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Editorial
O boletim O Brinquedista está de volta e de cara nova, exclusivamente na versão online, porém 

com a mesma missão: ser um meio para aproximar e compartilhar o que se produz no movimento das 
brinquedotecas brasileiras e internacionais. Agora contamos com profissionais da área da comuni-
cação para redigir seus textos e a diagramação mudou de visual. Esperamos que apreciem! 

Este número é muito significativo para todos nós que integramos a ABBri não só por marcar a 
continuidade do boletim semestral, mas sobretudo pela oportunidade de homenagear a nossa funda-
dora e pioneira das brinquedotecas no Brasil, a querida Nylse Cunha, que nos deixou em Maio deste 
ano. 

Memórias e depoimentos carinhosos não faltaram nesta ocasião e a ABBri agradece a todos o 
carinho das manifestações. Destacamos, neste número, os tributos prestados por duas de suas mais 
próximas parceiras do movimento das brinquedotecas: Freda Kim, fundadora da ITLA e idealizadora do 
Dia do Brincar e Aidyl Queiroz Perez Ramos, que foi sua professora e que integra nossa Diretoria por 
varias gestões. Ambas, através de seus memoriais, relembram o importante papel de Nylse Cunha no 
contexto nacional e internacional das brinquedotecas. 

Na seção Artigos, este número traz uma matéria sobre a brinquedoteca inclusiva e brinquedos 
adaptados e o relato de Maria Ângela Carneiro Barbato acerca das brinquedotecas na Holanda. Man-
tém-se também a apresentação comentada de um jogo, desta vez com a resenha sobre os desafios de 
“A Hora do Rush”. Na seção Notícias, compartilhamos um pouco do que foi a rica experiência da dele-
gação brasileira na 14ª Conferência da ITLA, com noticias auspiciosas da eleição da nova diretoria da 
associação internacional, que contará nesta gestão com representação da ABBri. 

O Dia Mundial do Brincar foi comemorado 
com muito entusiasmo por vários núcleos da 
ABBri e a todos parabenizamos pela dedicação a 
esta data, tão importante para nossa Associação. 
Aqui divulgamos o evento realizado por nossa 
diretoria em parceria com a UMAPAZ. Queremos 
expandir nossos conteúdos, acolhendo e divul-
gando experiências e conhecimentos dos brin-
quedistas que atuam na Educação, Saúde e 
Comunidades. 

A ABBri conta com vocês e agradece pela 
colaboração de todos. Boa leitura!

Maria Celia Malta Campos
Presidente da ABBri
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Memorial à Nylse Cunha
A Diretoria da ABBri tem a satisfação de comu-

nicar que em reunião do Conselho Consultivo ocorri-
da em 20 de Maio de 2017 foi conferida à profª Nylse 
Helena da Silva Cunha (in memoriam) o título de 
Patronesse da Associação Brasileira de Brinquedo-
tecas.

Um pequeno reconhecimento, porém muito 
significativo para nós que compartilhamos de seu 
ideário, tendo em vista os relevantes serviços 
prestados pela querida professora na defesa do 
direito de brincar de todas as crianças, na difusão da 
proposta das Brinquedotecas em nosso país e no 
exterior, bem como na formação de brinquedistas, 
mediante intenso e longo trabalho que se concreti-
zou em publicações, cursos e simpósios, defesa de 
políticas públicas e projetos de lei, além da fundação 
da própria Associação.

Nylse Helena Silva Cunha nasceu em 23.09.1929 e faleceu em 24.04.2017, deixando filhos, 
netos e uma plêiade de alunos. Um legado grande e expressivo sobre a educação e também dos 
alunos com necessidades especiais e posteriormente de brinquedoteca. Até a própria palavra brin-
quedoteca foi criada e divulgada por ela.  

Citemos de sua vida apenas alguns dados importantes: trabalhou 25 anos na APAE de São 
Paulo como Brinquedista Terapêutica, dirigindo e coordenando uma seção de brinquedos para 

-
dades semelhantes.  

