < 
http://www.prefeitura.sp.gov.br > consultado em 10/05/2008. 
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o trauma de uma internação e/ou atendimento especializado”. Este projeto conta hoje 

com 44 brinquedotecas espalhadas pela cidade de São Paulo. 

Em 2004 o Centro de Convivência e Cooperativa do Parque Previdência 

(CECCO Previdência, um dispositivo de saúde da rede pública de Saúde Mental do 

Município de São Paulo, o qual tem como eixo a inclusão social) iniciou uma parceria 

com a Associação Cultural União de Bairros (organização situada no Jardim D’Abril 

que tem como missão a integração dos moradores da região e foi estruturada para 

realizar serviços de atenção, lazer e cultura para os bairros Jardim D’Abril, Jardim do 

Lago e Jardim Imperial) com o objetivo de dar continuidade a um projeto de uma 

brinquedoteca já existente no bairro. A partir desta parceria deu-se início ao projeto 

“CECCO: Brincando no Território”, do qual fazem parte duas brinquedotecas, uma 

instalada na Unidade Básica de Saúde do bairro Jardim Cláudia, próxima ao Km16 da 

Rodovia Raposo Tavares (UBS Vila Borges) e Brinquedoteca Jardim D’Abril, citada 

anteriormente. 

Foi a partir do estágio realizado nessa segunda brinquedoteca que a presente 

pesquisa foi idealizada. Durante a experiência de estágio muitos questionamentos foram 

pensados acerca da importância e do significado deste dispositivo para as crianças 

freqüentadoras do espaço e também para a população destes bairros.  

No decorrer do estágio, foi possível constatar que aquele espaço era de fato o 

único dispositivo para criança, que, ao entrarem em contato com uma sala cheia de 

jogos e brinquedos diversificados ficavam encantadas; muitas falavam que nunca 

tinham conhecido tais brinquedos, outras não tinham repertório para brincar, o que as 

paralisava e algumas conheciam os brinquedos e sabiam brincar, mas todas 

demonstravam experimentar experiências novas por conta da existência de um espaço 

especial para a cultura local. 

A idéia de realizar esta pesquisa surgiu dessas observações. Inicialmente foi 

levantada a questão de qual seria a opinião dos usuários da brinquedoteca sobre seu 

significado e até que ponto esta se aproxima dos objetivos do projeto.  
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Como não foi possível realizar a pesquisa diretamente com os usuários, ou seja, 

com as crianças que freqüentaram a brinquedoteca, pois durante o estágio o trabalho era 

direcionado à promoção e à mediação do brincar e não à realização de uma pesquisa, 

optou-se por entrevistar as pessoas que freqüentaram o espaço indiretamente: as mães.     

Inicialmente, para atingir os objetivos, foi pensado na realização de grupos de 

conversas com as mães, nos quais seriam tratados os mesmos temas relacionados ao 

desenvolvimento das crianças, à promoção do brincar, ao significado da brinquedoteca, 

como o bairro recebeu o projeto, entre outras questões. Além disso, poderíamos 

construir junto com elas um novo conceito sobre o brincar e a importância da 

brinquedoteca. 

Realizando o estágio na Brinquedoteca do Jardim D’Abril, isto seria viável, 

porém, quando a presente pesquisa foi iniciada, ocorreram alguns problemas com o 

projeto e esta brinquedoteca teve que ser interditada. Desta maneira, optou-se por fazer 

entrevistas individuais com mães de crianças que freqüentaram a brinquedoteca. 

Assim, esse trabalho teve como objetivo investigar a opinião de mães acerca do 

impacto que a freqüência a uma brinquedoteca causou na vida social e afetiva de seus 

filhos. Tais crianças, de 4 a 12 anos, freqüentaram a Brinquedoteca do Jardim D’Abril 

durante pelo menos um mês, em 2007. 

O procedimento utilizado para desenvolver esta pesquisa foi o de entrevistas 

semi-dirigidas, individuais, com três mães das crianças descritas acima. Tais entrevistas 

tiveram como questão desencadeadora: Como foi para você contar com uma 

brinquedoteca para crianças e adolescentes, em seu bairro, durante o ano de 2007? A 

partir desta, foram coletadas informações acerca das impressões que as mães tiveram 

sobre os efeitos da brinquedoteca em seus filhos e na comunidade, que importância teve 

para eles freqüentarem um espaço dedicado ao livre brincar, o que mudou em suas 

vidas, dentro e fora de suas casa, como e com quem brincavam antes e depois da 

brinquedoteca. Os dados encontrados foram analisados qualitativamente embasados na 

teoria psicanalítica de Winnicott. 
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1. A Criança e o Direito de Brincar 

O brincar está presente em nossas vidas ao longo de nossa história, em nosso 

cotidiano, ao nosso redor. Desde que nascemos temos contato com a brincadeira, e 

através dela nos conhecemos, estabelecemos relações com o mundo externo e com o 

outro. O brincar constitui-se, então, como atividade vital para o desenvolvimento psico-

social do ser humano.  

Assim sendo, toda criança tem o direito de brincar, de se divertir, de ter cultura, 

informação e liberdade para, através disso tudo, poder explorar o mundo ao seu redor 

estabelecendo vínculos e desenvolvendo-se emocional e socialmente. Os adultos, a 

comunidade, a sociedade, o governo têm o dever de possibilitar isto a elas. Neste 

sentido, o ECA – Estatuto da Criança e do Adolescente –, promulgado em 1990 define 

que: 

 

“É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e 
do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a 
efetivação dos direitos referentes à vida, à saúde, à alimentação, 
à educação, ao esporte, ao lazer, à profissionalização, à cultura, 
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária”. (Art. 4º, p.11) 

 

Temos, além do ECA, outros movimentos que têm nos oferecido sustentação 

legal na defesa de tais direitos, como é o caso da Convenção dos Direitos da Criança, 

adotada em Assembléia Geral das Nações Unidas em 20 de novembro de 1989, o artigo 

31° assinala que: “2 – Os Estados Partes promoverão oportunidades adequadas para que 

a criança, em condições de igualdade, participe plenamente da vida cultural, artística, 

recreativa e de lazer”. Portanto, o brincar está no mesmo patamar que qualquer outro 

direito, e isto está assegurado por lei. Porém, na prática sabemos que há muitos 

impasses e que, desta maneira, muitas vezes, tal atividade fica colocada em segundo 

plano, como foi dito anteriormente, prejudicando o desenvolvimento infantil. 
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Tais publicações apontam para uma maior conscientização não só dos órgãos 

públicos, mas da sociedade em geral, assumindo para si uma maior responsabilidade 

pelo desenvolvimento saudável das crianças e dos adolescentes. Para tanto, além de 

oferecer alimentação, cuidados e um lar, precisamos também proporcionar espaços nos 

quais eles possam brincar livremente, uma vez que o brincar é essencial ao 

desenvolvimento. 

Antes do ECA ser elaborado as crianças e os adolescentes eram tidos como 

menores que precisavam de proteção, não eram mais vistos como pequenos adultos ou 

como receptores de saberes, como era antigamente, nem como individuo em fase de 

transição, como era entendida a adolescência, mas ainda não era dado um enfoque 

maior a cada fase do desenvolvimento, muito menos aos aspectos importantes de cada 

uma dessas fases, assim como às atividades necessárias para se obter um 

desenvolvimento saudável.  

A partir da promulgação do ECA a criança e o adolescente passam a ser vistos 

com sujeito de direitos e não mais como menores vulneráveis. O ECA com sua idéia 

revolucionária dá o lugar de cidadão às crianças e jovens, reconhecendo-os como 

sujeitos em potencial, como criança e adolescente com direitos e deveres, assim como 

qualquer outro cidadão comum. Porém, por estarem em desenvolvimento, para que 

alguns direitos sejam garantidos eles ainda dependem do Outro e caso este falhe, a 

criança e o adolescente poderão se encontrar em situação de vulnerabilidade, o que 

significa estar em condições adversas ao desenvolvimento.  

O ECA assegura os direitos destes indivíduos para que a sociedade como um 

todo ajude a cuidar do desenvolvimento das crianças e dos adolescentes e, além disso, 

responsabiliza-os pelos seus próprios atos. Eles são vistos agora como sujeitos potentes 

que têm liberdade de escolha, e isto os tira da posição de vitimização e lhes dá a 

oportunidade de se posicionarem frente à seus direitos, deveres e ações. 

Embasado nessa nova concepção de infância e juventude foi elaborado, e 

dividido em três volumes, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil, 

desenvolvido pelo MEC em 1998. Tal documento pretende: “apontar metas de 

qualidade que contribuam para que as crianças tenham um desenvolvimento integral de 
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suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são 

reconhecidos.”. O primeiro volume tem como título “Introdução”, nele os autores 

situam e fundamentam concepções de criança, de educação, de instituição e do 

profissional. O segundo volume tem como título “Formação Pessoal e Social”, nele está 

descrito o eixo de trabalho que favorece os processos de construção de identidade e 

autonomia das crianças. E o terceiro volume tem como título “Conhecimento de 

Mundo”, no qual são apresentados os eixos de trabalho orientados para a construção das 

diferentes linguagens pelas crianças e para as relações que estabeleceram com os 

objetos de conhecimento.    

No primeiro volume, ao descreverem a sua concepção de criança, os autores 

afirmam que: 

 

“Nas relações que estabelecem desde cedo com as pessoas que 
lhe são próximas e com o meio que as circunda, as crianças 
revelam seu esforço para compreender o mundo em que vivem, 
as relações contraditórias que presenciam e, por meio das 
brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão 
submetidas e seus anseios e desejos...as crianças constroem o 
conhecimento a partir das interações que estabelecem com as 
outras pessoas e com o meio em que vivem.” (p.21-2) 

 

Este trecho ilustra um exemplo de como o ECA pode ser assegurado pelas 

Instituições que trabalham com crianças, pelos profissionais que ali trabalham, pelos 

pais das crianças e pelo Estado. A partir desta concepção é possível pensar em como 

trabalhar com crianças atendendo às suas necessidades, envolvendo atividades que as 

favoreçam.  
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2. O Brincar e a Criança 

Segundo a teoria criada por Winnicott, a criança, brincando, tem a possibilidade 

de se abrir para um campo no qual os aspectos de sua subjetividade entram em contato 

com elementos do mundo externo, possibilitando, assim, uma experiência criativa com 

o conhecimento. A criança pode, desta maneira, conhecer um mundo novo “fora” de si, 

um mundo com que teve contato através da relação e dos cuidados da mãe, desde o seu 

nascimento, e que, ao crescer, pode explorar livremente no contato com o outro e com 

os objetos.  

Para Rosa (2002), este contato com a realidade parte do desejo próprio do bebê, 

daquilo que o instiga a conhecer o que o envolve, o que está ao seu redor, daquilo que 

fantasia, assim torna-se possível desenvolver a capacidade de lidar com a frustração, 

pois, em alguns momentos, este desejo pode não ser atendido. É a partir desta aceitação 

do que o real impõe que é possível tornar-se adulto.  

Neste mesmo sentido, Cunha (2001) escreve que a integridade do homem fica 

ameaçada uma vez que a infância não é vivenciada em sua plenitude, amplitude e 

riqueza. Portanto, a qualidade da vida adulta depende também da maneira como a 

infância foi experenciada. 

Para Piaget (1976), a atividade lúdica é o berço das atividades intelectuais. 

Desta forma, o brincar espontâneo, o jogo simbólico – que possibilita o vivenciar do faz 

de conta – constituem atividades essenciais para o desenvolvimento de uma criança, 

uma vez que possibilitam que ela se conheça e ao mesmo tempo aprenda a se relacionar 

com o outro, a trocar, a respeitar o outro e a si mesma. Assim, o autor afirma que: 

 

“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. Por isso, os métodos ativos de educação das 
crianças exigem todos que se forneça às crianças um material 
conveniente, a fim de que, jogando, elas cheguem a assimilar as 
realidades intelectuais que, sem isso, permanecem exteriores à 
inteligência infantil”. (p.160) 
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Rosa (2002) afirma que quando a criança constrói um símbolo ela amplia a 

capacidade de brincar e de se satisfazer através dele, na mesma medida em que tem 

consciência da simulação inerente ao jogo simbólico.       

Bundy (2007) definiu o brincar como uma relação dinâmica quando há uma 

transação entre a criança e o ambiente onde a ação deve ser “intrinsecamente motivada, 

internamente controlada e com a suspensão da realidade objetiva”; e que quando isto 

realmente acontece, seria de fato o brincar. 

Explicitando a importância do brincar, Winnicott (1975a) afirma que a 

brincadeira também está relacionada à saúde, uma vez que, segundo ele, “saúde é a 

capacidade de sofrer e ainda assim ter esperança”. A brincadeira tem um funcionamento 

semelhante, pois através dela a criança cria um espaço para lidar com as frustrações que 

vivencia, integrando-as. É através da brincadeira que a criança encontra a possibilidade 

de entrar em contato com seus conteúdos internos e elaborar questões e/ou respostas a 

questões pessoais. Desta maneira, crianças que não brincam têm maior probabilidade de 

adoecer. 

Assim, o mesmo autor nos esclarece que: 

 

 “(...) o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o 
brincar conduz aos relacionamentos grupais; o brincar pode ser 
uma forma de comunicação na psicoterapia; finalmente, a 
psicanálise foi desenvolvida como forma altamente 
especializada do brincar, a serviço da comunicação consigo 
mesmo e com os outros.” (Winnicott, 1975b, p.63) 

 

Quando a criança brinca, ela reproduz atividades sociais que observa no mundo 

adulto, o que estimula o seu desenvolvimento cognitivo e social, pois ao introjetar estes 

comportamentos adultos, testa-os e assimila-os. Bettelheim (1998) afirma que “(...) a 
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brincadeira permite que a criança resolva de forma simbólica problemas não resolvidos 

do passado e enfrente direta ou simbolicamente questões do presente” (p.144)  

O brincar é influenciado por tudo que está ao seu redor, pelos brinquedos, 

valores sociais e culturais, modos de agir e pensar e pela maneira como a sociedade 

determina e revela, nos brinquedos, esses fatores.   

