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RESUMO

Este artigo apresenta a importância de abrir um espaço de
expressão que toma a vida com seus sentimentos, dores e
emoções, que podemos manifestar quando experimentamos,
convivemos, exploramos, jogamos para nos descobrir,
retomando a vida em todas as suas dimensões, especialmente
em um momento frágil de nossa existência, quando internos
em uma instituição hospitalar. Este enfoque remete-nos a
pensar em ações de humanização dos profissionais e instituições
de saúde em que o sujeito estácircunstancialmente doente.
Neste contexto, desenvolvemos o Projeto Social da Ludoteca
Hospitalar Florescer no Hospital Providência, em Marau,
percebendo o ser humano em sua totalidade e não apenas
como a soma de órgãos, ou uma patologia ou um número, em
que as aprendizagens são uma manifestação do viver, que está
impulsionado pelo lúdico e orientado pelo crescimento. É uma
resposta ao instinto de vida considerando que a condição inata
de um organismo é a saúde, e que as atividades de expressão
lúdica criativa são uma via da afirmação do sujeito.Desta maneira
confirma-se o sujeito em seu instinto de vida, que é a primeira
fonte de imunidade ante os agentes agressores que podem
envolvê-lo pela doença.

PALAVRAS-CHAVE

Humanização, jogos e brinquedos.

ABSTRACT

This article presents the importance of creating an
expression place which takes the life with its feelings, pains
and emotions, which we can manifest when we
experiment, we live together, we explore, we play to
discover ourselves, retaking the life in all its dimensions,
especially in a fragile moment of our life, when in a hospital.
This situation makes us think of some actions of
professionals and institutions of health humanization ,
where is the subject is circumstantially sick. In this context,
we developed the Social Project of Hospital Playroom
called "Florescer", at the Providência Hospital in Marau.
Noticing the human being in his totality, and not just as tha
amount of organs, or a pathology or a number, where
learning is a life manifestation, stimulated by the playful
conditions and guided by the growth. It is an answer to
life's instinct, considering that the innate condition of a
body  is health, and that the activities of creative playful
expression are a way of the individual's affirmation . Thus,
it is confirmed the individual in his life instinct, which is the
first immunity source before the aggressor agents which
can involve it  by the  disease.
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INTRODUÇÃO

As transformações sociais, econômicas e cien-
tíficas que vivemos, brindam-nos com novas  possi-
bilidades de nos inquietar  ao olhar em nosso entor-
no e buscar outra percepção de relações entre indi-
víduos, que circunstancialmente estão doentes, e as
instituições de saúde que os acolhem, através dos
profissionais de saúde.

Com este olhar, relataremos a proposta da
Ludoteca Hospitalar Florescer, situada no Hos-
pital Providência, em Marau (RS), que nasceu no
início do novo século. Descreveremos a gênese
da Ludoteca e sua situação atual, que tem por
finalidade humanizar o ambiente hospitalar, per-
ceber o ser humano em sua totalidade, redimen-
sionar a visão de hospitalização, considerando a
condição inata do organismo: a saúde.

A INSTITUIÇÃO

O Hospital Providência, localizado em Ma-
rau, à Avenida Barão do Rio Branco, 1751, em
uma área de 20.000m² com mais de 5.000m² de
edificações assim distribuídas: as Clínicas Data –
Méd, que oferece serviços de ultra-som com
imagem digital e Doppler a cores; Reabilitare,
clínica de fisioterapia e  o Exatus Laboratório.

O Hospital Providência atende, mensalmen-
te, em nível ambulatorial, uma média de 900 usuá-
rios, 300 internações hospitalares na área de clíni-

ca médica e pediátrica, 120 cirurgias geral e
obstetrícia.