Criou o famoso e conhecido Instituto Indianópolis para crianças e jovens com necessidades 
especiais. Escreveu muito e participou de vários congressos nacionais e internacionais, em defesa 
da criança e do ser humano em geral, em prol de uma vida feliz. De estudos feitos no antigo Colégio 
Batista Brasileiro, nas Perdizes, onde foi aluna, partiu para o seu desenvolvimento pessoal, assistin-
do cursos e participando de congressos, assim como os que ofereceu a todo o país.

Foi aluna da Presidente da Academia Paulista de Psicologia, Drª Aidyl Macedo Queiroz Pérez 
Ramos, escrevendo um de seus primeiros artigos, sobre o teste ABC de Lourenço Filho, o qual Drª 
Aidyl guarda como uma joia e com muita satisfação. Nos últimos tempos fundou o grupo de estudos 
internacionais sobre “International Education for Toy Library”, que funciona até hoje e segue em 
expansão. 

TRIBUTO – AIDYL MACEDO QUEIROZ PEREZ RAMOS
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Dá grande prazer ao visitar o Instituto Indianópolis, já mencionado, porque logo na sua entrada, 
vislumbra-se uma grande biblioteca de brinquedos, com um enorme número deles, organizados, 
conforme idade, quadros clínicos, etc..,além disso com condições ambientais para os próprios alunos 
brincarem e assim se iniciarem em suas aulas. 

Nylse escreveu muito, quero apenas citar a sua participação no Seminário de Brinquedotecas, 
publicado em Brasília, em 2006. Citemos de Profª Nylse algumas palavras:  

“Toda criança merece brincar, precisa e tem necessidade de fazê-lo. Elas não brincam, porque 
precisam trabalhar para a sobrevivência, mesmo sendo especiais; a vida roubou-lhe a infância”. 

A Brinquedoteca, seja onde estiver instalada, em igrejas, escolas, creches, hospitais, ruas, isto 
é onde a criança permaneça, deve ser um espaço privilegiado e coordenado por pessoas qualifica-
das. Deixo uma reflexão da Profª Nylse: “Que cada um de nós ofereça às nossas crianças a oportuni-
dade que elas precisam para se tornarem cidadãs capazes de construírem um mundo melhor”. Nós 
dizemos “O lúdico é uma grande oportunidade” (página 35 – Seminário Nacional Brinquedoteca – 
Câmara dos Deputados 2006). 

My first memory of Nylse is hearing her speach in 1990. She said: “Every child has joy inside 
them”. That memory has stayed with me for 27 years! Nylse believed in the children she played with. 
She loved them and they loved her and she could bring out the joy in those children wherever they 
were; the rubbish dumps, bomb craters, in hospitals, in toy libraries.

I was privileged to work with Nylse for 12 years on the ITLA Board, She never missed a meeting; 
and because of my respect for her and my belief in her I invited her as Keynote speaker to our ITLA/A-
sian Seminar in Korea in 1998. During those 12 years we were not only colleagues but were able to 
become close friends. The last ITLA conference we attended was in Paris in 2008; after this our 
ageing and health prevented us from travelling far overseas. However, we were both able to have the 
International Conference in our own countries. Nylse in Brazil (2011) and I in Korea (2014). We have 
always kept in touch by email and through friends.

It isn’t possible to think about Nylse without thinking of her life long friend Natalia, who passed 
away a few months ago. I was never so close to Natalia as I was to Nylse, but she was also on the 
ITLA Board and at all the ITLA Conferences I went and she always had a smile! Children must have 
loved her too for her amazing choices of colorful clothes right down to her shoes and even her 
buttons. I will never forget one wonderful suit with every button a different color! YES. We can be sad 
and let the tears flow. But always search for the joy and offer a smile. This is their legacy. Let it be 
yours.

Para todas ustedes Colegas nuestras condolencias por la muerte de la querida Nylse, una 
persona maravillosa, una ludotecaria excepcional, su pasión y amor por los niños se quedara con 
nosotros y en sus libros, pero sobre todo en el movimiento de ludotecas de Brasil y del mundo.

Descanse en paz.

Un abrazo fraterno.