Quando brincam juntas, as crianças representam estes papéis sociais que 

observam naqueles que as rodeiam e, a partir destas representações experimentam 

possibilidades de ser e buscam formas de solucionar seus conflitos, além de 

compartilharem experiências de vida. O brincar com o outro é um momento de 

interação interpessoal importante para o desenvolvimento social da criança. Neste 

sentido, Caldeira (2007) afirma que “(...) a relação social é um meio de troca e a 

brincadeira faz parte do patrimônio lúdico-cultural que transmite e traduz valores, 

costumes, formas de pensamento e ensinamentos”. 

Como afirma Friedmann (1998): 

 

“A criança que convive em uma comunidade ou instituição vai, 
progressivamente, através das trocas com outros, interiorizando 
os valores e idéias daquele grupo. Como a criança virá a 
incorporar esses elementos na sua personalidade dependerá do 
caráter dessas interações sociais, assim como da natureza e 
variedade de transações sociais disponíveis a ela. A brincadeira 
tem um papel especial e significativo na interação criança-
adulto e criança-criança. Através da brincadeira as formas de 
comportamento são experimentadas e socializadas.” (p.30) 

  

Portanto, o brincar, tanto sozinho como junto com o outro, deve ser visto como 

atividade privilegiada, uma vez que se mostra essencial para o desenvolvimento 

cognitivo, emocional, social, ensino, aprendizagem e conseqüentemente, para a saúde 

da criança.  
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A falta de oportunidade lúdica, a falta de espaço, tempo e companheiro para 

exercer esta atividade são fatores marcantes na sociedade contemporânea; outras 

atividades estão sendo colocadas como primordiais para a vida da criança, diminuindo o 

tempo de brincar. Por diferentes razões, nossa sociedade tem apresentado um padrão de 

vida que leva as famílias a se fecharem em suas casas tornando as crianças reféns desta 

situação, muitas vezes sozinha e sem opções para brincar. Complementando isto, 

Friedmann (1998) diz que “No que se refere aos fatores externos do brincar – tempo, 

temática, espaço, parceiros, objetos –, as condições de modernidade comprometeram, de 

uma certa forma, as oportunidades lúdicas.” (p.33) 

E ainda, Winnicott (1975b) diz que a pobreza de brincadeiras e de vida cultural 

se deve às falhas cometidas pelos responsáveis pelo desenvolvimento da criança, os 

quais não forneceram elementos culturais nas fases apropriadas para o desenvolvimento 

da personalidade da criança. 

Importante também é a função do mediador, aquele que pode intervir direta ou 

indiretamente no brincar da criança, com o objetivo de enriquecer tal experiência. Tal 

mediador pode ser um educador, um brinquedista, um cuidador. O importante é que 

saiba quando intervir, uma vez que nem sempre isso é necessário, e como intervir, 

cuidando para que a  criança seja a protagonista da experiência. Assim, deve variar o 

contexto do brincar, envolver a criança na escolha, na discussão e no planejamento 

deste brincar, aproveitar experiências da vida real e a experiência da criança do mundo 

real. É importante ainda que compreenda que nem sempre a brincadeira acontece no faz 

de conta e, por isso, deve-se ouvir e observar cuidadosamente a criança, buscando 

respeitar seu momento, assim como seu espaço. 
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3. A Teoria Winnicottiana: uma visão panorâmica 

Winnicott, ao desenvolver sua teoria, faz um continuum dos primeiros 

relacionamentos da criança com a mãe, passando pela experiência do gesto espontâneo, 

pelo brincar, até a experiência cultural. Sua teoria é embasada no processo de 

estruturação do ego do sujeito, dele se tornar um indivíduo enquanto unidade que 

alcança a maturidade e se torna capaz de agir na cultural e/ou no ambiente cultural em 

que está inserido. 

Será descrita uma visão panorâmica da teoria de Winnicott, passando pelas 

etapas que compõem este continuum citado acima, para que se possa entender a 

importância do brincar para o autor, como ele acontece e o que deve envolvê-lo para 

que possa ser vivenciado em toda a sua plenitude. 

Para que o indivíduo passe por todo esse processo e consiga desenvolver uma 

boa estrutura egóica, Winnicott (1975b) diz que ele necessita de um ambiente 

suficientemente bom. Para o autor: 

 

“Há genes que determinam padrões, e uma tendência herdada a 
crescer e a alcançar a maturidade, entretanto nada se realiza no 
crescimento emocional sem que esteja em conjunção à provisão 
ambiental, que tem que ser suficientemente boa.” (p 188) 

  

Neste ambiente é indispensável a presença da mãe ou de uma figura que 

desempenhe este papel de atenção às necessidades físicas e psíquicas e dê apoio à 

criança. Este ambiente, para Winnicott deve respeitar as necessidades do indivíduo de 

modo a ele não precisar reagir a cada momento que o seu estado de bem aventurança 

seja interrompido. O autor afirma que: “(...) nas primeiras fases do desenvolvimento 

emocional do bebê humano, um papel vital é desempenhado pelo meio ambiente, que, 

de fato, o bebê ainda não separou de si mesmo.” (p.153) 

Desta forma é importantíssimo que o ambiente no qual a criança se desenvolve 

seja receptivo e acolhedor. O brincar para Winnicott é marca distintiva do 
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desenvolvimento do sujeito, de sua criatividade, da expressão do seu verdadeiro self e se 

dá desde os primeiros dias de sua vida, no contato com os que lhe oferecem cuidado. 

Considera ainda que é apenas no brincar que o sujeito, adulto ou criança, expressa seu 

verdadeiro self; e este é o fundamento da experiência cultural na qual a criança pode 

desenvolver suas potencialidades.  

Um bom atendimento dá à criança a confiabilidade de fluir seu verdadeiro self e 

desenvolver ou continuar a desenvolver um espaço transicional entre si mesma e o 

ambiente, espaço no qual se dá o brincar. 

Adepta das mesmas idéias, Tucci (2003) reforça a importância do ambiente ao 

comentar que “(...) para uma criança atuar criativamente ela precisa estar se sentindo 

amparada e confiante no ambiente (...)” (p.8), neste sentido o ambiente e as pessoas que 

estão ao seu redor devem proporcionar à criança segurança e conforto para que ela 

possa viver criativamente e, desta forma, ser capaz de criar a si mesma e ao seu mundo.    

Tucci, ao comentar Winnicott afirma que “(...) o individuo se insere na cultura 

através de seus primeiros relacionamentos com os pais, principalmente a mãe.” (p18), 

devido à preocupação materna primária que Winnicott define como uma sensibilidade 

exacerbada por parte da mãe, com a qual ela:  

 

“(...) fornece um contexto para que a constituição da criança 
comece a se manifestar, para que as tendências ao 
desenvolvimento comecem a desdobrar-se, e para que o bebê 
comece a experimentar movimentos espontâneos e se torne 
dono das sensações correspondentes a essa etapa inicial da 
vida.” (Winnicott apud Tucci, 2003, p. 12)  

  

 A mãe precisa dar condições para o bebê passar pelo estágio de total 

dependência, evoluir para o da dependência relativa e alcançar a independência. Isto se 

dá a partir do sentimento de onipotência, quando o bebê acredita que faz o mundo de 

acordo com suas necessidades, desenvolvendo uma crença em sua capacidade de criar.  
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Neste processo a mãe deve atender às necessidades do filho, porém podem 

ocorrer falhas neste pronto atendimento, as quais sempre existirão e são importantes, 

uma vez que é a partir delas que o bebê aprenderá como lidar com situações similares. 

A boa mãe tende a atender a essas necessidades oferecendo ao bebê o que ele pede no 

momento certo, porém, algumas necessidades podem não ser supridas e essas falhas 

poderão ocorrer por diversos motivos, se elas forem vivenciadas rotineiramente, elas 

ameaçarão a estrutura egóica em formação e obrigarão o bebê a reagir. Tais falhas serão 

sentidas pelo bebê como intrusões, isto é, o bebê experimentará uma ruptura na 

continuidade da vida, uma interrupção no processo de estruturação egóica que exigirá 

dele uma reação, o que fará com que suas defesas primitivas se organizem contra a 

repetição da ansiedade causada pela intrusão. Por exemplo, quando o bebê deseja o seio 

da mãe para mamar e não tem essa necessidade atendida no momento certo, ideal para 

ele, a mãe está deixando de fazer o seu jogo, no qual ele se sente onipotente, o que gera 

uma reação no bebê, que pode ser o choro. Quando esta falha é vivenciada repetidas 

vezes, o bebê poderá se fechar para o mundo externo se focando em seu mundo interno.  

 Winnicott define esta mãe como mãe suficientemente boa e, segundo Pelento 

(1991), o autor:  

 

“(...) introduz a idéia de que esta mãe não é uma mãe sem 
falhas. Pelo contrário, é a que sustenta o processo de ilusão, 
mas também o de desilusão, é a que provê experiências de 
presença, mas também de ausência, a que deve tolerar o amor 
cruel da criança, mas também a que tem de exercer diferentes 
graus de oposição, a que sustenta a satisfação da criança, mas 
também a não satisfação completa do bebê, a que falha e deve 
saber falhar.” (p.65)  

 

Portanto, para Winnicott (1975b), para que passe do princípio do prazer, onde 

tudo é criado e controlado por ele para o seu bel prazer, para o princípio de realidade 

necessita dessa mãe suficientemente boa.    
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Winnicott complementa dizendo que para o bebê seguir seu caminho rumo à 

integração do ego ele necessita de um ambiente acolhedor, suficientemente bom, que 

evite falhas e que respeite suas reações devido às intrusões; que permita que ele deixe 

fluir seu gesto espontâneo, criando seu mundo. Desta forma o bebê desenvolve a 

capacidade de existir, de dominar os instintos e de defrontar-se com todas as 

dificuldades inerentes à vida. Um self verdadeiro desenvolve-se com base nas 

potencialidades do sujeito e em sua relação com o mundo, o que possibilitará o 

desenvolvimento de um indivíduo autônomo. Gradativamente a separação entre o eu e o 

não-eu, entre bebê e ambiente se efetua, e é a partir deste momento que o objeto é 

percebido objetivamente pelo bebê.      

Winnicott nos ensina ainda que para que o bebê perceba a realidade ele precisa 

ser visto, precisa ser espelhado para tornar-se uma unidade. Assim, os indivíduos 

precisam do outro para se constituírem, o bebê precisa da mãe para se enxergar e se 

constituir. A mãe-ambiente é quem desenvolve este papel de espelho, uma vez que o 

bebê ainda não separa o ambiente do seu corpo, e a representante do ambiente é a mãe. 

Nesta fase a mãe desempenha três papéis principais: o holding (o segurar), o handling 

(o manejar) e a apresentação de objetos. 

O holding se refere ao cuidado que a mãe tem ao segurar o bebê e que 

proporciona, através da experiência repetitiva, a integração, a maturação do bebê, a 

“construção de uma imagem unificada do ego” (Pelento, 1991, p.68). Esta integração se 

dá na junção das urgências instintivas do bebê com o holding materno, através do qual a 

mãe identifica as necessidades do bebê, que são a de fusão, no começo, e depois de 

corte. Este processo nunca se conclui, é um processo sempre aberto e submetido às 

vicissitudes.  

O handling é a forma como a mãe maneja seu filho, os jogos que ela faz ao 

trocar-lhe, ao dar-lhe banho e ao amamentá-lo, e que leva à personalização, ou seja, à 

integração psiquismo/corpo. Essa capacidade materna evita que o bebê vivencie o corpo 

como uma coleção de partes e proporciona a ele a capacidade de sentir prazer. Este 

processo implica o lento estabelecimento de uma separação entre o bebê e o outro. 
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E por último, a apresentação de objetos que possibilitará à criança criar 

significações e conhecer o mundo, podendo estabelecer, a partir deste momento, 

relacionamentos triangulares. No início da vida, segundo Winnicott (1975b): 

 

“Um bebê é segurado, satisfatoriamente manejado e, isso 
aceito, é-lhe apresentado um objeto de tal modo, que sua 
experiência legítima de onipotência não seja violada. O 
resultado pode ser que o bebê seja capaz de usar o objeto e 
sentir-se como se esse objeto fosse um objeto subjetivo, criado 
por ele.” (p.154) 

 

Assim, desempenhando esses papéis a mãe possibilita ainda que o bebê construa 

percepções de si mesmo através das expressões que ela demonstra ao observá-lo. Em 

outras palavras, em certo momento o bebê passa a explorar o mundo com os olhos e, 

quando o bebê olha para o rosto da mãe ele vê a si mesmo, a mãe está olhando para o 

bebê e aquilo que reflete (espelho) é relacionado pelo bebê como sua própria imagem. 

Consequentemente o bebê descobre o significado do mundo das coisas vistas. Porém, 

quando isso não ocorre, quando o bebê não é espelhado pela mãe, ou seja, quando esta 

não sendo suficientemente boa mantém distância, sua capacidade criativa é ameaçada e 

ele inicia uma busca por outros meios de obter de volta algo de si mesmo a partir do 

ambiente.  