Pelo SUS (Sistema Único de Saúde), o Hos-
pital Providência interna, em média, 80 pacien-
tes por mês, sendo que os pacientes de Marau e
da região buscam este hospital (Camargo, Cas-
ca, Gentil, Ibirapuitã, Itapuca, Mato Castelhano,
Montauri, Nicolau Vergueiro, Nova Alvorada,
Parai, Santo Antônio Palma, Nova Araçá, Vila
Maria, Vanini, Serafina Correa, São Domingos do
Sul, Soledade, ...), todas cidades de pequeno por-
te. A busca por nossa instituição deve-se à efici-
ência e eficácia dos serviços prestados de forma
humanizada, resolutiva em nossa complexidade,
pois, ao mesmo tempo em que verificamos nos
meios de comunicação o descaso para com essa
clientela, em nosso hospital, os usuários do SUS
não enfrentam qualquer tipo de diversidades na
busca dos nossos serviços, sendo eles a razão do
nosso trabalho. Na Ludoteca, a média de partici-
pação é de 50 pacientes por mês, distribuídos
entre crianças, jovens e adultos.

O nascer da Ludoteca Florescer

Esta experiência nasceu da inquietação de
humanizar o ambiente hospitalar, através de um
espaço de expressão: expressão, esta, percebi-
da como via de afirmação do sujeito, como ma-
nifestação da alegria de viver. Abrir um espaço
de expressão, que toma a vida com os senti-
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mentos, dores e emoções, que podemos mani-
festar quando experimentamos, exploramos, jo-
gamos para nos descobrir, e, assim, retomar a vida.
No entanto, para iniciar a falar sobre espaço de
expressão e humanização do ambiente hospita-
lar cabe perguntar: O que é uma ludoteca?  Como
se organiza?  Por que em um hospital?

Segundo Dinello (1998, p.50), Presidente
Fundador da Federação Latino Americana de
Ludotecas – FLALU:

As ludotecas são um espaço de expressão lúdi-
ca criativa, de crianças, jovens e adultos.Tem a
principal e global finalidade de favorecer o de-
senvolvimento da pessoa em uma dinâmica de
interação lúdica. Especificamente estimula o
processo de estruturação afetivo-cognitivo da
criança, socializa criativamente o jovem e man-
tém o espírito de realização do adulto. É uma
atividade que agrega os indivíduos, os quais se
reencontram em sua alegria de viver, de expres-
sar-se e de sentirem-se com ânimo para em-
preender tarefas solidariamente: desde inven-
tar jogos, fazer brinquedos até projetar melho-
rias nas condições da vida pessoal e coletiva.

As ludotecas correspondem a uma concep-
ção de educação integral, onde o protagonismo
de cada indivíduo o conduz a experimentar múl-
tiplas atividades de expressão com outros parti-
cipantes, atividades, essas, que são fundamen-
talmente lúdicas, e que brindam concomitante-
mente as possibilidades de experimentar, de for-
ma criativa, a partir de múltiplos materiais.

As ludotecas surgiram em meados do sécu-
lo XX, na Europa (Dinamarca – Suécia – Suíça)
e nos Estados Unidos, semelhante às bibliote-
cas, a fim de emprestar brinquedos às crianças
“desprovidas” em um período de modernização
industrial (Ludo = jogos; teca = ordenamento).
Em seguida, no III Congresso Mundial de Ludo-
tecas, realizado em Bruxelas, em maio de 1984,

Raimundo Dinello apresentou uma nova concep-
ção de ludotecas, inspirado em suas experiências
pedagógicas latino-americanas. Em fevereiro de
1986, na cidade de Uberaba, no “Circo do Povo”,
com representantes da Argentina, Brasil, Colôm-
bia e Uruguai, foi fundada a FLALU, confirman-
do a nova concepção de ludotecas, ressaltando
o protagonismo de crianças que jogam, ficando
em enésimo plano o ordenamento e emprésti-
mo de brinquedos, segundo as idades infantis.
Posteriormente, tem-se compartilhado esta pro-
posta com colegas europeus.

A ação da Ludoteca Florescer

A Ludoteca Hospitalar Florescer funciona
em uma sala ampla, bem arejada, em dois horá-
rios semanais: segundas e terças-feiras das
13h30min às 15h.

Os pacientes chegam à ludoteca, através do
convite (sempre chamados pelo nome) feito pela
equipe de voluntários, que, anteriormente, ha-
viam perguntado, aos enfermeiros, quais os  pa-
cientes que poderiam sair de seus leitos. Nor-
malmente, eles chegam preocupados, tensos.
Entretanto, acreditamos que quem brinca, brin-
ca pra valer; e, ao entrar no espírito lúdico, quer
jogando, dialogando, cantando, reencontra a ale-
gria, porque se reencontra, sem críticas ou ex-
pectativa de outros. E, nessa liberdade de se
expressar, vai-se co-educando.