TRIBUTO – FREDA KIM, PRESIDENT OF ITLA 1996 TO 2002, FOUNDER OF WPD

TRIBUTO – MONICA JUAREZ, PRESIDENTE ITLA
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Todas as crianças têm o direito de brincar e 
não serem excluídas socialmente, com um 
prejuízo no desenvolvimento global. A inclusão é 
um direito que deve ser garantido às crianças com 
deficiência, porém muitos profissionais e locais 
não se encontram preparados para receber este 
público.

Na educação, o número de alunos com 
algum tipo de deficiência participantes em escolas 
da rede pública aumentou mais de 6 vezes em 10 
anos. Nas brinquedotecas há uma preocupação 
em atender bem este usuário, o que estimula o 
desenvolvimento de numerosas pesquisas. As 
brinquedotecas favorecem que a criança comece 
a perceber que tem controle das suas ações e 
também descubra como agir e reagir nos ambien-
tes, os mais variados. 

A interação é tão importante quanto o brin-
quedo para as crianças com necessidades espe-
ciais. Mais do que auxiliá-las no manuseio dos 
brinquedos, a função da família, professores e 
brinquedistas é a de envolver e dar apoio à 
criança na situação proposta da brincadeira. O 
curso “Brinquedoteca e o Desenvolvimento das 
Pessoas com Deficiência” oferecido pela ABBri 
junto com a UNIAPAE, Instituto de Ensino e 
Pesquisa voltado para o estudo da área da defi-
ciência intelectual, já está na sua 10ª edição e 
oferece formação teórica para aqueles queiram se 
aprofundar no conhecimento e promover a 
inclusão de crianças com necessidades espe-
ciais. 

Dentro das propostas de brinquedos desen-
volvidos pelos alunos durante o curso menciona-
do, novos conceitos para jogos já conhecidos são 
desenvolvidos a fim de promover ainda mais a 
inclusão das crianças, como um jogo da memória 
em Libras, desenvolvido por Claudia Chaves, 
partindo da concepção do uso da língua de sinais 
para interação entre seus participantes. O jogo de  

Cartas do jogo da memória em Libras

Memória sensorial

Brinquedotecas inclusivas 
e brinquedos adaptados

Tabata de Sando

memória sensorial criado por Milena Manso 
propõe a estimulação dos sentidos na hora da 
brincadeira. 

Outro projeto interessante é o de Andreza 
Sagrillo, que elaborou a partir de um pote de 
sorvete e algumas peças plásticas, um brinque-
do que ajuda a estimular a coordenação motora 
fina e grossa, dando suporte de prática para 
crianças que possuem algum tipo de paralisia.

Promover a inclusão dentro das brinquedo-
tecas é permitir que todos os envolvidos apren-
dam com a experiência a partir de suas ativi-
dades e na maneira de como o brincar é visto, 
uma vez que cada situação pode causar um 
impacto na vida e no desenvolvimento dos 
participantes destes ambientes.
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A Holanda junto com a Bélgica formam o que compõem os chamados Países Baixos, porque 
ficam abaixo do nível do mar. Ela foi toda construída sobre diques, traçando um emaranhado de 
canais, por onde passam tranquilamente barcos pequenos. País plano, possui como principal forma 
de transporte, especialmente em cidades menores do que Amsterdã, as bicicletas. Centenas delas 
circulam pelas ruas, levando adultos, crianças, jovens e velhos ao seus destinos.

Ônibus, metrô e trem se entrelaçam em uma grande malha, facilitando o deslocamento dos 
moradores que se locomovem na cidade. A maioria dos automóveis circula aos finais de semana, 
pois lá as bicicletas são utilizadas cotidianamente. Diga-se de passagem, são um perigo para os 
turistas desavisados que passeiam a pé pelas ruas.

É importante salientar que em toda a Europa mais do que em países da América Latina e da 
África, a visão da brinquedoteca está diretamente ligada à função que teve nas suas origens, ou 
seja, um local para o empréstimo de brinquedos, que pode funcionar em um parque, em um centro 
cultural e até mesmo na escola. Lá as crianças vão acompanhadas pelos pais. Há um responsável 
pelo espaço que a exemplo do que ocorre nas nossas bibliotecas, classifica brinquedos, os entrega 
para o uso das crianças e de suas famílias e confere a devolução do material.