Quando o bebê é espelhado pela mãe, ele tem a capacidade de movimentar-se 

espontaneamente e descobrir o ambiente, isso facilita o lidar com as intrusões e o 

indivíduo passa a interagir com o ambiente. Porém, se ele não tem esse contato com a 

mãe e sofre uma intrusão, sem antes ter descoberto o ambiente, o bebê, para continuar 

sendo, pode se isolar, possibilitando o início de um processo psicótico, no qual pode 

ocorrer uma cisão da personalidade em que a vida interior do indivíduo torna-se secreta, 

não se relacionando com o meio externo, e a parte que irá entrar em contato com o 

ambiente se constitui na base da submissão. Isso, para Winnicott é o falso self, uma vez 

que o indivíduo não entrará em contato com o meio a partir de seus gestos espontâneos. 
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E o verdadeiro self seriam os gestos espontâneos, a fonte da criatividade e originalidade 

do indivíduo.  

O falso self se relaciona com o mundo externo protegendo o self verdadeiro, que 

fica recluso no ambiente interno, não interagindo com o externo, deixando de 

enriquecer-se com as experiências, uma vez que é o movimento entre externo e interno 

que faz a vida ter um sentido pessoal. 

O gesto espontâneo, a criatividade e a originalidade do indivíduo, o verdadeiro 

self, como foi dito anteriormente, é expresso no brincar, e através dele o sujeito faz uso 

da sua personalidade integral e descobre o self. O brincar só é possível a partir da 

relação entre o bebê e a mãe, o ambiente, pois é na separação entre eles, entre eu e não-

eu que se instala o espaço potencial. Winnicott define este como sendo o lugar do 

brincar e é o mesmo lugar onde se dão as experiências culturais, onde o indivíduo age 

criativamente no mundo, modificando-o. 

Este espaço potencial não se concretiza dentro do sujeito (eu, self), tão pouco 

fora (não-eu, ambiente), ele se dá entre a relação eu não-eu, bebê e ambiente, 

constituindo-se uma terceira área. E isto ocorrerá quando o bebê tiver a confiança que 

adquiriu quando teve a experiência de controle mágico, de onipotência, pois, com esta 

confiança a criança se sente segura para experimentar o mundo, explorar os objetos. 

Winnicott (1975b) nos explica que: 

 

“(...) esta terceira área foi contrastada com a realidade psíquica 
interna, ou pessoal, e com o mundo real em que o indivíduo 
vive, que pode ser objetivamente percebido. Localizei essa 
importante área da experiência no espaço potencial existente 
entre o indivíduo e o meio ambiente, aquilo que, de início, tanto 
une quanto separa o bebê e a mãe, quando o amor desta, 
demonstrado ou tornando-se manifesto como fidedignidade 
humana, na verdade fornece ao bebê sentimento de confiança 
no fator ambiental.” (p.142)   
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Este processo passa por etapas que resultarão no desenvolvimento de um 

individuo autônomo. No início o bebê e o objeto são fundidos um no outro 

(onipotência), depois o bebê passa a repudiar o objeto e aceitá-lo novamente, 

percebendo-o objetivamente (separação eu não-eu). Isso permitirá ao bebê, à criança 

brincar sozinha na presença do outro, brincar com base na suposição de que a pessoa a 

quem ama e que, portanto, é digna de confiança, está disponível e permanece disponível 

quando é lembrada, e isto posteriormente resultará no brincar com o outro e no brincar 

conjuntamente num relacionamento. 

Mas para que essas etapas se concretizem, o bebê tem que passar por algumas 

experiências que a mãe, amparada pelo pai e familiares, lhe proporcionará através dos 

papéis que desempenha, pois, a partir desses papéis é que a mãe ensina a criança a 

brincar, a conhecer-se para poder conhecer o objeto, uma vez que lhe transmite 

confiança. Tais experiências constituem-se em conhecer objetos do mundo externo, 

após passar pela experiência de controle mágico, e isso ajudará o bebê a diferenciar-se 

da mãe, do ambiente. Consequentemente o bebê passará a explorar o mundo externo, os 

objetos e a suportar a ausência da mãe: 

 

“Dada a oportunidade, o bebê começa a viver criativamente e a 
utilizar objetos reais, para neles e com eles ser criativo. Se o 
bebê não receber essa oportunidade, então não existirá área em 
que possa brincar, ou ter experiência cultural, disso decorrendo 
que não existirão vínculos com a herança cultural, nem 
contribuição para o fundo cultural. A ‘criança privada’ é 
notoriamente inquieta e incapaz de brincar, apresentando um 
empobrecimento da capacidade de experiência no campo 
cultural” (idem, p.141)  

 

Desta forma, o espaço potencial se concretiza no momento da separação entre o 

bebê e mãe, quando o bebê reconhece a realidade externa e começa a identificar os 

elementos do mundo interno e separa-os dos elementos do mundo externo, 

possibilitando o agir criativo com e nesses elementos reais. O espaço potencial é, 



 
 
 
 

25 

portanto, uma terceira parte da vida que mantém as realidades interna e externa 

separadas, mas inter-relacionadas e mantém-se ao longo da vida no viver imaginativo. 

Um fracasso na confiança pode restringir a capacidade lúdica devido às 

limitações do espaço potencial e “Sem a oportunidade de experenciar, os sujeitos não se 

desenvolvem enquanto indivíduos, tornam-se iguais à mesmice do estabelecido, sem a 

riqueza da intermediação do mundo interno no estabelecimento do self.” (Tucci, 2003, 

p.38). Isso causa o que foi citado acima, um empobrecimento do brincar e da 

experiência cultural. 

 Por outro lado, como afirma Winnicott (1975b): 

 

“Na experiência do bebê (da criança pequena, do adolescente e 
do adulto) mais afortunado, a questão da separação não surge 
no separar-se, porque, no espaço potencial existente entre o 
bebê e a mãe, aparece o brincar criativo que se origina 
naturalmente do estado relaxado. É aqui que se desenvolve o 
uso dos símbolos que representam, a um só tempo, os 
fenômenos do mundo externo e os fenômenos da pessoa 
individual que está sendo examinada.” (p.151)  

 

Tais fenômenos são os chamados fenômenos transicionais e, o objeto que o bebê 

se apropria para amenizar alguns momentos de ansiedade e que o ajudam nesse 

processo de separação é o objeto transicional. Winnicott os introduziu para “(...) 

designar a área intermediária de experiência (...) entre a atividade criativa primária e a 

projeção do que já foi introjetado.” (p.14). Nesta área intermediária incidem os 

fenômenos e os objetos transicionais que não fazem parte do corpo do bebê, embora 

ainda não sejam plenamente reconhecidos como pertencentes à realidade externa.  

Esclarecendo esta área, Winnicott (1975b) explica que: 

 

“(...) trata-se de uma área que não é disputada, porque nenhuma 
reivindicação é feita em seu nome, exceto que ela exista como 
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lugar de repouso para o indivíduo empenhado na perpétua 
tarefa humana de manter as realidades interna e externa 
separadas, ainda que inter-relacionadas.” (Winnicott, 1975b, 
p.15)   

 

Num certo momento o bebê começa a explorar os objetos diferentes de mim 

como, por exemplo, o polegar, o cobertor, o paninho, os quais ele utiliza para satisfazer 

seus desejos, colocando-os na boca, acariciando o rosto, os lábios e muitas vezes 

fantasia. Isso Winnicott chama de fenômenos transicionais. Dentro dessas experiências 

pode surgir algo ou fenômeno que, para o bebê, se torna “(...) vitalmente importante 

para se usar no momento de dormir, constituindo uma defesa contra a ansiedade, 

especialmente a ansiedade de tipo depressivo.” (idem, p.17). Estes fenômenos 

representam os primeiros estádios de uso da ilusão, de uso daquilo que o bebê concebeu 

no estado de onipotência, sem os quais não existe para qualquer indivíduo significado 

na idéia de uma relação com um objeto que é por outro percebido como externo a ele.  

Esses fenômenos são estabelecidos na tenra infância e podem persistir na 

infância, de modo que tais objetos continuam a ser absolutamente necessários em 

determinados momentos, uma vez que são utilizados para aliviar a tensão de relacionar 

a realidade externa com a realidade interna e abrem campo ao processo de tornar-se 

capaz de aceitar a diferença e a similaridade.  

Winnicott (1975b) diz que “(...) ao observarmos o uso, pela criança, de um 

objeto transicional, a primeira possessão não-eu, estamos assistindo tanto ao primeiro 

uso de um símbolo pela criança quanto à primeira experiência da brincadeira.” (p.134). 

Este primeiro símbolo, segundo o autor, representa a união de duas coisas agora 

separadas, a criança e a mãe. Segundo o autor: 

 

“(...) a perda do objeto significa, para a criança, a perda da área 
da brincadeira e perda de um símbolo significativo. Em 
circunstâncias favoráveis, o espaço potencial se preenche com 
os produtos da própria imaginação criativa do bebê. Nas 
desfavoráveis, há ausência do uso criativo de objeto ou esse uso 
é relativamente incerto.” (idem, p.141)  
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Quando há um desenvolvimento saudável e as circunstâncias são favoráveis, 

estes objetos podem perder o significado e isso se deve ao fato de que os fenômenos 

transicionais se espalharam por todo o campo cultural, que continua sendo um território 

intermediário entre a realidade psíquica interna e o mundo externo.  

Esses fenômenos transicionais evoluirão para o brincar, assim como o brincar 

evoluirá para o brincar compartilhado e este para as experiências culturais, constituindo 

o seu fundamento. Esta continuidade indica que, entre suas funções, o brincar deve 

proporcionar o alívio da tensão de relacionar a realidade externa com a realidade 

interna.  Desta forma: 

 

“A criança traz para dentro desta área da brincadeira objetos ou 
fenômenos oriundos da realidade externa usando-os a serviço 
de alguma amostra derivada da realidade interna ou pessoal. 
Sem alucinar, a criança põe para fora uma amostra do potencial 
onírico e vive com essa amostra num ambiente escolhido de 
fragmentos oriundos da realidade externa.” (Winnicott, 1975b, 
p.76) 

 

Ao crescer, a criança passa a ser cuidada por outros, além da mãe, e estes devem 

manter vivo este espaço potencial, uma vez que ele deve existir ao longo da vida do 

indivíduo e é constituído pelas experiências vividas. Desta maneira, em qualquer espaço 

que a criança se desenvolva, esta atividade deve ser estimulada. 

 Concluindo, ao brincar, a criança se prepara para ter experiências culturais, para 

a apreciação artística, para o sentimento religioso, para o sonhar, para o pensamento 

filosófico, para o criar, para o imaginar, etc. Assim, através da brincadeira a criança tem 

a possibilidade de entrar em contato com a herança cultural e isto deve ser estimulado.  

A brinquedoteca é um espaço criado especialmente para estimular o brincar de 

crianças que muitas vezes não têm a possibilidade de fazê-lo por diversas razões. Este 

espaço é criado como uma possibilidade de oferecer à criança um ambiente 
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suficientemente bom e o papel desempenhado pela brinquedista, que faz a mediação do 

brincar, é similar ao da mãe suficientemente boa, mantendo o espaço potencial vivo. 

Desta forma, a criança tem a possibilidade de sentir confiança no ambiente, de deixar 

fluir sua criatividade, seu gesto espontâneo e pode brincar livremente.  

 

4. Brinquedoteca  

A partir de dados coletados no site da Associação Brasileira de Brinquedotecas, 

foi possível conhecer um pouco da história destas instituições. O primeiro movimento 

em direção à criação de um espaço destinado diretamente ao brincar ocorreu por volta 

de 1934, em Los Angeles (EUA), quando o diretor de uma Escola Municipal, 

pretendendo solucionar o problema de roubos, que ocorriam em uma loja de 

brinquedos, realizados, principalmente, por crianças da Escola Municipal, iniciou um 

serviço de empréstimo de brinquedos como recurso comunitário, criou o Los Angeles 

Toy Loan, existente até hoje. Em 1963, na Suécia, esta idéia obteve maior 

desenvolvimento, foi fundada a Lekotek (ludoteca, em sueco), com o objetivo de 

emprestar brinquedos e dar orientação às famílias de crianças portadoras de alguma 

deficiência, sobre como poderiam brincar com seus filhos. 

No Brasil esse movimento iniciou-se em 1971, com a inauguração da APAE de 

São Paulo, na qual ocorreu uma exposição de brinquedos pedagógicos. Em 1973 

fundaram a Ludoteca dentro desta mesma instituição. Apenas em 1981 foi criado o 

termo brinquedoteca, pela pedagoga Nylse Cunha, que monta e dirige a primeira 

brinquedoteca do país, a Brinquedoteca Indianópolis, em São Paulo. A partir de 1984 

foi criada a Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri).  

Tendo em vista esse histórico, a brinquedoteca foi criada com o intuito de ser um 

espaço no qual a brincadeira e as vivências lúdicas sejam centrais, onde as crianças têm 

a possibilidade de brincar livremente, se desenvolvendo de acordo com o que Winnicott 

define como saúde, descrito no item anterior. 

 Segundo Santos (2000), presidente da Associação Gaúcha de Brinquedotecas e 

pesquisadora da área lúdica: 
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 “Falar sobre Brinquedoteca é, portanto, falar sobre os mais 
diferentes espaços que se destinam à ludicidade, ao prazer, às 
emoções, às vivências corporais, ao desenvolvimento da 
imaginação, da criatividade, da auto-estima, do autoconceito 
positivo, da resiliência, do desenvolvimento do pensamento, da 
ação, da sensibilidade, da construção do conhecimento e das 
habilidades.” (Santos, 2000, p.58) 

 

Existem brinquedotecas em diversos países e em cada um ela tem 

funcionamento peculiar, sendo o elemento comum o direcionamento ao empréstimo de 

brinquedos. No entanto, as brasileiras se diferenciam, pois o enfoque aqui está voltado 

para o brincar propriamente dito.  