A ludoteca é um momento de liberdade,
onde cada um pode instalar-se livremente, or-
ganizando os objetos a sua maneira, quer seja
para ler, ouvir música, cantar, brincar, jogar, ex-
pressar-se com fantoches, fantasiar-se para fa-
zer de conta, construir brinquedos..., tudo em
permanente diálogo entre sujeito e objetos, es-
timulando a afetividade na alegria de viver. É um
ambiente que proporciona a integração e a me-
lhor inserção dos pacientes na instituição hos-
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pitalar. Nela, surgem propostas de expressão,
criatividade, animação, jogos e brincadeiras.

Desenvolvemos atividades como jogos re-
creativos, música, teatro, fantoches, pintura,
contar histórias, lendas, utilizando objetos como
roupas velhas, pratos e bandejas descartáveis,
pedaços de madeiras, papéis, tintas, pincéis,
massa de modelar, revistas, livros, brinquedos,
caixas de remédios, frascos de soros, mangueiras
de equipos, cola quente, tampas de remédios e
injeções, entre outros.  A ludoteca propicia a par-
ticipação, a alegria e integração social, que acon-
tece através da interação com a heterogeneida-
de de sujeitos e a diversidade de objetos.

Para animar as atividades lúdicas criativas em
uma ludoteca, há que se ter uma arte pedagógi-
ca, que acompanha a percepção de qualidade
educativa do orientador e seguir os seguintes
critérios: a) organizar um grande campo peda-
gógico, com uma dimensão espacial, de acordo
com o número previsto de participantes; b) as-
segurar o início das atividades, para que os par-
ticipantes se aproximem, conheçam e explorem
as distintas propostas de expressão; c) convidar
para soltar as amarras, ou seja, liberar os braços
cruzados e mãos tensas, a fim de que tanto os
adultos quanto as crianças possam ter a experi-
ência com as múltiplas opções; d) abrir e fechar
espaços de atividades, modificando as atividades
e suscitando os participantes a criarem situações
lúdicas; e) organizar o encerramento e a despe-
dida com a participação de todos, buscando uma
dinâmica coletiva com cantos que expressem a
alegria compartilhada.

É de suma importância a equipe que anima a
ludoteca. No momento, somos um grupo multi-
disciplinar assim constituído: psicopedagoga, pro-
fessora de ensino fundamental e médio, músico,
gaiteiro, enfermeira, técnica de enfermagem, es-
tudantes universitários dos cursos de psicologia,
fisioterapia, assistência social e um grupo de se-
nhoras que freqüentam a terceira idade.

Organizar uma ludoteca, em um hospital, com
finalidade terapêutica, fundamenta-se no pensa-
mento de que, ao jogar, o sujeito se conecta me-
lhor com a vida, o que favorece sua recuperação.
As ludotecas em hospitais podem ser excelentes
parceiras na recuperação do ser humano hospita-
lizado, pois a doença, a internação, o hospital são,
para o sujeito hospitalizado, experiências difíceis,
à medida que vivenciam a separação da família.
Existe, ainda, a necessidade de se adaptar a outro
ritmo, outro espaço, e, também, há que confiar
em pessoas que não lhe são conhecidas. As conse-
qüências dessa situação são muitas, como proble-
mas de alimentação, sono, dificuldades de adequa-
ção, o que exige novos comportamentos.

Ao olhar o paciente em sua totalidade, per-
guntamo-nos: por que não criar um espaço praze-
roso, alegre, lúdico, de expressão, em que o sujei-
to hospitalizado possa jogar, interagir com outros
sujeitos neste período de internação, ocorrendo,
então,  sua inserção no contexto hospitalar?