Em algumas delas os pais participam e auxiliam nas atividades e elas estão abertas às segun-
das, quartas e sábados. Atendem todas as idades de acordo com os materiais que possui e sua 
manutenção, bem como a de seus profissionais, é feita pelo poder público. 

Em certas brinquedotecas, além da área interna, existe também a área externa funcionando 
dentro de alguma instituição que a abriga, até o espaço público da rua, usando pequenos containers 
para abrigar o acervo de objetos maiores e para permitir a utilização do espaço público pelas 
crianças. Os pais estão habituados a brincarem com seus filhos e a permanecerem naquele local, 
em média, durante duas horas. 

Foi na Holanda, na cidade de 
Leiden, que ocorreu a 14ª Con-
ferência Interacional das Brin-
quedotecas (14th International Toy 
Library Conference) reunindo 
profissionais do brincar de todo o 
planeta. Diversamente dos con-
gressos acadêmicos, o evento 
reúne especialistas interessados no 
brincar, não tanto enquanto pesqui-
sa, mas como troca de experiências 
e com uma parte de visitas técnicas 
muito interessantes.

As brinquedotecas na Holanda
Maria Angela Barbato Carneiro

Vista de Leiden, que sediou o congresso na Holanda
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Elas não possuem classificações complexas, mas bastante simples, geralmente, observando 
os seguintes grupos: brinquedos para bebês, para movimento, material sensorial, material de acopla-
gem ou construção, brinquedos para as atividades simbólicas e de teatro e livros. Os profissionais 
que atuam na área têm uma formação de bacharelado, ou seja, 3 anos após o ensino médio e são 
considerados técnicos.

As Brinquedotecas

Três pessoas da delegação brasileira visitaram 3 brinquedotecas em Roterdan. Uma delas 
funcionava em uma escola, mas com certa independência da instituição. Nela crianças e pais utiliza-
vam conjuntamente o espaço, sem que os alunos da instituição pudessem naquele momento interfe-
rir sobre a atividade dos brincantes.

A segunda brinquedoteca localizava-se em um bairro com população mais carente, principal-
mente com crianças negras cujas famílias eram oriundas de diversos países e o espaço ajudava não 
só a integrar as crianças e os pais e elas próprias na comunidade. Possuía uma área externa com 
poucos brinquedos, mas a área interna extremamente organizada com planejamento de atividades, 
colocando inclusive uma rotina diária.

O terceiro espaço funcionava como um centro cultural, muito bem aparelhado com áreas inter-
nas e externas para o uso das crianças e suas famílias. Chamou a atenção dos brasileiros a existên-
cia de um espaço externo ao prédio, como se fosse um container, cuja porta se voltava para a rua. 
Lá estavam organizados brinquedos maiores, como triciclos, cones para servir de exercícios ao 
andar de bicicletas e outros brinquedos que poderiam ser utilizados pelas crianças na rua.

Nesse espaço funcionava também uma biblioteca extremamente organizada com títulos para 
pessoas de todas as idades. A mudança entre os ambientes era feita apenas pelos objetos organiza-
dos nas estantes e a circulação entre eles de livre acesso para todos. Chamou a atenção dos brasilei- 
ros, a infraestrutura dos espaços, a atuação conjunta entre os profissionais das brinquedotecas, as 
crianças e seus pais, a riqueza de materiais e a sua organização e a atuação de todos os que 
estavam no local (brinquedistas). 

Todos os profissionais estavam conscientes de sua responsabilidade e notava-se que tinham 
preparo adequado para as funções que desempenhavam. Evidente que aquela foi apenas uma 
mostra, mas ainda assim estamos muito longe de ter espaços e profissionais como os que observa-
mos em Roterdan.