Geralmente uma sala de brinquedoteca contém espaços diferentes, com 

brinquedos que estimulam variados aspectos na criança. Nela a criança poderá encontrar 

brinquedos que estimulam brincadeiras de faz-de-conta, construções de brinquedos com 

sucata, leitura, jogos variados, brinquedos de construção, bonecas, carrinhos, fantasias, 

entre outros. 

Segundo Cunha (2001), vice-presidente da Associação Brasileira de 

Brinquedotecas, e outros autores, uma brinquedoteca é caracterizada normalmente por 

uma sala com diversos brinquedos. Porém, muitas vezes não precisa haver brinquedos 

para que haja uma brinquedoteca, ela pode “(...) existir sem brinquedos desde que 

outros estímulos às atividades lúdicas sejam proporcionados.” (p. 15) 

Para estes mesmos autores, existem diferentes tipos de brinquedotecas, cada uma 

com seu objetivo central: 

• Ludoteca: criada em 1963, na Suécia, atende somente crianças que 

sejam portadoras de deficiências ou que estejam sofrendo algum prejuízo 

no seu desenvolvimento. São atendimentos individualizados e com a 

presença dos pais.   

• Brinquedoteca Hospitalar: tem como objetivo amenizar o sofrimento 

das crianças internadas, possibilitando uma melhor recuperação. 
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Constituem importante suporte para a situação, auxiliando na preparação 

das crianças para situações novas, preservando sua saúde emocional, 

estimulando o seu desenvolvimento e preparando sua volta para casa, 

para a vida cotidiana. No caso de crianças que não podem deixar o leito, 

os brinquedos serão levados até ela.   

• Brinquedoteca Circulante: muito comum na Europa e no Canadá. Tem 

o mesmo objetivo das outras brinquedotecas, mas funciona dentro de um 

veículo adaptado, podendo ser um ônibus, um caminhão, uma van, etc. É 

uma alternativa para atingir comunidades distantes e diversos locais 

distintos.  

• Brinquedoteca Terapêutica: tem o objetivo de, a partir da atividade 

lúdica, auxiliar as crianças a superarem dificuldades específicas. Podem 

ser de diversos tipos, para o tratamento especifico de alguma deficiência 

ou dificuldade que a criança tenha. 

• Brinquedoteca Anexa à Universidades: espaço destinado à pesquisa 

sobre o desenvolvimento infantil e à testes de novos brinquedos e 

brincadeiras (LABRIMP – Laboratório de Brinquedos e Materiais 

Pedagógicos da Faculdade de Educação da USP).  

• Brinquedoteca Comunitária: tem como objetivo estimular as relações 

de comunidade a partir do brincar. Geralmente destinadas a crianças e 

adolescentes. 

• Brinquedoteca em Clínica Psicológica: tem o objetivo de colaborar no 

tratamento de crianças com dificuldades de comportamento, etc.  

• Brinquedoteca Escolar: tem o objetivo de fazer parte do cotidiano 

escolar, segundo Muniz (2000) “(...) propõe uma postura existencial, 

cujo paradigma é um novo sistema aprender a aprender, inspirado numa 

concepção de educação para além da instrução.” (p.87) 

 

Segundo Schlee (2000), mestre em Arquitetura, pode-se falar também em 

brinquedotecas para outros públicos além das crianças, tais como: idosos, adolescentes, 

enfermos, trabalhadores e presidiários. Explica-nos que, citando Negrine (1998): “é 
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necessário que o adulto reaprenda a brincar, pois brincando torna-se um “adulto lúdico” 

e, portanto, melhor.” (p.63). Para Santos (2000) tais brinquedotecas têm o objetivo de 

resgatar a auto-estima e o prazer de viver: 

 

“É preciso pensar na Brinquedoteca como um espaço que 
contemple todas as etapas do desenvolvimento humano, 
independente da idade cronológica das pessoas, pois ela 
envolve as crianças, os jovens, os adultos e os idosos e, 
portanto a educação, o trabalho e a vida.” (p.58)   

 

4.1. Brinquedoteca comunitária 

Como abordado anteriormente, nem sempre podemos observar a vivência 

saudável da infância. Esta realidade está também presente nos bairros que fazem parte 

da zona de exclusão2 da cidade de São Paulo. Diante disso, faz-se necessário um alerta 

sobre a importância do brincar, a importância de alimentar também a vida interior das 

crianças, a importância de proporcionar-lhes um outro tipo de aprendizagem, na qual 

exercitem suas potencialidades, o que é de extrema importância para seu 

desenvolvimento, visando um resgate da vivência do direito de brincar. 

A brinquedoteca comunitária é um recurso que pode favorecer a ampliação das 

oportunidades lúdicas para crianças do local onde se insere, pois proporciona espaço, 

valoriza o tempo disponível para a brincadeira, oferece brinquedos e companheiros. 

Para tanto, é preciso que seja uma brinquedoteca idealizada com bases conscientes dos 

direitos das crianças e também das dificuldades para a vivência dos mesmos no mundo 

contemporâneo. 

                                                
 
 
 
2 Em 2003 a Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social de São Paulo realizou uma 
pesquisa a partir da qual foi criado o “Mapa da Vulnerabilidade social do Município de São Paulo” 
disponível em < http://portal.prefeitura.sp.gov.br/secretarias/assistencia_social/ >. 
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A brinquedoteca, desta maneira, proporcionará um espaço distinto no qual a 

criança possa, no contato com as outras crianças, se desenvolver nos aspectos bio-psico-

social, transformando sua forma de agir no mundo. 

No projeto do qual a pesquisadora participou como estagiária, no CECCO 

Previdência, um serviço que compõe a rede de saúde mental da Supervisão Técnica da 

Coordenadoria de Saúde Centro-oeste da Secretaria de Saúde do Município de São 

Paulo, projeto este criado pelo CECCO e intitulado: “CECCO: Brincando no 

Território”, foi possível observar a promoção da socialização das crianças, uma vez que 

o espaço e as atividades da brinquedoteca possibilitaram-lhes compartilhar vivências de 

seu cotidiano de forma verbal ou por meio de brincadeiras.  

Desta maneira, elas tiveram oportunidade de aprender a lidar com suas 

dificuldades e conflitos através do brinquedo e do brincar, podendo ainda, esta 

atividade, potencializar o desenvolvimento da autonomia e do exercício da cidadania, 

promovendo assim uma oportunidade para a melhoria na qualidade de suas vidas e, 

consequentemente, de sua saúde mental.  

Entretanto, naquela época não foi possível documentar sistematicamente o 

brincar das crianças sozinhas ou em grupo, bem como outros possíveis benefícios da 

freqüência à brinquedoteca, pois o trabalho visava uma intervenção na comunidade e 

não uma pesquisa. Assim, para atingir o objetivo desta pesquisa foi considerada a 

relevância da opinião daqueles que freqüentaram a Brinquedoteca de maneira indireta, o 

impacto que a vivência neste espaço teve na vida de seus filhos.  
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4.2 Brinquedoteca do jardim D’Abril – Um Breve Histórico3 

A Brinquedoteca Jardim D’Abril faz parte de um projeto desenvolvido pela 

Associação Cultural União de Bairro em parceria com o CECCO Previdência. Ela se 

encaixa dentro da vertente “CECCO Projetos no Território”, que se configura a partir de 

atividades que ultrapassam os limites físicos da unidade, ocorrendo no desdobramento 

deste território ou vice-versa. Dentro desta vertente, desenvolveu-se o projeto “CECCO: 

Brincando no Território”, o qual propõe a abertura de brinquedotecas na comunidade 

ligadas a unidades de saúde.  

Este é o único projeto social para crianças e adolescentes das proximidades. Ele 

teve início em março de 2004, quando a Associação Cultural União de Bairros procurou 

o CECCO para formar tal parceria, uma vez que sendo este um Serviço de Saúde 

Pública tem como preocupação a inclusão social e a articulação do território para 

construção de redes sociais. Desta forma, poderia dar continuidade ao projeto da 

brinquedoteca já existente no bairro, o qual era mantido pela Associação em parceria 

com o curso de Terapia Ocupacional da USP. 

A Associação Cultural União de Bairros constitui um espaço de encontro, de 

referência de gestão de problemas dos bairros, de articulação com outras redes sociais. 

Foi estruturada para articular melhorias para os bairros, para ser um espaço cultural para 

a região e moradores, no entanto até hoje só conseguiu atingir uma parcela pequena 

desta população. Esta Associação é totalmente repudiada pela rede de articulação do 

tráfico, que submete e amedronta os moradores locais.  

O CECCO aparece neste espaço como o Outro não submetido às leis locais, 

podendo interferir e intercambiar, sendo assim uma rede de conexão social na área. O 

projeto desenvolve-se com a participação de dois estagiários (um estudante de 

psicologia e um estudante de terapia ocupacional) e um supervisor, disponibilizados 

pelo CECCO; e um ou dois brinquedistas mantidos pela Associação. Esta 

                                                
 
 
 
3 Baseado em dados da tese de doutorado em Psicologia Clínica na PUC-SP, realizada em 2007 por Maria 
Cecília Galletti, atual diretora do CECCO Previdência, cujo título é: Itinerários de um Serviço de Saúde 
Mental na Cidade de São Paulo: Trajetória de uma Saúde Poética.  
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multiplicidade de funções visa a criação de uma atitude que atualize o coletivo nos 

grupos que ali acontecem. 

Estes três bairros componentes da Associação estão localizados na região do 

Butantã, periferia da Zona Oeste de São Paulo, entre a Rodovia Raposo Tavares, a 

Avenida Escola Politécnica e o Condomínio Parque dos Príncipes (de classe média 

alta), o que faz com que a população seja vítima de conflitos violentos entre jovens e 

crianças com a segurança privada do condomínio e tenha ainda uma mobilidade, uma 

comunicação com as regiões centrais dificultadas por conta do difícil acesso. São 

bairros localizados entre São Paulo e Osasco, pertencendo aos dois municípios, o que 

agrava a situação, pois, desta forma, há pouca atenção dos órgãos públicos de ambas as 

cidades. A população estimada da região é de 14 mil habitantes. 

São bairros com taxa de vulnerabilidade social significativa, uma vez que faltam 

recursos nas áreas de educação, saúde, lazer e cultura. Há apenas uma Escola Municipal 

de Educação Infantil e uma única Unidade Básica de Saúde. O acesso a elas não é fácil 

devido à falta de vagas. Desta maneira há muitas crianças e adolescentes nas ruas, sem 

perspectivas. Muitos se envolvem com tráfico, outros com o trabalho infantil, e outros 

se perdem pelos bairros. Como pode ser visto na pesquisa desenvolvida pela Secretaria 

Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social da Prefeitura de São Paulo: “Mapa 

da Vulnerabilidade Social do Município de SP”, disponível no site da mesma, a região 

da Rodovia Raposo Tavares é considerada uma região com Vulnerabilidade Média, ou 

seja, com “(...) condições de precariedade socioeconômicas médias e presença de 

famílias jovens (...) com baixos níveis de rendimento e escolaridade. É o segundo pior 

grupo nos indicadores de renda e escolaridade.”.   

 A maioria das crianças e adolescentes dessa região não vivencia sua infância, de 

maneira que favoreça um desenvolvimento saudável. Neste sentido é de suma 

importância que se busque promover condições para que desenvolvam suas 

possibilidades, para que o brincar possa acontecer de maneira salutar, para que aconteça 

também o alimentar da vida interior A brinquedoteca não só visa proporcionar este 

resgate para estas crianças, mas também se preocupa em tirá-las das ruas e dar uma 

perspectiva de vida melhor para cada uma. Para Friedmann (1998):  
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“(...) a brinquedoteca é um espaço privilegiado que reúne a 
possibilidade e o potencial para desenvolver as características 
lúdicas (...). É, hoje, um dos caminhos mais interessantes que 
pode ser oferecido às crianças de qualquer idade e faixa-
econômica. O intuito é de resgatar, na vida dessas crianças, o 
espaço fundamental da brincadeira, que vem progressivamente 
se perdendo e comprometendo de forma preocupante o 
desenvolvimento infantil como um todo.” (Friedmann, 1998, 
p.34) 

 

Assim, a Brinquedoteca do Jardim D’Abril tem como objetivo a promoção da 

socialização das crianças, podendo, ainda, potencializar o desenvolvimento da 

autonomia e do exercício da cidadania, possibilitando um desenvolvimento saudável. 
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Metodologia 

1. Sujeitos 

Foram realizadas entrevistas com três mães de crianças que freqüentaram a 

Brinquedoteca do Jardim D’Abril, durante pelo menos um mês em 2007. Para tanto, 

entrou-se em contato com diretora da Associação Cultural União de Bairros, que se 

prontificou a disponibilizar os contatos das mães e o espaço para a realização da 

pesquisa. A ela foi entregue uma apresentação formal sobre este trabalho feita pela 

orientadora do mesmo, vide Anexo I. 

A seleção de sujeitos foi feita a partir da freqüência de seus filhos à 

brinquedoteca por pelo menos um mês em 2007, sendo obrigatório que a criança se 

encaixasse na faixa etária de 4 e 12anos. A partir deste critério foram selecionadas três 

mães que aceitaram participar. Todas elas assinaram um termo de consentimento livre e 

esclarecido, conforme modelo apresentado no Anexo II. 

 

2. Instrumento e Procedimento 

Optou-se por uma metodologia qualitativa de pesquisa e como procedimento 

utilizou-se a entrevista semi-dirigida com cada um dos sujeitos. Este procedimento foi 

escolhido, por facilitar a livre expressão dos participantes sobre o impacto que a 

freqüência a uma brinquedoteca causa na vida social e afetiva de seu filho, essas 

entrevistas auxiliaram para que a coleta de dados fosse mais eficaz.  