O paciente continua com o direito de ter as-
segurado seu desenvolvimento humano, mesmo
quando internado, desenvolvimento humano en-
tendido, difundido e promovido pelas Nações
Unidas como “a ampliação permanente das opor-
tunidades para que todos possamos ter uma vida
plenamente humana”. Podemos nos perguntar o
que consideramos uma vida plenamente humana,
quando hospitalizados? Esta questão remete-nos a
pensar na possibilidade de nos expressar enquan-
to sujeitos, de nos comunicar na vitalidade lúdica,
em uma vida digna, de respeito a si mesmo, da
garantia dos direitos humanos, percebendo o ho-
mem enquanto um sistema vivo, em sua totalida-
de, e não como um corpo que adoece, e a saúde,
como um processo contínuo e flexível, e não como
ausência de doença.

Os sujeitos hospitalizados não deixam de ser
sistemas vivos, enfrentando momentos difíceis
e envolvidos em sofrimento, apresentando sin-
tomas psíquicos como:
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[...] a insônia, apreensão, angústia, traduzida

por uma sensação de alerta, preocupação ex-

cessiva ou hipervigilância, sentimento de te-

mor ou sensação de perigo, inquietude, irrita-

bilidade, diminuição da capacidade de concen-

tração, “déficit” de memória. Tristeza, ansie-

dade, isolamento, apatia, idéias de morte, bai-

xa auto-estima. (COUTINHO, apud NOVAES,

1998, p.42).

No entanto, mantêm dentro de si um po-
tencial lúdico que pode e deve ser explorado:
podem dialogar, ouvir, escrever, ler, pintar, in-
ventar, expressar-se criativamente e jogar.

Centrados na idéia de que frente a uma cri-
se como o adoecer seguido de uma internação
hospitalar, os jogos, as brincadeiras são ativida-
des de expressão propícias, pois à medida que
os sujeitos entregam-se ao jogo, segundo Dine-
llo, facilitam-se-lhes uma ruptura com a realida-
de dos conflitos, constituindo uma bela maneira
de ultrapassar o estresse devastador, principal-
mente quando as condições de vida não são fa-
voráveis, e o sofrimento é tão global e confuso.

Nessa mesma óptica de compreender os
jogos como oportunidade de se converter em
outro, a flexibilidade da passagem entre realida-
de e imaginação, própria da atividade lúdica, ofe-
rece-nos uma margem muito importante para
trocar de personagem, onde cada um pode ex-
perimentar-se em outros papéis além daqueles
conhecidos na vida social produtiva. Os jogos
abrem, novamente, uma porta de liberdade, de
comunicação e de expressão pessoal. (DINELLO,
1998, p.51).

A ludoteca, através das atividades de expres-
são, pode ser esta porta de liberdade, comuni-
cação e expressão pessoal, no processo de nos-
so vir a ser existencial.

Acreditamos que todo o ser humano nasce
para crescer, aprender com alegria e ser feliz.
Por que não continuar a fazê-lo enquanto hospi-

talizado? Afinal, este sujeito continua vivendo, e
o impulso de vida está presente. Através das
animações lúdicas (a origem está na pessoa que
apresenta o desejo de brincar, desenvolvendo o
crescimento pessoal, partindo do impulso lúdi-
co que existe no ser humano), as pessoas po-
dem sair da situação difícil em que se encontram.

Percebemos que a alegria e o humor; o brin-
car/jogar, a interação entre as pessoas não são
comuns em instituições hospitalares.

As finalidades da Ludoteca Florescer

A Ludoteca Hospitalar Florescer tem como
objetivo geral favorecer o desenvolvimento da
pessoa em uma dinâmica através da interação lú-
dica, especificamente estimula o processo de es-
truturas afetivo-cognitivo da criança, socializa
criativamente o jovem e mantém o espírito de
realização do adulto. Tem ainda como finalidades:

– Proporcionar a interiorização e expres-
são da vivência do sujeito interno por
meio do jogo: o paciente insere-se em
um contexto no qual a cooperação é
indispensável para a realização das ati-
vidades. A interação com o outro e com
os objetos, quando uma variedade de
sentimentos permeia  as relações, pos-
sibilita a construção de relacionamentos
nas múltiplas situações que vivenciam.
E o jogo é a via natural das aprendiza-
gens, que permitem ao ser humano
crescer...