Fachada de uma brinquedoteca na Holanda Exposição do acervo lúdico em estantes móveis
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A ITLA realizou neste ano, nos dias 10 a 13 de maio, a 14ª Conferência, sediada na Holanda 
na cidade de Leiden. Nesta Conferência, houve a eleição de nova diretoria com continuidade da 
equipe da gestão anterior. Monica Juarez continuará por mais uma gestão à frente da ITLA com o 
acréscimo de novos integrantes: Ana Lourenço, de Portugal, e Maria Célia Malta Campos, a presi-
dente da ABBri. 

Ana se ocupará da coordenação do WPD e Maria Célia ficará responsável por organizar uma 
representação nas Américas, tendo sido apoiada pelos grupos da Argentina e da Colômbia 
presentes na Conferência. As comitivas da América do Sul foram unânimes em considerar que é 
urgente a necessidade de se criar um grupo latino-americano como aquele que existe na Europa, 
onde o brincar e a brinquedoteca estão mais consolidadas. Maria Célia também irá colaborar na 
organização do programa da próxima conferência da ITLA, que será sediada pela África do Sul, de 
16 a 18 de julho de 2019.

Com base nas discussões dos grupos das representações continentais e participantes em 
geral, foram definidas algumas metas para 2019, sendo as principais tarefas para esta gestão: 
Levantamento de fundos, Certificação de Associações Nacionais de Brinquedotecas, Treinamento – 
estudos para normas internacionais de formação de brinquedistas, Melhoria da web page da ITLA, 
Organização da próxima Conferencia, Divulgação de pesquisas, Advocacy, WPD na Agenda da 
ONU, Melhoria na newsletter, International Toy library Directory – próxima gestão.

A Conferência contou também 
com palestras e workshops desen-
volvidos acerca das brinquedotecas e 
do brincar, tendo nomes importantes 
como: Marianne de Valck, Martin van 
Rooijen , Marieke van Kesteren, Anne 
Peetoom, Femmy Brug, Mathieu 
Gielen, Anne Mijke van Harten, Virgi- 
nia Guardia e Lidia Arrausi, Marije 
Magito, Yutaka Takamura e Beatriz 
Gimenes (ABBri). A discussão de 
temas como “Brinquedos de Meninas 
e de Meninos” foi um foco de des-
taque na Conferência. 

Este tema aborda a crescente consciência para a questão do gênero na área do brin-
quedo/brincar. A proposta é ofertar diferentes tipos de brinquedos sem distinção de gênero, respei- 
tando as necessidades da criança, tornando possível a liberdade da criança escolher aquilo com o 
que quer brincar para explorar novas experiências. 

Delegações do Brasil e Argentina com Monica Juarez, a presidente da ITLA

Relato da 14ª 
Conferência da ITLA

Paulo Vinícius C. de Almeida
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No dia 06 de junho ocorreu na sede da 
UMAPAZ localizada no Parque Ibirapuera a come- 
moração da ABBri pelo Dia Mundial do Brincar, cuja 
data oficial é no dia 28/05. 

O evento contou com a presença de educa-
dores, estudantes e membros da ABBri. As oficinas 
foram ofertadas por Tereza Miriam e sua equipe da 
Ecobrinquedoteca do Parque e por Marta Giardini da 
Mitra Oficina de Criação. Silvia Queiroz interpretou a 
boneca Emília numa delicada e emocionante home-
nagem póstuma à Nylse Cunha.

O tema geral apresentado pela ITLA para o Dia 
Mundial do Brincar 2017 é o Brincar Sustentável. O 
projeto foi uma parceria com a UMAPAZ, da Secre-
taria Municipal do Verde e do Meio Ambiente, e 
propôs para esta comemoração um enfoque de edu-
cação ambiental, por meio de oficinas e debates. 

Os objetivos do evento ressaltaram: Conscien-
tizar e mobilizar a sociedade em relação ao valor do 
brincar, do brinquedo e da brincadeira como fontes 
de relação significativa do adulto e da criança com a 
Natureza; ampliar recursos para a mediação de ativi-
dades lúdicas e artísticas que empreguem elemen-
tos naturais ou recicláveis.

O evento durou das 09h30 às 15h com oficinas 
lúdicas interativas de arte e criatividade com material 
natural, ecobrinquedos e ecojogos.