No primeiro contato com cada sujeito, foi feita a apresentação da pesquisadora e 

dos objetivos deste projeto de pesquisa, esclarecendo as condições nas quais se 

realizaria a entrevista, que a mesma seria gravada para posteriormente ser transcrita e 

analisada. Foram então apresentados aos sujeitos o Termo de Compromisso do 

Pesquisador (Anexo III) e o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo II), 

para que assinasse formalizando sua decisão em colaborar com esta pesquisa.  
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Os sujeitos puderam optar pelo local onde seria realizada a entrevista; havia duas 

possibilidades, uma delas seria a sede da Associação Cultural União de Bairros, 

localizada no Jardim D’Abril outra seria a casa do próprio sujeito. 

Baseada em Szymanski (2004), estas entrevistas foram realizadas face a face 

para ocorra uma percepção simultânea do outro e de si e também para que, a partir disto, 

obtivesse confiabilidade e um clima favorável para o desenvolvimento do 

procedimento. Em cada uma das entrevistas, primeiramente foi feito um período de 

aquecimento, com uma apresentação mais pessoal tanto da entrevistada como da 

pesquisadora, a seguir foram checados os entendimentos e assim prestados 

esclarecimentos de dúvidas acerca dos objetivos da pesquisa, informando ao sujeito 

quais seriam as etapas do trabalho e qual sua contribuição para a/o mesma/o.  

O segundo momento iniciou-se com uma questão desencadeadora - Como foi 

para você contar com uma brinquedoteca para crianças e adolescentes, em seu bairro, 

durante o ano de 2007? - a qual serviu como um ponto de partida para o discurso; 

seguindo-a, foram feitas questões de esclarecimento, focalizadoras e de aprofundamento 

para, desta forma, o conteúdo da fala ser bem compreendido e o objetivo ser alcançado, 

ou seja, para a entrevista ser satisfatória. 

Sendo uma entrevista semi-dirigida, foram selecionados tópicos sobre o que se 

pretendia investigar, para que se tivesse uma orientação a seguir durante os 

questionamentos, de modo que a conversa não fugisse aos objetivos pretendidos. Foram 

estes os tópicos norteadores: 

• Estrutura familiar, relação entre os membros da família; 

• Profissão dos pais, quem mais fica com a criança e durante quanto 

tempo? 

• Como era a vida do filho antes da brinquedoteca: do que, com quem e 

onde brincava? 

• Como conheceu a brinquedoteca? Mantinha contato com o local e com 

os profissionais? Acompanhava o filho de alguma maneira? 

• Como percebia o filho quando ele passou a freqüentar a brinquedoteca? 

• Como e com quem ele brincava nesta época? 
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• Seu filho gostava de ir à brinquedoteca? Do que ele mais gostava?O que 

comentava? 

• Como está seu filho hoje, sem brinquedoteca? 

A coleta de dados foi realizada após o projeto desta pesquisa ter sido aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa da PUC-SP. Esta pesquisa não contou com nenhum 

tipo de financiamento.  

 

3. Registro dos Dados 

As entrevistas foram gravadas em áudio, para que não se perdesse nenhuma 

consideração importante.  

  

4. Análise dos Dados 

A análise de dados qualitativos consiste no desvelamento do oculto, do “não-

aparente, o potencial de inédito (do não dito), retido por qualquer mensagem.” (Bardin, 

1995, apud Szymanski, 2004, p. 63). Isto auxilia a pesquisa a superar intuições ou 

impressões precipitadas e possibilita a desocultação de significados invisíveis à primeira 

vista. É neste momento que se compreende como o fenômeno investigado se insere no 

contexto do qual faz parte.      

A análise qualitativa ocorreu em etapas. Inicialmente as entrevistas foram 

transcritas, neste momento o pesquisador teve a oportunidade de reviver o momento em 

que ela foi realizada e, a partir disso, fazer anotações relevantes sobre impressões, 

percepções e sentimentos que vivenciou enquanto realizava cada entrevista.  

Após leituras e releituras foram feitas sínteses provisórias. A partir destes foi 

feita uma categorização na qual as falas das três entrevistadas foram reunidas em grupos 

referentes a temas selecionados que se relacionam com o objetivo da pesquisa. Essa 

síntese expressa em temas indica o sentido do todo, ela pode ser vista no Anexo IV 
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Resultados 

A pesquisa contou com o depoimento de duas mães e uma avó, que desempenha 

o papel de figura materna. As entrevistas foram realizadas no bairro em diferentes dias e 

horários.  

Inicialmente será feita uma descrição prévia do contexto de vida de cada uma 

delas, baseado no que foi visto e no que elas trouxeram nas entrevistas, para que se 

tenha uma maior compreensão sobre os dados coletados. Após essa descrição serão 

apresentadas e comentadas as entrevistas. Os nomes das entrevistadas foram 

modificados pela questão ética. 

A primeira entrevistada foi dona Lena, uma senhora de 68 anos que criou seus 

cinco netos, dentre os quais três freqüentavam a Brinquedoteca. A entrevista foi 

realizada em sua casa. Desta maneira foi possível observar o espaço onde mora. A 

entrada de sua casa é comum para outras duas casas, há apenas um corredor que separa 

os cômodos. Ela mora nesse espaço com seus cinco netos, sua filha e sua nora (não 

mencionou onde estão os pais das crianças). É uma casa simples, com divisória entre 

sala e quarto, improvisada e não há quintal ou qualquer espaço para as crianças 

brincarem. Eles moram na rua da Brinquedoteca e próximos à CEI e à EMEI, onde seus 

netos pequenos estudam. 

Dona Lena foi encontrada sentada nas escadas em frente a sua casa, rodeada 

pelos seus netos. Foi este o primeiro encontro, pois não foi possível encontrar seu 

telefone ou qualquer outro meio de contato. Nesta oportunidade foi feito o convite para 

participar desta pesquisa, foram explicados os objetivos e ela aceitou dar o seu 

depoimento. A entrevista aconteceu na sala de televisão, na qual não há portas, desta 

maneira, uma de suas netas entrou em alguns momentos intervindo na entrevista. 

No início dona Lena apresentou certa resistência. Estava com vergonha e dizia 

temer responder errado; no entanto, estava determinada em colaborar com a pesquisa. 

Após alguns minutos de conversa, na qual foram esclarecidos novamente os objetivos 

da entrevista ela aceitou falar, mas pediu para que fossem apenas anotadas suas 

respostas. Desta maneira foi dada continuidade à entrevista. Ela teve dificuldade para 
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responder algumas perguntas e falou muito pouco, ficando em torno de um mesmo 

tema: a rua. Em quase todas as suas respostas é possível perceber que se preocupava em 

registrar o quanto foi bom ter um local para as crianças ficarem , que não a rua. 

A segunda entrevistada foi Gláucia. Ela trabalhou como brinquedista em uma 

brinquedoteca, é mãe de duas meninas gêmeas que freqüentaram a Brinquedoteca do 

Jardim D’Abril desde sua abertura. A entrevista foi realizada na sede da Associação. 

 Gláucia contou que nasceu no Nordeste e sofreu muito enquanto morava lá, por 

conta da qualidade de vida e da relação familiar. Mudou-se para São Paulo com sua mãe 

e seus irmãos, que moram até os dias atuais no mesmo bairro. Ela contou que ao chegar 

aqui, na cidade grande, se fechou muito, além de ser muito conservadora e de vir de 

uma família conservadora. Relatou ter medo dos perigos da cidade de São Paulo, por 

isso se limita à região do seu bairro. Isso reflete na vida de suas filhas que acabam por 

não conhecer a cidade, por não entrar em contato com a cultura da cidade se limitando à 

escola, à casa dos parentes e aos poucos lugares que freqüentam no bairro.  

Durante a entrevista Gláucia disse que nunca deixou suas filhas brincarem na rua 

e fala do perigo que esta oferece. Conta também que trabalhar na brinquedoteca a 

ajudou a educar suas filhas e a conseguir explorar lugares novos da cidade que ela 

desconhecia:  

 

A brinquedoteca me ajudou; eu aprendi a ir em outros lugares 

com elas. Quando eu comecei a levar ela eu via que na 

brinquedoteca minhas filhas se comportavam diferente. Depois 

eu aprendi. 

 

Gláucia mora com suas filhas e com seu marido em uma casa próxima à sede da 

Associação. Suas filhas estudam em Osasco e agora elas começaram a ir sozinhas para a 

escola. Seu marido trabalha fora e é ela quem cuida das meninas.  
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A terceira entrevistada foi Rita, mãe de um menino que freqüentou a 

Brinquedoteca do Jardim D’Abril. Por morar ao lado da Brinquedoteca, ela passava 

muitas vezes pelo portão e conversava com todos que lá trabalhavam, desta forma 

passou a levar seu filho, a ajudar em muitos eventos, mostrando-se sempre muito 

disponível. 

Esta entrevista não foi marcada previamente, pois não havia conseguido seu 

contato. Encontrou-se com ela em sua casa e foi nesta que a entrevista foi realizada. Sua 

casa é um pouco mais espaçosa que a de dona Lena, há um quintal e uma sala de 

televisão um pouco maior. Nesta sala havia uma criança assistindo televisão, 

posteriormente Rita conta que trabalha cuidando de crianças. Ela mora nessa casa há 

três anos, com o marido e o filho, os três dividem o mesmo quarto. Sua casa se localiza 

na rua da Brinquedoteca, em frente a EMEI e muito próxima à Unidade Básica de Saúde 

(UBS). 

Das três entrevistadas, Rita foi quem mais falou, contou muito sobre a rotina de 

seu filho, como ele aproveitava a Brinquedoteca, fez comentários sobre as condições do 

bairro e sobre si mesma. Contou que veio do nordeste e não sabia ler nem escrever, que 

a partir do contato do filho com a brinquedoteca ela conheceu a Associação e começou 

a participar do grupo de alfabetização de adultos e foi lá que aprendeu a escrever seu 

nome: 

 

Quando tinha aulas pra adultos, eu ia, aprendia a ler, porque eu 

não lia nada. 

Eu nunca vi o que ele aprendeu aqui, eu vim lá ..., vim da roça. A 

gente tem que dá valor pro que tem, ele aprendia lá e me 

ensinava também.  

 

Ela cuida da casa, seu marido trabalha de segunda a sábado e acorda todos os 

dias às 5 horas da manhã. É ela quem mais cuida do filho, mas conta que o pai ajuda a 
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cuidar e é muito presente. Ela tem também uma filha que já é casada e tem dois filhos 

pequenos. Muitas vezes cuida deles junto com as outras crianças.  

Rita observa em lamento, assim como as outras entrevistadas, que não tem nada 

no bairro para as crianças fazerem, além de ficarem na rua. Ao contrário das duas, Rita 

conta que seu filho brinca na rua com os amigos, mas ela não o deixa ficar lá até tarde. 

Comenta também que a única coisa que tem no bairro é o Posto de Saúde e, como 

também morou nesse mesmo bairro, mas na região mais próxima a Osasco, sabe que 

não há nenhuma praça e nenhum lugar como a Brinquedoteca para as crianças 

freqüentarem: 

 

 Esse bairro aqui nosso, que a gente mora, Jardim D’Abril, não 

tem nada, nem lá em cima, nenhuma praça, nada, nada, nada. 

Única coisa que tinha de bom era a Brinquedoteca e fecharam. 

 

Dada a proximidade de sua casa ao Posto de Saúde ela pode observar o 

movimento e comenta que mesmo só existindo ele naquela região, o funcionamento não 

é adequado, pois faltam médicos, funcionários e outros profissionais:  

 

Aqui não tem nada de bom. A única coisa que tem é o Posto de 

Saúde que tem que chegar às 5horas da manhã pra marcar uma 

consulta com o médico. E às 5 da manhã já tem gente na fila de 

pé, se você olha lá a fila ta junto da creche, até chegar no portão 

do Posto, aí o guardinha passa dando uma senha e as vezes você 

chega lá pede e não tem mais senha, ai tem que ficar na fila 

esperando e as vezes nem consegue marcar nada. Tem senhoras 

que levam até cadeiras pra sentar. 
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Todas as entrevistadas registram espontaneamente suas opiniões acerca da 

necessidade da reabertura da Brinquedoteca, enfatizando principalmente que seria ótimo 

para que as crianças não ficassem nas ruas. E ao perguntar onde seus filhos brincavam 

antes de conhecerem a Brinquedoteca, as três disseram que as crianças brincavam 

dentro de casa. Gláucia e dona Lena comentam que nunca deixaram seus filhos 

brincarem nas ruas, devido a este fato as crianças estão acostumadas a brincar dentro de 

casa, no máximo saem na calçada e são então supervisionadas pelas mães. Rita, por ter 

apenas seu filho em casa, comenta que ele brincava dentro de casa sozinho, assistia 

televisão ou brincava no quintal. Rita relata que a Brinquedoteca ajudou-o a se soltar 

mais e a conhecer outras pessoas com quem brinca hoje em dia: 

 

 Ele se soltou mais quando veio pra cá, e agora não tem mais 

brinquedoteca, agora ele fica na rua, brincando com os meninos. 

Ele fez vários amigos, aí ele brincava ali dentro com os amigos 

dele, como eu te falei, agora eles brincam todos na rua, aqui na 

frente. 

 

As três levantaram a questão da rua ser perigosa colocando como contraponto a 

este fato a Brinquedoteca. Como foi dito anteriormente, Gláucia e dona Lena nunca 

deixaram seus filhos brincarem na rua justificando este fato com o argumento de que na 

rua não se sabe o que pode acontecer. Rita concorda com as duas e coloca a 

Brinquedoteca como alternativa eficaz para a questão, diz também que: 

 

É bom pras crianças e até para os próprios pais, que ficam 

sossegados, porque eles vão pra casa e sabem onde os filhos 

estão, que não estão na rua correndo a solta, porque passa 

moto, carro e outras coisas que existem e o hospital aqui do 

bairro não é bom, se acontecer alguma coisa ele fica lá caído 
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Rita diz ainda que além da periculosidade da rua, nela as crianças estão sujeitas a 

aprender coisas que não são consideradas saudáveis e compara com a Brinquedoteca: 

 

 Eles não ficavam aqui, não precisavam ficar brincando na rua, 

aprendendo coisas erradas, coisas que não prestam. Lá eles 

estavam aprendendo alguma coisa. 