– Auxiliar na recuperação dos pacientes:
visto que os pacientes recebem a me-
dicação, os pedidos de exames e a ali-
mentação, com melhor aceitação, após
sua participação na ludoteca. A manei-
ra singular que cada interno tem de
enfrentar a hospitalização repercute
nos demais e é, ao mesmo tempo,
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transformada pelas ações destes. Isto sig-
nifica dizer que são constituídos social-
mente os processos de elaboração da
condição de paciente e de modos de sen-
tir, conceber e atuar frente a questões
de doença e saúde;

– Suavizar o trauma da internação através
de atividades lúdicas, oferecendo um es-
paço destinado aos jogos: o impulso de
vida está presente em todos nós; neces-
sitamos acessá-lo, podendo fazer isto atra-
vés das atividades lúdicas, proporcionan-
do aos pacientes que sejam eles mesmos,
sem julgamentos, nem competições, mas
convivendo uns com os outros, com os
objetos e consigo mesmo;

– Perceber o ser humano em sua totali-
dade, humanizar o ambiente hospitalar;
não pode haver humanização (remarcar
a caracterização do humano através da
maneira de se relacionar e de ocupar o
cosmos), nem reconhecimento do su-
jeito, se este não tiver um espaço de ex-
pressão, quer dizer, onde e como se
expressar; em definitivo, um afirmar-se
no seu existir único, porque, ao se co-
municar, o sujeito manifesta uma nova
sensibilidade a sua, que lhe é singular.

Consideram-se, então, a expressão e a cria-
tividade, formas concretas no processo de apren-
dizagens para reconhecer o ser humano. No que
se refere ao sujeito interno, na sua forma inte-
gral, como realizá-lo se não existir um espaço de
afirmação, ou seja, um espaço onde possa mani-
festar-se criativamente enquanto sujeito ímpar,
porque a expressão criativa é inerente à natureza
humana e, através dela, manifestamos nossa ne-
cessidade de crescimento.

Acredita-se que, assim, pode-se redimensio-
nar a percepção de hospitalização, considerando a
condição inata do organismo: a saúde.

A Clientela que faz a Ludoteca

Hospitalar Florescer

As crianças preferem brincar com fantoches,
momento em que colocam, através do teatro,
suas angústias, emoções, medos e chamam os
adultos à interatividade. Gostam muito de pin-
tar, criar brinquedos com frascos de soro, man-
gueiras, tampas de remédios e brincadeiras com
tacos de madeira, massa de modelar e brinque-
dos industrializados.

Já os pacientes adultos gostam muito de
contar suas histórias, de serem escutados. Con-
tam sobre a  infância, tocam instrumentos musi-
cais, dançam, quando podem, brincam com fan-
toches para dizer o que lhes passa no corpo e
nas emoções. Há brincadeiras com balões e, no
final de cada tarde, na ludoteca, dialoga-se so-
bre os movimentos realizados. Neste momen-
to, já é festa, riso, alegria. É o impulso de vida
que brota em cada um e a volta ao leito é dife-
rente. O corpo está solto, há gana de viver, acon-
tece a troca no estado de ânimo, e trocar este
estado de ânimo pode ser o conflito a resolver.

Todos os participantes, em interação uns com
os outros e com materiais disponibilizados, en-
contram seu espaço de co-educação para cres-
cer e dar relevância ao seu direito, enquanto ser
humano, de continuar seu processo de desenvol-
vimento. A proposta pedagógica das ludotecas
está fundamentada na expressão lúdico-criativa,
que assume grande relevância educativa, pois
permite um espaço de recreação com alegria, de
expressão com identidade, de criatividade com en-
volvimento, de interação com convivência, favore-
cendo a utilização de jogos espontâneos que inte-
gram as pessoas, os grupos humanos, as famílias,
comunidades e diferentes gerações. A criatividade
aparece sob forma de pintura, escultura, desenhos
e brincadeiras.