Oficina de Jogos com material reciclável oferecida por 
Tereza Miriam Nunes, mostrou as possibilidades do 
reaproveitamento de materiais na criação do acervo 
lúdico

Ofinica de Marta Giardini propôs a modelagem de um  
animal e criação de um ambiente natural para ele

Com tampinhas em 
harmonia de cores 
o jogo criado na 
Ecobrinquedoteca 
do Parque de 
Campinas atrai a 
atenção das educa-
doras pela beleza 
além do desafio que 
propõe                        

Personificando a boneca Emília, Silvia Queiroz entregou uma placa 
para marcar a homenagem póstuma à Nylse Cunha como Patro- 
nesse da ABBri, a representante de sua família                 

Dia do brincar
Flávia Pereira
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O desafio deste jogo individual é retirar o 
carrinho vermelho do congestionamento, pelo 
deslocamento dos outros veículos que estão 
impedindo sua movimentação. Dispostos em 
um tabuleiro de acordo com as cartas – desafio, 
os veículos estão presos de forma cada vez 
mais complicada de acordo com o grau de 
dificuldade das cartas. A solução de cada desa-
fio também é apresentada no verso das cartas. 

Na natureza do desafio proposto pelo 
jogo, os jogadores se deparam tanto com a 
insuficiência dos espaços vazios para o deslo-
camento dos veículos quanto com a complexi-
dade do posicionamento dos mesmos, uma vez 
que o deslocamento de um interfere direta-
mente no deslocamento do outro. 

Assim, Hora do ‘Rush’ mobiliza a coorde-
nação entre espaço e tempo - o lugar de cada 
veiculo, o sentido  e a ordem em que cada um 
deles é movimentado. Poder coordenar estas 
relações é fundamental para que o jogador 
elabore hipóteses e antecipe os melhores movi-
mentos. No brincar/jogar com liberdade e com 
jogos desafiadores como este, identificamos 
que há sempre um elemento de aprendizagem.

E neste jogo em especial pode-se eviden-
ciar o papel do “erro” no processo de cons- 
trução do pensamento. A possibilidade de refa- 
zer o desafio em uma segunda tentativa de 
solucionar o 'rush' permite ao jogador coordenar 
os elementos observáveis do jogo e encontrar 
uma nova solução que ultrapasse as con-
tradições anteriores. Simultaneamente, esta 
segunda tentativa nos informa como o jogador 
enfrenta os erros cometidos anteriormente: 
negligenciando, alterando seus esquemas de 
ação ou antecipando as variações do sistema 
do 'rush' de forma a construir uma solução mais 
eficiente para o desafio.   

Finalmente, o valor do jogo em geral como 
recurso para a aprendizagem encontra respaldo 
nos estudos da Psicologia Genética e mais espe-
cificamente em Piaget, que fundamenta todos 
estes processos e afirma que “as palavras não 
podem ser o instrumento básico do ensino”, uma 
vez que a aprendizagem depende da oportuni-
dade de se levantar hipóteses, planejar ações, 
verificar seus resultados e, finalmente, buscar 
novas explicações quando as anteriores se 
mostram insuficientes.

O Jogo Hora do Rush e a função 
do erro na construção do pensamento

Ana Paula de Próspero Dalfré 

Jogo Hora do ‘Rush’

Peças do jogo Hora do ‘Rush’



21 a 25 de julho de 2017
Horário: Das 8:00 às 17:00h / Duração de 40 horas
Informações: Tel. (21) 2868-8530 – E-mail: brincandonohupe@gmail.com
Local: Av. 28 de setembro, 77 - Vila Isabel - Rio de Janeiro - RJ
Hospital Universitário Pedro Ernesto – HUPE
Anfiteatro Ney Palmeiro – Andar Térreo
Núcleo ABBri/RJ
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A ABBri oferece suporte aos interessados em trabalhar com o brincar e com brinquedotecas, 
seja para a formação de brinquedistas, seja na assessoria para implantação e operacionalização 
de brinquedotecas.