 

Para elas a importância de se ter um espaço como a Brinquedoteca está 

vinculada, principalmente, ao tirar as crianças das ruas; com fato de que com a 

existência deste espaço as crianças não precisariam mais brincar nas ruas e os pais 

ficariam tranqüilos. Como diz dona Lena: 

 

Pelo menos as crianças que estudavam de tarde tinham onde 

ficar de manhã, quando não estavam na escola. Era bom pra 

elas não ficarem na rua. É perigoso deixar elas soltas por aí, 

não sabe o que pode acontecer. É uma benção ter esse espaço 

aqui. As crianças tinham para onde ir, não precisavam ficar na 

rua. 

 

Rita desenvolve melhor este argumento apresentando também o fato de as 

crianças aprenderem coisas ruins na rua e coisas legais na Brinquedoteca. Ela conta que 

seu filho aprendeu muito enquanto freqüentava aquele espaço e que na rua não é assim: 

 

 E as brincadeiras de lá era melhor, não era igual às 

brincadeiras que eles fazem na rua, aqui eles não brincam só de 

pega-pega e esconde-esconde, eles pulam os muros dos vizinhos, 
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da escola, algumas brincadeiras tudo bem, eles tem que brincar, 

mas pra mim aqui as brincadeiras estão muito complicadas. 

 

Gláucia também relata que suas filhas aprenderam muito na brinquedoteca, que 

lá elas entraram em contato com outras crianças, com outras realidades e que puderam 

se desenvolver melhor, aprender a conviver com o outro, a respeitá-lo e a brincar junto 

com alguém. Lá elas puderam conhecer pessoas diferentes, lugares diferentes e 

começaram a circular mais livremente pelo bairro, expandindo seus espaços de 

circulação.  

Ela conta ainda que trabalhar em uma brinquedoteca ajudou-a a educar suas 

filhas, uma vez que neste espaço ela pôde conviver com crianças educadas de diversas 

formas, com culturas diferentes, com jeitos individuais e, ao mesmo tempo com o 

coletivo, que muitas vezes não permanecia em harmonia, o que fez com que ela 

aprendesse a lidar com essas eventualidades e pudesse levar isso para dentro de casa, na 

educação de suas filhas. Gláucia diz: 

 

Porque você vê muito na Brinquedoteca, criança que pode fazer 

tudo e outras que não podem fazer nada, que a mãe educou 

assim. Eu nunca as eduquei assim, elas são iguais às outras 

crianças. Tem o que pode e o que não pode, e isso servia para 

todos lá na Brinquedoteca. 

 

Rita conta que para ela também foi bom este contato, pois seu filho lhe ensinava 

muitas coisas que aprendia na Brinquedoteca. 

As duas concordam com o fato de que na brinquedoteca, por haver uma pessoa 

que cuida das crianças, a brincadeira é mais segura e o aprendizado é maior. As duas 
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levantaram a questão da importância da Brinquedoteca para o bairro e para as outras 

crianças. Gláucia relata que: 

 

Quando abriu, as crianças gostavam muito de ir, de brincar com 

os brinquedos, com as tintas, de boneca, tudo isso. A gente via 

como eles gostavam de brincar, chegavam com fome de brincar 

que pra ir embora, era uma coisa! 

   

Rita compara o que via na brinquedoteca e o que vê atualmente, considerando a 

ausência da Brinquedoteca, a partir de seu filho, das crianças de quem toma conta, de 

seus netos e dos amigos de seu filho: 

 

Acho que era muito bom, não só pro meu filho, pra todos. Olha 

esse menino que ta aqui (apontou para a criança que estava na 

sala ao lado), a mãe dele tá trabalhando e eu fico sozinha aqui 

com ele. Se a Brinquedoteca estivesse aberta, aí seria uma boa 

pra mãe dele também, porque a mãe dele trabalha; e lógico, ele 

não é nada meu, é uma criança que eu to cuidando e ela me 

paga quando dá, mas se não dá tudo bem; mas lá seria a mesma 

coisa, ele sai da escola e vai pra lá, ela chega às 7h, ele ficava 

aqui comigo, sem problemas, eu mesma levava ele lá e ele 

poderia brincar com outras crianças. 

 

Como foi dito anteriormente, atualmente a Brinquedoteca não está funcionando 

e as três entrevistadas apresentam a mesma opinião comentando sobre a necessidade de 

sua reabertura, argumentando que desta maneira as crianças voltariam a ter um espaço 

para brincar e não ficariam correndo perigo nas ruas.  
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Foi perguntado onde as crianças brincam atualmente. Dona Lena lamentando 

contou que seus netos voltaram a brincar dentro de casa, o que fez com que eles 

perdessem o contato com os amigos que fizeram lá dentro. Ela conta que não vêem mais 

seus amigos e brincam entre si dentro de casa, assim como faziam antes de conhecer a 

brinquedoteca. 

Gláucia contou que continua não deixando suas filhas brincarem na rua, mas que 

elas brincam muito no quintal, na casa da avó, com os primos, com os amigos da escola 

e com os amigos que conheceram na Brinquedoteca. 

Rita, ao contrário das duas, disse que seu filho brinca na rua com seus amigos, 

os quais, em sua maioria, ele conheceu na Brinquedoteca. Ela diz que não gosta muito, 

que preferia que ainda existisse a Brinquedoteca, mas que não o proíbe de sair por saber 

que ele tem que brincar. Ela apenas controla seu horário, pois, como relata, não 

consegue dormir com o filho na rua: 

 

Às vezes ele fica na rua até umas nove, nove e meia, tem dias que 

ele fica até dez, só que se ele fica até dez, dez e pouco eu não 

consigo dormir, não vou fechar a porta da minha casa com meu 

filho na rua, aí eu chamo, tem meninos que ficam, aí ele não 

quer entrar, mas chamo: “Vem I.!” e os meninos ficam “sua mãe 

é chata.”. O pai dele vai trabalhar de manhã e eu não vou 

dormir enquanto meu filho estiver na rua! 

 

Junto à questão da rua, as mães falam sobre o brincar, o aprender e a 

Brinquedoteca. Como foi dito anteriormente, a Brinquedoteca aparece como 

contraponto à rua, o brincar e o aprender aparecem complementando os argumentos 

dados por elas para justificar a importância deste espaço.  

As três relatam que foi bom ter esta Brinquedoteca no bairro e que ela faz falta 

hoje em dia. Para elas a Brinquedoteca trouxe importantes contribuições para o 
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desenvolvimento dos filhos, uma vez que eles entraram em contato com diversas 

pessoas, aprenderam a brincar com outras crianças e a dividir este espaço e tudo que o 

compõe com os outros.  

Sobre este fato, Gláucia disse que suas filhas cresceram muito com a 

Brinquedoteca, e que até hoje fazem algumas atividades que aprenderam lá. Ela enfatiza 

a contribuição que a Brinquedoteca teve na vida das crianças criadas como suas filhas: 

  

Acho que a brinquedoteca, não só para minhas filhas, acho que 

todas as crianças que são criadas assim, só dentro de casa, não 

é bom, elas precisam conhecer outras crianças, dividir as coisas, 

aprender a brincar junto. 

 

Rita relata algo similar. Ela diz que seu filho aprendeu muita coisa com a 

brinquedoteca e foi com este espaço que ele “se soltou”, que ele fez amigos e entrou em 

contato com outras crianças, com outras brincadeiras ampliando seu acervo cultural. 

Rita conta que ela mesma aprendeu com a brinquedoteca, pois seu filho lhe ensinava 

coisas que aprendia lá.  

Além disso, ela fala da importância do brincar, da importância de se divertir. Ela 

diz que brincar é importante sim:  

 

Mas nem tudo é só brincadeira. Brincar é importante. 

Dependendo da brincadeira é importante, mas tem hora certa. 

Embora não consiga argumentar sua tese “brincar é importante”, pode-se 

concluir que reconhece essa importância para o desenvolvimento da criança ao lamentar 

a extinção da Brinquedoteca, ao reconhecer o quanto o filho aprendeu e a ensinou, o 

quanto ele se desinibiu e socializou. 
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As três entrevistadas falam sobre o brincar, sobre o que se ganha quando se tem 

um espaço dedicado ao brincar, sobre o que as crianças aprendem na Brinquedoteca, 

sobre a importância e a necessidade de tirar as crianças das ruas e oferecer-lhes um 

espaço de qualidade.  

Fica evidente que a Brinquedoteca surge como um local seguro para as crianças 

ficarem, um lugar diferente das próprias casas e melhor do que a rua, uma opção que fez 

diferença não só na vida das entrevistadas, mas efetivamente na vida de seus filhos, daí 

o lamento tão significativo por sua extinção. A Brinquedoteca é vista como um lugar 

protegido para o qual as crianças podem ir sem os pais se preocuparem, onde há pessoas 

que cuidam delas e lhe ensinam coisas boas. 

Podemos considerar esta a resposta mais evidente para a investigação que se 

propôs com esta pesquisa. 
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Discussão 

Hoje em dia a brincadeira foi colocada em segundo plano e não é dada a ela a 

importância devida no que concerne ao desenvolvimento da criança e do adolescente. 

Um espaço dedicado diretamente a esta atividade é criado também para recuperar sua 

importância e seu significado. Com esta pesquisa pretendeu-se investigar qual o efeito 

que um espaço dedicado ao livre brincar tem na vida de crianças em um bairro na 

periferia de São Paulo, a partir da visão materna. 

Como foi dito anteriormente, de início a idéia de realizar esta pesquisa surgiu 

durante o estágio realizado em uma brinquedoteca localizada em um bairro periférico de 

São Paulo. O procedimento pensado era a realização de grupos de conversas com as 

mães, nos quais seriam tratados os mesmos temas das entrevistas individuais e que, 

juntas, poderíamos refletir e construir um conceito de brincar e uma idéia acerca da 

importância de uma brinquedoteca. Realizando o estágio na Brinquedoteca do Jardim 

D’Abril, isto seria viável, porém, quando a presente pesquisa foi iniciada, ocorreram 

alguns problemas com o projeto e esta Brinquedoteca teve que ser interditada. Desta 

maneira, optou-se por fazer as entrevistas individuais com algumas mães. Superadas as 

dificuldades iniciais para efetivação dos primeiros contatos e seleção dos sujeitos, a 

pesquisa pode ser realizada. 

Os sujeitos entrevistados trouxeram questões interessantes sobre o tema, como 

comentados no capítulo Resultados. É possível perceber na visão de todos eles uma 

validação da importância do brincar no desenvolvimento da criança, embora o 

embasamento esteja apoiado no senso comum, faltando-lhes assim maior argumentação 

para sustentação. 

Referem-se ao brincar como a cultura atual determina, uma das mães classifica 

esta atividade como menos importante, quando comparada à educação, às atividades 

escolares e extra-escolares, aos deveres. Mas compreendem a importância desta 

atividade e a importância de dar a oportunidade dela acontecer. 

No capítulo Introdução foram apresentadas falas de Santos (2000) e de 

Friedmann (1998), que expõem que a sociedade atual, a escola e a nossa cultura 
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colocam o brincar neste lugar menos sério e isto está intrínseco nas pessoas que estão 

inseridas nesta cultura. Desta forma, é comum encontrar pessoas que compartilham a 

mesma opinião que os sujeitos desta entrevista, que pode ser representada pela fala de 

Rita: 

 

(brincar) é importante, mas nem tudo é só brincadeira (rs). Tem 

mais que brincadeira só.          

 

Isso mostra os valores sociais que estão presentes nesta comunidade, o que ajuda 

a entender os conteúdos trazidos pelos sujeitos entrevistados que justificaram a 

existência da Brinquedoteca principalmente pelo fato de possibilitar outro espaço para 

as crianças que não a rua.  

Este tema é tratado repetidas vezes pelos sujeitos, o que mostra que tal questão é 

muito presente nesse bairro. Como foi ilustrado no item A Brinquedoteca do Jardim 

D’Abril – Um Breve Histórico no capítulo Introdução, este bairro no qual se localiza a 

brinquedoteca é um bairro de classe baixa, com uma taxa de vulnerabilidade social 

significativa. A região onde ele se encontra intensifica os problemas enfrentados, uma 

vez que não há fácil acesso a qualquer dispositivo, seja de saúde, cultura, educação ou 

lazer; além disso, ele se localiza ao lado de um condomínio de classe média alta, com o 

qual a população enfrenta diversos conflitos. E ainda, por estar na divisa da cidade de 

São Paulo com Osasco, pertence aos dois Municípios, porém, acaba sendo deixado nas 

mãos de ninguém.  

Estes fatores indicam a dificuldade que a população enfrenta e justifica a 

organização intra-bairro, a auto-gestão muito comum em bairros pobres de periferia, na 

qual uma pessoa ou um grupo de pessoas passa a tomar conta da região em que vive. 

Isto o torna perigoso na visão dos próprios moradores. 

Durante o estágio em 2007 foi possível entrar em contato com pessoas, histórias, 

episódios que ilustram a realidade do bairro. Em alguns momentos viam-se carros de 
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polícia pelo bairro, ouviam-se notícias sobre traficantes e bandidos da região e foi 

possível tomar conhecimento da história de um desses traficantes que era considerado o 

chefão do bairro: ao mesmo tempo em que ele traficava, ele mantinha a segurança e a 

harmonia do bairro, desta maneira, ele era respeitado pela população que muitas vezes o 

procurava para pedir-lhe ajuda. 