A expressão se apresenta nas criações cê-
nicas, no contar estórias, lendas e contos, nas
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gargalhadas de alegria, nos movimentos do cor-
po e no ritmo das músicas, e, ainda, o uso de massa
de modelar, sucata, vestimentas, instrumentos,
jogos, balões e inúmeros objetos que fazem da
imaginação um convite para ser inteligente e ori-
ginal. Por isso, esse espaço convida a cada um ser
ele mesmo, o protagonista de seu desenvolvimen-
to em interação com o outro e com os objetos,
em uma proposta de educação lúdica criativa.
A expressão criativa é uma via de manifestar a
existência, com forma de descobrimento e de-
senvolvimento das reais potencialidades do ser
humano, uma maneira de integração sócio-cultu-
ral, um caminho para operacionalizar aprendiza-
gens comportamentais e cognitivas.

Neste projeto, estão engajados, uma equi-
pe multidisciplinar, com apoio da administração
do Hospital Providência, o corpo clínico e um
grupo de voluntários. Atentos com a responsa-
bilidade social enquanto cidadãos, percebemos
a educação como  compromisso essencial com
a espécie humana, seja com um grupo de alunos
nas instituições de educação formal, seja com
um grupo de pacientes, familiares, amigos em
uma instituição de saúde.

Os cursos de medicina apresentam uma for-
mação acadêmica do profissional da saúde, inde-
pendente de sua especialidade, que prevê um
doente, um diagnóstico e a cura. Decorrem daí,
aspectos importantes do funcionamento dos hos-
pitais, que se preocupam com a cura física de seus
internos, pois a doença, o tratamento e, princi-
palmente, as privações constituem fatores consi-
deráveis de limitação e desajuste, o que pode
ocasionar, provocar ou agravar diversos desequi-
líbrios, tanto no doente como na família.

Perceber o paciente por outro enfoque, que
não só o da doença, mas também o da saúde
(mental, afetiva), é trazer, para a instituição hos-
pitalar, outro olhar, é ver o ser humano na sua
totalidade -  isto é inovador, é reconhecer a ina-
dequação de um enfoque apenas curativo no tra-

to do paciente. É visualizar a situação de inter-
nação também como oportunidade singular de
proporcionar situações de aprendizagens nas
quais o sujeito possa desenvolver todas as suas
potencialidades, mesmo estando internado.

A experiência tem nos mostrado que esse
contato traz benefícios tanto a seus familiares,
que se mostram mais leves, alegres e participan-
tes no auxílio aos seus como ao interno (incenti-
vando o retorno à vida), pois retornam aos lei-
tos com mais esperanças, confiantes, sorrindo,
querendo viver, tendo, como resultado, a recu-
peração mais breve do paciente e, conseqüen-
temente, a redução do tempo de internação e a
re-inserção na sociedade. 

A ludoteca, ao trazer o impulso lúdico, que
é um impulso de vida, oferece um meio impor-
tante para o doente, seus familiares e amigos
superarem esta situação e, desta forma, buscar
consciente ou inconscientemente a recuperação,
superando o instinto de morte que age através
da doença; portanto é um apoio terapêutico em
forma de alegria, de brincar e de se expressar
criativamente para todos, pois a doença é, em
última instância, o conflito de viver. Trocar o es-
tado de ânimo pode-se resolver este conflito.

Ousamos dizer que a criatividade e as ativi-
dades lúdicas são um dos  caminhos que aten-
dem às novas exigências de formação da atual
sociedade: a criatividade, pelo convite ao novo,
que atende às necessidades de uma realidade;
as atividades lúdicas, pelos benefícios que pro-
porciona ao ser humano.

O sujeito hospitalizado necessita de educa-
ção, expressar-se, sentir-se acolhido em todas
as suas necessidades. Através da ludoteca, ini-
cia-se um movimento de perceber o sujeito in-
terno, com nome, com identidade, e não ape-
nas um número, uma patologia ou a soma de
órgãos. Os benefícios são para todos: o hospi-
tal, o corpo clínico, enfermeiros, doentes, fami-
liares, amigos, comunidade, município, estado,
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nação: a nossa contribuição, no sentido de mini-
mizar os efeitos que advêm da doença e a sua
aceitação, contribuindo para a recuperação, de
forma breve, com menor período possível de in-
ternação, sendo menos dolorosa e traumática a
permanência hospitalar, assegurando a qualidade
de vida.