No mês de Julho, em São Paulo, a ABBri oferecerá os cursos de: “A brinquedoteca em difer-
entes contextos”, “Aperfeiçoamento da formação do brinquedista” e no Rio de Janeiro, o Núcleo 
ABBri/RJ promove o seu “V Curso de Formação de Brinquedista”. Para informações acerca do 
programa e inscrição, acesse o site da ABBri: http://brinquedoteca.net.br

A BRINQUEDOTECA EM DIFERENTES CONTEXTOS – MÓDULO I

17 a 21 de julho de 2017
Coordenadoras: Profa. Dra. Maria Celia Malta Campos e Profª. Ms. Sirlândia Reis de O. Teixeira
Horário: Das 8:30 às 17:00h / Duração 40 horas
Incluso: Material Didático (online) e Certificado
Informações: Tel. (11) 5533-1513 – E-mail: contatoabbri@gmail.com
Local: R. Galvão Bueno, 868, Liberdade - São Paulo - SP 
Universidade Cruzeiro do Sul – campus Liberdade

APERFEIÇOAMENTO DA FORMAÇÃO DO BRINQUEDISTA  - MÓDULO II

17 a 21 de julho de 2017
Coordenação: Profa. Dra Maria Celia Malta Campos e Profª. Ms. Maria Cecilia Aflalo
Horário: Das 8:30 às 17:00h / Duração de 40 horas
Incluso: Material Didático (online) e Certificado
Informações:  Tel. (11) 5533-1513 – E-mail: contatoabbri@gmail.com
Local: R. Galvão Bueno, 868, Liberdade - São Paulo - SP 
Universidade Cruzeiro do Sul – campus Liberdade

V CURSO DE FORMAÇÃO DE BRINQUEDISTA

Agenda dos cursos 
da ABBri em julho
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Congressos e outros 
eventos cientí�cos

ABBri responde
Quais as diferenças principais entre brinquedotecas de um hospital e de uma universidade?

Estes são dois contextos bem específicos. A Brinquedoteca hospitalar é de certo modo uma 
brinquedoteca terapêutica, não só porque ali os profissionais da Saúde (por ex., o psicólogo, o fono-
audiólogo, o fisioterapeuta ou o terapeuta ocupacional) podem atender as crianças dentro de sua 
abordagem clínica, utilizando o brinquedo, mas sobretudo, porque o próprio brincar e o ambiente 
lúdico, não conectados com doença, que existem na brinquedoteca, aliviam o estresse da inter-
nação e do afastamento do ambiente doméstico e favorecem a adesão aos tratamentos e às inter-
venções médicas a que seus usuários devem ser submetidos. Assim, seu funcionamento traz 
benefícios psicológicos importantes para as crianças, para suas famílias e também para toda a 
equipe profissional envolvida com a criança. 

Já a brinquedoteca universitária tem um cunho de formação e de pesquisa, oferecendo campo 
de observação e prática aos alunos da instituição. Por esta importante função, o Ministério da Edu-
cação recomenda sua existência nas universidades e pontua os créditos do estabelecimento de 
acordo com isso. Nas universidades, uma brinquedoteca precisa funcionar integrada com um proje-
to mais amplo de formação que valorize a infância e o brincar, sem o que não se torna relevante. 
Num hospital universitário, a brinquedoteca desempenha as duas funções ao mesmo tempo – a 
terapêutica e de favorecimento do atendimento médico e o de pesquisa e prática dos alunos.

A ABBri lançou um selo para 
você associado: EU APOIO 

ABBri. Prestigie a 
Associação incluindo o selo 
em suas correspondências 

e redes sociais. 

Novidade

VIII ENCONTRO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E LUDICIDADE  E 
I ENCONTRO INTERNACIONAL DE EDUCAÇÃO E LUDICIDADE
Local: Salvador/BA – Setembro 
Site: http://www.enelud.faced.ufba.br/ 

Local: Montevideo/Uruguai - Setembro
Site: https://xiibienaldeljuego.wordpress.com/
E-mail: bienaldoce2017@mancha.org.uy

XII BIENAL INTERNACIONAL DEL JUEGO