Alguns membros da Associação, parceiros no trabalho na Brinquedoteca 

relatavam histórias sobre este homem e diziam que quando ouviam sirene de polícia 

sentiam muito medo e se trancavam em casa. Diziam temer que acontecesse um tiroteio 

e que algum familiar ou amigo fosse atingido. Este era um dos motivos pelos quais 

Gláucia não deixava suas filhas soltas pelas ruas do bairro. 

Essa atitude de prender os filhos em casa pode trazer conseqüências indesejadas, 

uma vez que impede a criança de se abrir para o mundo alienando-a em sua própria 

casa. Winnicott, em sua teoria fala da importância de apresentar o mundo para a criança, 

para que ela o explore e, futuramente possa agir criativamente na cultura e se 

desenvolva saudavelmente tornando-se um adulto ativo.  

A presença da brinquedoteca na vida de Gláucia deu a oportunidade para que ela 

apresentasse o mundo para suas filhas, mundo este diferente do mundo que elas 

conheciam dentro de casa, um mundo real, no qual há a presença do outro, em que elas 

(mãe e filhas) puderam entrar em contato com as diferenças, com os conflitos, com o 

mundo externo e isso as ajudou a desenvolver-se, a explorar o mundo e o que o compõe, 

aprendendo assim a brincar na presença do outro e conjuntamente com o outro. Tal 

aprendizado Winnicott considera como necessário ao desenvolvimento das crianças. 

Da mesma forma que Gláucia, dona Lena prende seus netos dentro de casa e, 

após a passagem deles pela brinquedoteca ela retoma este ato, fazendo com que seus 

netos regredissem ao mundo interno da casa deles. Com certeza a presença na 

Brinquedoteca refletiu num ganho no desenvolvimento dessas três crianças que 

puderam, mesmo que em um curto espaço de tempo, explorar mais amplamente o 

mundo real.  
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Já Rita age diferente das mães anteriores, deixando seu filho livre para brincar 

na rua, com os amigos, mas isso não significa que o desenvolvimento dele será 

saudável, pois a rua apresentada por elas como um espaço com alta periculosidade, com 

a falta de recursos do bairro, com a presença do tráfico e do crime organizado, pode 

representar um espaço intrusivo ao desenvolvimento saudável da criança. 

Elas trouxeram diversas vezes a questão da rua e, ao colocar a brinquedoteca 

como sendo o lugar no qual as crianças podem ficar para não correrem os riscos que a 

rua oferece, coloca-a no lugar de proteção, lugar este em que as crianças podem 

aprender coisas legais, onde há uma pessoa cuidando e ensinando; e mais,  na visão 

psicológica, a Brinquedoteca é um lugar onde as crianças podem brincar e expressar sua 

criatividade livremente e onde entram em contato com a cultura, com o outro, com o 

mundo.  

Isto se aproxima da teoria winnicottiana, na qual o autor fala da necessidade de 

um ambiente acolhedor que propicie à criança a liberdade de se expressar 

espontaneamente, podendo, desta forma, desenvolver o brincar, atividade essencial para 

o desenvolvimento saudável do indivíduo. A brinquedoteca, segundo os depoimentos 

das mães, exerce esse papel de ambiente, que Winnicott (1975b) chamou de ambiente 

suficientemente bom, uma vez que dá às crianças todas essas oportunidades. 

As ruas, por sua vez, com seus perigos e a falta de recursos do bairro aparecem 

como aspectos intrusivos, os quais podem prejudicar o desenvolvimento do indivíduo. 

Segundo a teoria elaborada por Winnicott (1975b), para que o desenvolvimento do 

indivíduo ocorra de uma forma saudável, ele precisa passar pelas etapas de 

desenvolvimento sem sofrer muitas intrusões e o ambiente deve ser acolhedor para 

propiciar essa salubridade.  

Quando as intrusões ocorrem cotidianamente, quando o ambiente não é 

acolhedor e não oferece subsídios para a criança experimentar o mundo, esse ambiente 

se torna inadequado e pode causar danos ao desenvolvimento do indivíduo, fazendo 

com que ele se feche para o mundo externo e se concentre em seu próprio mundo, 

utilizando suas defesas para se comunicar com o externo. A partir dessa relação 

Winnicott (1975b) postula a existência do falso e do verdadeiro self. O primeiro age no 
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mundo defendendo o segundo, que é composto pelos gestos espontâneos, pela 

criatividade. Quando o indivíduo lida com o mundo através do falso self ele se torna um 

sujeito submisso, não sendo capaz de fazer escolhas por seu próprio entendimento, ele 

esconde o seu gesto espontâneo e impossibilita a troca entre ambiente externo e interno. 

Por outro lado, um indivíduo saudável, que se relaciona com o mundo a partir do 

verdadeiro self dá a oportunidade para que seu interno entre em contato com o mundo 

externo, não prejudicando os conteúdos pessoais, ao contrário, valorizando-os.   

O sujeito, ao ter a possibilidade de agir através do seu gesto espontâneo, de sua 

criatividade e a originalidade, consegue brincar, consegue explorar o mundo através da 

brincadeira, desenvolve-se em plenitude. 

Desta forma, Winnicott coloca o brincar em local especial na formação da 

identidade do indivíduo. No desenvolvimento. Este local ele chama de espaço 

potencial, ele é criado na relação da criança com a mãe-ambiente, não dentro e nem 

fora, mas entre essa relação interno-externo e este espaço deve ser mantido ao longo da 

vida do indivíduo a partir das relações que ele irá estabelecer com o outro e com o 

mundo, os quais farão o papel antes desempenhado pela mãe, o papel de ambiente. 

A brinquedoteca aparece como este ambiente e sua função é acolher e dar 

segurança para que este espaço potencial possa ser criado e a criança possa brincar 

livremente. Desta maneira, a Brinquedoteca contribui para a qualidade do 

desenvolvimento da criança, dando a possibilidade dela aprender, brincar, conhecer o 

mundo e dar continuidade a esta atividade ao longo de sua vida. 

No caso dos filhos dos três sujeitos, a Brinquedoteca exerceu este papel de 

ambiente suficientemente bom, uma vez que eles puderam conhecer novas maneiras de 

brincar, puderam entrar em contato com o outro, puderam socializar e compartilhar, 

conheceram e exploraram o mundo real e têm a possibilidade de manter, até os dias 

atuais, estas atividades. Nela estas crianças puderam dar passos na direção de agirem 

criativamente no mundo, na cultura e tornarem-se adultos saudáveis.        
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Considerações Finais 

Este trabalhou procurou investigar a opinião das mães de crianças que 

freqüentaram a Brinquedoteca do Jardim D’Abril sobre o impacto desta na vida de seus 

filhos. A partir das entrevistas foi possível constatar que esta Brinquedoteca teve 

importância fundamental na vida destas crianças, uma vez que deu a oportunidade para 

elas brincarem e aprenderem em um lugar seguro, fora das ruas. A Brinquedoteca 

aparece como um lugar protegido e que, assim, potencializa o desenvolvimento 

saudável da criança e dá a oportunidade para que suas mães aprendam também como 

educá-los.  

Pode-se dizer que as indagações feitas ao se pensar na realização desta pesquisa 

foram respondidas. Porém, após toda a análise outros questionamentos foram pensados 

e muitas idéias surgiram. 

Mesmo existindo lugares destinados ao livre brincar, esta atividade é ainda hoje 

deixada de lado, colocada em segundo plano. Um local como a brinquedoteca não é tão 

valorizado como deveria. As idéias são colocadas em práticas, porém, muitas vezes, não 

são mantidas. O caso da Brinquedoteca Jardim D’Abril é mais um desses.  

Pode-se que esta falta de manutenção parte tanto dos profissionais que não 

sustentam como das pessoas que não valorizam. Isso acaba se tornando um ciclo 

vicioso, em que o reconhecimento da importância desta atividade para o 

desenvolvimento da criança não é alcançado. Desta forma o pensamento e a cultura 

descrita inicialmente, que coloca o brincar em segundo plano e ocupa as crianças com 

outras atividades ditas “mais importantes” são mantidos. 

Há aqueles que reconhecem esta importância e há aqueles que almejam dar 

continuidade e sustentação a projetos como este. Para que isso se efetive, tais pessoas 

precisam se movimentar em busca desta realização.  
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São Paulo, abril de 2008. 

 

 

À Marli Aparecida Poldi Simões 

 

Na qualidade de docente da Faculdade de Psicologia da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, e orientadora de Marcela Cintra Garrafa, 

venho, por meio desta, solicitar-lhe permissão para que a referida aluna, possa 

realizar nessa instituição Associação Cultural União de Bairros uma pesquisa, 

cujos objetivos, em linhas gerais, são investigar a opinião de mães acerca do 

impacto que a freqüência a uma brinquedoteca causa na vida social e afetiva 

de seus filhos, os quais freqüentaram a Brinquedoteca do Jardim D’Abril em 

2007. 

Esclareço ainda que para a realização deste trabalho todos os requisitos 

previstos legalmente estão sendo seguidos e a documentação pertinente lhe 

será entregue. 

 

 

Sem mais para o momento, 

 agradecendo antecipadamente sua atenção e colaboração, 

 

 

Profa. Dra. Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro 

Tel  para contato: 3670 8320 

 

 

 

 

(ANEXO I) 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO  

Eu, _______________________________________________________, 
RG:____________, declaro, por meio deste termo, que concordei em ser 
entrevistado(a) para a pesquisa de campo da pesquisadora Marcela Cintra Garrafa, 
desenvolvida na Faculdade de Psicologia da pontifícia universidade Católica de 
São Paulo (PUC SP). Fui informado(a), ainda, que a pesquisa é orientada pela 
Profª Dra. Marilda Pierro de Oliveira Ribeiro, a quem poderei contatar a qualquer 
momento que julgar necessário através do telefone n° 3670.8320 ou e-mail 
psicopuc@pucsp.br   

Afirmo que aceitei participar por minha própria vontade, sem receber qualquer 
incentivo financeiro e com a finalidade exclusiva de colaborar para o sucesso da 
pesquisa. 

Fui informado(a) dos objetivos estritamente acadêmicos do estudo, que, em 
linhas gerais, consistem em conhecer a opinião de mães sobre a importância da 
Brinquedoteca do Jardim D’Abril para seus filhos. 

Fui também esclarecido(a)  que a utilização das informações por mim 
oferecidas estão submetidos às normas éticas destinadas à pesquisa envolvendo seres 
humanos, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) do Conselho Nacional 
de Saúde, do Ministério da Saúde. 

Minha colaboração se fará de forma anônima, por meio de entrevista semi-
dirigida a ser gravada,  a partir da assinatura desta autorização, observação e aferição. 
O acesso e a análise dos dados coletados se farão apenas pala pesquisadora e/ou seu(s) 
orientador(es) / coordenador(es). 

Estou ciente de que, caso eu tenha dúvida ou me sinta prejudicado(a), poderei 
contatar a pesquisadora ou sua orientadora, ou ainda o Comitê de Ética em Pesquisa 
da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (CEP - PUC/SP), situado na Rua 
Ministro de Godoy, 969 - Térreo, Perdizes, São Paulo (SP), CEP:05015-000, Telefone: 
3670.8466. 

A pesquisadora principal da pesquisa me ofertou uma cópia assinada deste 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, conforme recomendações da 
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

Fui ainda informado(a) de que posso me retirar dessa pesquisa a qualquer 
momento, sem prejuízo para meu acompanhamento ou sofrer quaisquer sanções ou 
constrangimento. 

 

São Paulo, de de 2008. 

Assinatura do(a) participante: 

 
Assinatura do(a) pesquisador(a):  

(ANEXO II) 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO 
PAULO 

São Paulo, ____ de _________________ de ______. 
Termo de Compromisso do(a) Pesquisador(a) Responsável 
Título da Pesquisa:_________________________________________________ 
 
Os(as) pesquisadores(as), abaixo assinados(as), se comprometem a: 

 
• Respeitar e cumprir a Teoria Principialista que visa salvaguardar a autonomia, 
• beneficência, não maleficência e justiça (Res. 196/96 CONEP/CNS/MS); 
• Atender aos deveres institucionais básicos da honestidade; sinceridade; 
• competência; discrição; sigilo; etc.; 
• Pesquisar de forma adequada aos princípios éticos, além de buscar o 
• aprimoramento e promoção do respeito e desenvolvimento à sua profissão; 
• Não fazer pesquisas que possam causar riscos aos sujeitos de pesquisa 
• envolvidos; 
• Não violar as normas do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido; 
• Não converter recursos públicos em benefícios pessoais; 
• Não prejudicar o meio ambiente, evitando erros previsíveis ou evitáveis; 
• Comunicar ao sujeito da pesquisa todas as informações necessárias para um 
• adequado “consentimento livre e esclarecido”; 
• Propiciar ao sujeito da pesquisa plena oportunidade e encorajamento para 
• fazer perguntas, bem como respeitá-lo em seus posicionamentos; 
• Excluir a possibilidade de engano, influência indevida e intimidação; 
• Solicitar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido apenas quando o 
• sujeito da pesquisa tenha conhecimento adequado dos fatos relevantes e das 
• conseqüências de sua participação, e tenha tido oportunidade suficiente para 
• considerar livremente se quer participar da pesquisa; 
• Obter de cada sujeito de pesquisa um documento assinado como evidência do 
• consentimento livre e esclarecido; 
• Renovar o consentimento livre e esclarecido de cada sujeito se houver 
• alterações nas condições ou procedimentos da pesquisa; 
• Respeitar a dignidade da pessoa humana; 
• Cumprir na integralidade todas as resoluções da Comissão Nacional de Ética 
• em Pesquisa CONEP/CNS/MS, as quais temos pleno conhecimento. 