A aprendizagem é uma manifestação de vida,
que está impulsionada pelo lúdico e orientada pelo
crescimento; é uma resposta ao instinto de vida.
Participar da Ludoteca é estar em situação de
aprendizagem, é estar entre sujeitos-objetos e
outros sujeitos, ou seja, é estar em situação de
co-educação saudável, onde o usuário elege suas
atividades expressivas, que lhes possibilitam ela-
borar situações como a doença, a internação, a
administração de remédios, sair de seu cotidia-
no, de seu convívio com a família, trabalho ... Par-
ticipando das atividades na Ludoteca Hospitalar
Florescer, o usuário se confirma sujeito em seu
instinto de vida, que é a primeira fonte de imuni-
dade frente aos agentes agressores que o envol-
vem durante a enfermidade.

Nestes quatro anos de participação na coor-
denação da Ludoteca Hospitalar Florescer, acom-
panhamos em torno de 2000 pessoas que parti-
ciparam deste espaço de expressão. Também
estamos nos desenvolvendo e as aprendizagens
e descobertas são muitas: aprendemos a perder
o medo de envelhecer, pois a convivência com as
senhoras da terceira idade nos brinda com o que
de melhor existe nesta fase da vida, a vitalidade
lúdica presente nelas e a alegria de viver são imen-
sas; a adolescência, que é uma etapa de vida ma-
ravilhosa: perceber o engajamento dos adolescen-
tes e a convivência entre as gerações é algo subli-
me, os profissionais que atuam como voluntários
no momento que estão com os usuários deixam
de ser professores, músicos, enfermeiros -  são
pessoas que querem contribuir com as outras
pessoas,  e todos dão o melhor de si, há a solida-
riedade, enfim, o amor como aceitação do outro

como o legítimo outro, e cada um de nós se ex-
pressa à sua maneira, deixando fluir nossa saúde.
Somos todos beneficiados com a participação na
Ludoteca, pois, ao iniciar as atividades, éramos
um grupo com muita gana de ajudar os usuários;
hoje, continuamos com esse espírito, porém
muito melhores, mais soltos e desenvolvidos. Os
adolescentes contam histórias com desenvoltu-
ra, constroem brinquedos com material alterna-
tivo, as senhoras realizam teatro, danças folclóri-
cas, cantam, contam lendas, sempre convidando
os usuários a participarem, e eles entram nessa
magia e deixam brotar o que têm de melhor em
cada um: pintam, contam histórias pessoais ou
lendas, cantam suas músicas preferidas, cons-
troem brinquedos e todos brincamos juntos, o
que possibilita uma comunicação com o impul-
so de vida de cada um: esse é o retorno à vida,
ao desejo de viver com qualidade. Chamamos
isso de humanização.

VIVÊNCIAS

Lá na Florescer
Para a magia acontecer
Surgem...

Frascos, mangueiras e alegria,
Cola, tampas e poesia.

De todo lugar,
Usuários, familiares, voluntários,
Dos leitos, das ruas a chegar.

Tintas, pratos de papel,
Esponja, algodão e pincel.
Fantoches, bandejas de isopor,
Interação e muito amor.

Histórias para ouvir e para contar,
Sujeitos à espera de um “outro olhar”,
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Onde conjugar
Sentimento, dor e emoção.
Com movimento, jogo e expressão,
É sentir-se acolhido por inteiro,
Não apenas um hospedeiro.

É ser sujeito respeitado,
Em um hospital humanizado.

Gladis Marafon Rodegheri

Depoimento de pacientes

“Enquanto no mundo alguém se importar com
a mais pura essência, os seres humanos não
irão desanimar, pois o que fica nesta vida”
marcado “são momentos como este”.

Um abraço, K. 29/05/01.

“Estamos hoje, aqui, internados no Hospital Pro-
vidência com minha filha, Alexandra, um tanto
triste por estarmos com doenças, mas, por outro
lado, alegres por sabermos que existem pessoas
interessadas em fazer as pessoas sorrirem”.

Obrigado por isso, M. C.

Depoimento dos colaboradores da área da

enfermagem

“A ludoteca é esperada pelos pacientes como um
momento de dar ânimo à vida”.