 
_____________________________ _______________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) Assinatura do Autor(a) 
Nome:________________________ Nome:_________________________ 
_____________________________. ______________________________. 
CPF Nº_______________________. CPF Nº________________________. 

(ANEXO III) 
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Categorização 
 

1. Rua 

  “Pelo menos as crianças que estudavam de tarde tinham onde ficar de manhã, quando 

não estavam na escola. Era bom pra elas não ficarem na rua. É perigoso deixar elas 

soltas por aí, não sabe o que pode acontecer. É uma benção ter esse espaço aqui.” Dona 

Lena 

(hoje em dia) “Brincam aqui mesmo, não deixo eles saírem na rua.” Dona Lena 

“(...) não tinha nada, só tinha a rua que é perigosa.” Gláucia 

“Continuam brincando mais em casa, porque elas continuam sem poder ficar brincando 

na rua. Não dá, né Marcela?” Gláucia  

“(...) a criançada não ficava na rua.” Rita 

“(...) não precisavam ficar brincando na rua, aprendendo coisas erradas, coisas que não 

prestam.” Rita 

“É bom pras crianças e até para os próprios pais, que ficam sossegados, porque eles 

vão pra casa e sabem onde os filhos estão, que não estão na rua correndo a solta, 

porque passa moto, carro e outras coisas que existem e o hospital aqui do bairro não é 

bom, se acontecer alguma coisa ele fica lá caído.” Rita 

“Era bem melhor! Porque, como eu te falei, ele não ficava na rua, agora ele fica. O meu 

menino ta com 12anos agora e ele ta na fase de ir pra rua, que é muito forte por aqui 

agora, fica cheia de criança, elas não têm um espaço pra brincar agora e ficam na rua 

correndo, brincando, soltas.” Rita 

“E agora eles vão fazer o que? Ficar na rua, aprendendo coisa que, pra mim não são 

legais.” Rita 

“(...) agora ele fica na rua, brincando com os meninos.”  Rita 

“Às vezes ele fica na rua até umas nove, nove e meia, tem dias que ele fica até dez, só 

que se ele fica até dez, dez e pouco eu não consigo dormir, não vou fechar a porta da 

minha casa com meu filho na rua, aí eu chamo, tem meninos que ficam, aí ele não quer 

entrar, mas chamo: “Vem Igor!” e os meninos ficam “sua mãe é chata.”. O pai dele vai 

trabalhar de manhã e eu não vou dormir enquanto meu filho estiver na rua!” Rita 

“(...) na rua, aqui eles não brincam só de pega-pega e esconde-esconde, eles pulam os 

muros dos vizinhos, da escola, algumas brincadeiras tudo bem, eles tem que brincar, 

mas pra mim aqui as brincadeiras estão muito complicadas, as meninas já estão 
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querendo namorar, dançar, cada vez mais cedo. Acho muito difícil isso.” Rita 

“(...) lá dentro (brinquedoteca), tem uma pessoa boa pra ensinar, entendeu, e na rua, 

que pessoa que tem?” Rita 

 

2. Brinquedoteca 

“Eles gostavam muito, adoravam, gostavam das tias, voltavam felizes.”  Dona Lena 

“Gostavam, traziam brinquedos, falavam muito de lá.” Dona Lena 

“Para elas achei bom no começo porque conheceram outras crianças e começaram a 

brincar fora de casa, porque elas não brincavam na rua. Elas começaram a brincar com 

outras crianças, a estudar e vir pra brinquedoteca. Fizeram amizades, conheceram 

outras crianças da idade delas. Foi isso. Elas gostavam de vir brincar com tinta, pinta, 

gostavam das estagiárias e das trocas de estagiárias, porque diziam que cada vez 

conheciam mais pessoas diferentes.” Gláucia  

“Quando abriu, as crianças gostavam muito de ir, de brincar com os brinquedos, com 

as tintas, de boneca, tudo isso. A gente via como eles gostavam de brincar, chegavam 

com fome de brincar que pra ir embora, era uma coisa!” Gláucia  

“A gente chegou a ir para o teatro, no serpentário, aí no Butantã, e, como é o nome do 

parque? Jardim Botânico, acho que é isso, bom, já fomos ao parque. Elas gostavam de 

brincar, de ir aos passeios, de pintar. Fazíamos cinema lá também.” Gláucia  

“Acho que a brinquedoteca, não só para minhas filhas, acho que todas as crianças que 

são criadas assim, só dentro de casa, não é bom, elas precisam conhecer outras 

crianças, dividir as coisas, aprender a brincar junto. Eu acho que nesse sentido sim. Eu 

acho que a gente só falando não é suficiente, elas têm que passar por aquilo.” Gláucia  

“A brinquedoteca me ajudou, eu aprendi a ir a outros lugares com elas. Quando eu 

comecei a levar elas eu via que na brinquedoteca, minhas filhas se comportavam 

diferente. Depois eu aprendi, até elas mesmas percebiam, porque tinha criança que ia 

sozinha, elas falavam: “ela isso, ela aquilo” e eu dizia: “você é minha filha, você sabe 

do meu jeito e não dos outros”. A gente via que as crianças iam sozinhas, às vezes iam 

sujas porque elas ficavam nas ruas pra cima e pra baixo, e elas não e isso elas 

observavam, isso de certa forma até me ajudou a explicar pra elas o porquê daquele 

jeito e o que eu achava de ta fazendo aquela coisa daquele jeito.” Gláucia  
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“Aí participei das festinhas que teve e às vezes eu ia, ficava olhando lá, freqüentava a 

noite que tinha grupo de idosos, da terceira idade, tinha aula também e eu comecei a 

participar das aulas.” Rita 

“(...) lá eles tinham um espaço grande pra ficar lá dentro. Lá eles faziam várias coisas. 

E agora não tem mais como. Quando ele está na rua e eu chamo ele faz manha, eu não 

ligo e digo: “já pra dentro”, ele fica bravo. E lá não, lá eu ficava sossegada.” Rita 

“Ele se soltou mais quando veio pra cá.” Rita 

“Acho que era muito bom, não só pro meu filho, pra todos. Olha esse menino que ta 

aqui (apontou para a criança que estava na sala ao lado), a mãe dele ta trabalhando e eu 

fico sozinha aqui com ele, se a brinquedoteca estivesse aberta, aí seria uma boa pra 

mãe dele também, porque a mãe dele trabalha, e lógico, ele não é nada meu, é uma 

criança que eu to cuidando e ela me paga quando dá, mas se não dá tudo bem; mas lá 

seria a mesma coisa, ele sai da escola e vai pra lá, ela chega às 7h, ele ficava aqui 

comigo, sem problemas, eu mesma levava ele lá e ele poderia brincar com outras 

crianças.” Rita 

“(...) ele brincava, aí chegava, almoçava, ia pra escola, chegava em casa e fazia lição, 

entendeu, as vezes ele ficava na televisão assistindo pica-pau, que ele gostava e quando 

eu ia ver ele estava dormindo! Agora só quer saber de ir pra rua, dos amigos.” Rita 

“Ele cresceu, ele era bem fechado, “bicho do mato”, sabe, aprendeu muita coisa. Seria 

bom pras outras crianças.” Rita 

 

3. Aprender e Importância do Brincar 

(O brincar) “Desenvolve, desenvolve bastante, porque fica só as duas e fica aquela 

coisa: isso é meu e tal. E lá não, eu falava “se quer brincar pode, mas se outra pessoa 

vier pedir, deixa, e se você quiser pede. Se der pra brincar ok, mas se não der espera, 

conversa.” Como que fala isso? Compartilhar as coisas, certo? Bom, é isso.”  Gláucia  

“Lá eles estavam aprendendo alguma coisa. Ele aprendeu várias coisas lá dentro.” Rita 

“Eu também acho que pra todas as mães que colocaram suas crianças lá dentro, e as 

senhoras de idade que estudaram lá, que foram atendidas lá, foi bom. Eu não sabia nem 

escrever meu nome, aprendi lá, achei ótimo e porque não tem nadinha nesse bairro.” 

Rita 
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“(...) lá eu ficava sossegada, ele chegava, aprendia dobradura, fazia várias coisas e 

trazia pra cá depois, e eu dizia: “vai lá que tem coisa pra aprender e é legal, aí você 

ensina pra mãe depois o que eu não aprendi”.” Rita 

“Eu não vi nunca o que ele aprendeu aqui, eu vim lá da Paraíba, vim da roça, entendeu, 

a gente tem que dá valor pro que tem; ele aprendia e me ensinava também, sabe 

caixinha de fósforo? Ele trazia de lá o que ele fazia e eu aprendi a fazer um sofazinho 

com essas caixinhas, aí fiz um pra minha netinha, que ela é pequena, fiz casinha de 

boneca, coisinhas assim, e ele aprendeu tudo lá dentro.” Rita 

“(...) porque eles aprendem lá dentro, tem uma pessoa boa pra ensinar.” Rita 

(Brincar) “É, é importante, mas nem tudo é só brincadeira (rs). Tem mais que 

brincadeira só. Ele gosta de montar, de música, lá ele aprendeu a tocar. É importante 

aprender as coisas, conhecer.” Rita 

“(...) brincar é importante. Dependendo da brincadeira é importante, mas tem hora 

certa.” Rita 

 

4. Contexto de Vida 

Na casa moram: “Meus cinco netos, minha filha, minha nora e eu.” Dona Lena 

Na casa moram: “É, nós quatro. E tem uma priminha de 5 aninhos que vai sempre em 

casa, que eu cuido também. Não muito, todo sábado ela ta lá. Ela gosta de brincar com 

as meninas.” Gláucia  

“Eu trabalho cuidando de crianças aqui dentro e meu marido trabalha, aí chegava uma 

hora que precisava limpar a casa e eu pegava as crianças, levava elas pras mães e vinha 

limpar a casa, aí tava tendo aula pra adultos e eu ia, aprendi a ler, porque eu não lia 

nada.” Rita 

“Eu não sabia nem escrever meu nome.” Rita 

“Eu não vi nunca o que ele aprendeu aqui, eu vim lá ..., vim da roça.” Rita 

Na casa moram: “Eu, meu esposo e meu filho. Eu tenho dois netinhos, que a minha 

filha trabalha das 6h às 3h da tarde e aí eles ficam aqui comigo, quando eles não estão 

na escola. Aí tem ele que vem, meu marido e meu filho. Meu marido trabalha, sai as 

5horas da manhã.” Rita 

“Meu marido trabalha de segunda a sábado, então ele fica mais tempo comigo. Meu 
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marido sai 5h da manhã e chega cansado. Ele não gosta que meu filho fique muito na 

rua, aí já chega perguntando: “cadê o Igor?”, aí ele já chama ele na rua. Às vezes ele 

vem e pede “pai, me dá um real”, ele quer comprar balinha, ele vê os meninos 

comendo e também quer, mas aí o pai fala pra ele vir falar comigo, às vezes acho 

melhor dar do que ele ir pra rua e vir alguém e dá o que ele quer, é perigoso, mas aí eu 

falo: “hoje eu tenho, mas pode ser que amanhã eu não tenha. O papai precisa do 

dinheiro pra pegar a condução dele e o que sobra ele compra comida pra gente”. 

Quando não tem, ele diz que vai trabalhar, ai quando eu vejo ele ta lá na padaria aqui 

em frente, mas não trabalha né, eu digo “primeiro estuda, sua mãe não teve, seu pai não 

teve, mas você tem e vai ter que aprender, depois você trabalha”, aí quem sabe ele 

consegue fazer, como chama o que você faz? Faculdade, certo? Ou mesmo trabalhar. 

Eu digo que ele tem que aproveitar o que a mãe não teve.” Rita 

“(...) às vezes ele fica até tarde e a gente chama, porque a gente dorme tudo no mesmo 

quarto e o pai tem que acordar cedo (...)” Rita 

   

5. Condições do Bairro 

“Eu acho que foi bom, porque até então não tinha nada, só tinha a rua que é perigosa.” 

Gláucia  

“(...) o hospital aqui do bairro não é bom, se acontecer alguma coisa ele fica lá caído.” 

Rita 

“(...) aqui não tem nada de bom. A única coisa que tem é o posto de saúde que tem que 

chegar as 5horas da manhã pra marcar uma consulta com o médico. E as 5 da manhã já 

tem gente na fila de pé, se você olha lá a fila ta junto da creche, até chegar no portão do 

posto, aí o guardinha passa dando uma senha e as vezes você chega lá pede e não tem 

mais senha, ai tem que ficar na fila esperando e as vezes nem consegue marcar nada. 

Tem senhoras que levam até cadeiras pra sentar.” Rita 

“Esse bairro aqui nosso, que a gente mora, Jardim D’Abril, não tem nada, nem lá em 

cima, nenhuma praça, nada, nada, nada. Única coisa que tinha de bom era a 

brinquedoteca, e fecharam.” Rita 
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6. Antes 

Onde brincavam: “(...) aqui em casa mesmo.” Dona Lena 

Onde brincavam: “Em casa, na calçada. Tinha os vizinhos, no fim de semana ficava lá 

com elas, nunca deixei ela brincarem na rua.” Gláucia  

Onde brincava: “Como eu te falei, antes eu morava no bairro lá em cima, aí ele ficava 

vendo televisão, as vezes brincava no quintal.” Rita 

 

7. Depois 

“Brincam aqui mesmo, não deixo eles saírem na rua.” Dona Lena 

“Continuam brincando mais em casa, porque elas continuam sem poder ficar brincando 

na rua.” Gláucia 

Na sua casa: “ele brinca, as vezes ele pega o caderno, ele gosta muito de desenhar, as 

vezes ele vê televisão, joga videogame (...) as vezes ele fica na rua.” Rita  
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