R. F., Técnica de Enfermagem

“Quando os pacientes voltam da ludoteca, eles
deixam puncionar a veia com mais tranqüilidade
e a aceitação da medicação é muito melhor”.

A. B., Auxiliar de Enfermagem

“Cada vez mais, toma-se consciência e amplia-se
o conceito do quanto é importante ter saúde com

qualidade. Para isso, é preciso ter um projeto hu-
manístico, um olhar holístico para com o ser hu-
mano, buscando, assim, a promoção integral da
saúde, aliviar sofrimentos, medos, angústias, es-
tabelecendo com as pessoas um vínculo, reforçan-
do sentimentos de cooperação, confiança e espe-
rança. Por isso, o Hospital Providência oferece este
serviço, a Ludoteca Hospitalar Florescer, onde o
usuário é convidado a sair do leito e participar das
atividades, expressando-se, garantindo melhor
qualidade de vida, de bem-estar físico, mental e
emocional, tanto de crianças, jovens, adultos e
idosos, o que reverte na melhor aceitação da me-
dicação, promovendo o retorno ao seu cotidiano
com mais rapidez”.

 H. B., Enfermeira

Depoimento dos médicos

“A Ludoteca Hospitalar Florescer é fundamental
para que o paciente recupere a esperança de lutar
frente à doença, que recupere o desejo de viver”.

C. S., Médico

“A Ludoteca, enquanto espaço de expressão, é um
apoio importante na recuperação do paciente,
devido à melhor inserção hospitalar, aceitação da
medicação, alimentação, diminuição da ansieda-
de gerada pela internação, contribuindo para sua
recuperação. Observamos, ainda, que as mães fi-
cam mais tranqüilas, porque além de conversa-
rem com outras mães brincam com seus filhos, o
que favorece uma aproximação, que é fundamen-
tal no processo de recuperação”.

E. F., Médico

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A busca por nossa instituição deve-se à efi-
ciência e eficácia dos serviços prestados de for-
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ma humanizada, resolutiva em nossa complexi-
dade. A participação e inserção do Hospital Pro-
vidência no projeto de Política de Humanização
e Assistência à Saúde, melhorando a qualidade e
eficácia da atenção dispensada aos usuários, fun-
damenta-se na valorização da vida do ser huma-
no, capacitando os profissionais da saúde (que
são todos os envolvidos na instituição hospita-
lar) e voluntários do Hospital Providência para
dar continuidade ao projeto através do concei-
to de atenção à saúde integral do ser humano.

Dentro da Política de Humanização da As-
sistência à Saúde que estamos desenvolvendo no
Hospital Providência de Marau, apresentamos o
Projeto da Ludoteca Hospitalar Florescer, pro-
curando traduzir algumas ações em gestos con-
cretos, realçando o valor da pessoa humana, não
a reduzindo simplesmente como um corpo, ou
uma soma de órgãos, mas trazendo esta visão
holística, o que torna este Projeto um grande e
gratificante desafio. O indivíduo é um todo, é
uno, é indivisível, um nó de relações. Então, ser
humano é possuir corporeidade, é ter psiquis-
mo e coração, é conviver com os outros, culti-
vando esperança, e crescer na perspectiva de
ser um indivíduo saudável em todas as dimen-
sões e, assim, ser  acolhido nas instituições de
saúde. O individuo é sempre um ser humano
em evolução.

Vista, assim, a Ludoteca Hospitalar Flores-
cer tem seu profundo significado ao brindar cada
usuário com a possibilidade de se expressar en-
quanto sujeito, de se comunicar na vitalidade
lúdica, que suaviza o trauma da internação e aju-
da na recuperação da saúde, diminuindo o pra-
zo médio de internação e fortalecendo a cultura
do atendimento humanizado da saúde. Temos
como missão proporcionar aprendizagens, cul-
tura e educação para a Saúde, sendo que nosso
objetivo maior é desenvolver a humanização
hospitalar, observando a corporeidade que fala,
por vezes, sem emitir palavras, trabalhando no

aqui e agora, lidando com as contradições, com
as possibilidades de transformá-las em novas
ações, propiciando o desenvolvimento do ser
enquanto pessoa.
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