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RESUMO 

Este trabalho analisa as possíveis contribuições que o projeto “Brincar é o Melhor 

Remédio” oferece às crianças e adolescentes em tratamento oncológico no processo 

de enfrentamento da enfermidade. Trata-se de uma Pesquisa-Ação Colaborativa, 

desenvolvida com 30 crianças e adolescentes, na faixa etária de 2 a 15 anos de idade, 

e seus familiares, durante 19 meses. Além das crianças e dos adolescentes 

participantes, a equipe coordenadora do projeto, composta por uma licencianda em 

Educação Física, uma mestranda do PPGEF/UFES e pelo professor coordenador, 

também é sujeito da pesquisa. Os dados foram produzidos por meio de diário de 

campo, com registro das atividades realizadas e das narrativas decorrentes dessas 

ações (enunciação: fala em ato) e imagens iconográficas paradas (fotografias). No 

processo de análise, estabeleceram-se diálogos entre os dados produzidos e os 

referencias teórico-epistemológicos que dão suporte à pesquisa, sobretudo, aqueles 

provenientes dos campos da Sociologia da Infância e dos Estudos com o Cotidiano. 

Dentre os principais achados, destacam-se: a promoção da autonomia, da autoria e 

do protagonismo das crianças e dos adolescentes; o envolvimento das famílias nas 

atividades desenvolvidas pelo projeto; as relações intergeracionais; e a apropriação 

dos jogos e das brincadeiras como objeto de ensino, ampliando, dessa forma, o capital 

cultural lúdico dos sujeitos envolvidos. 

 

Palavras-chave: Jogos. Brincadeiras. Crianças. Adolescentes. Tratamento 

oncológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

This work analyzes the possible contributions the project “Brincar é o Melhor Remédio” 

(Play is the Best Medicine) offers to the children and teenagers undergoing oncologic 

treatment in the process of confronting the disease. It is a Collaborative Research-

Action developed with 30 children and teenagers, in the 2-15 age group, and their 

relatives, for 19 months. Besides the participating children and teenagers, the project 

coordination team, composed by a licensee, a PPGEF/UFES M.A student and the 

coordinator Teacher, is also research subject. Data was produced through a field diary, 

with records of the activities performed and the narratives resulting from those actions 

(enunciation: speech act) and iconographic still images (photography). In the analysis 

process, dialogues are established between the produced data and the theoretical-

epistemological references that support the research, above all, those derived from the 

Childhood Sociology and the Studies with the Daily Routine field. Among the main 

findings, the following may be highlighted: the promotion of autonomy, authorship and 

protagonism of the children and teenagers; the families’ involvement with the activities 

developed by the project; the intergenerational relations; and the appropriation of 

games and fun activities as teaching object, thus, expanding the playful cultural capital 

of the subjects involved. 

 

Keywords: Games. Fun activities. Children. Teenagers. Cancer treatment. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Os jogos e as brincadeiras fazem parte do universo lúdico de crianças e adolescentes. 

O brincar é um direito inalienável da criança, constituindo-se como elemento central 

em seus processos de desenvolvimento e socialização (BRASIL, 1990). Por meio das 

atividades lúdicas, crianças e adolescentes interagem com o meio físico e social, 

internalizam e produzem cultura, manifestando o seu protagonismo e a criatividade 

nas relações com os outros e consigo mesmos. 

 

A dimensão lúdica, permeada pelos jogos e pelas brincadeiras, pela fantasia e pelo 

faz de conta, tem se configurado como uma importante aliada para crianças e 

adolescentes em tratamento oncológico. As vivências dos jogos e das brincadeiras 

auxiliam no enfrentamento da enfermidade, possibilitando que esses sujeitos tenham 

momentos para usufruírem de suas infâncias e adolescências. 

 

Durante o tratamento, as pessoas se encontram em situações de vulnerabilidades 

física, emocional, psicológica e social. Para Azevêdo (2011, p. 565-566), o brincar 

contribui “[...] amenizando as repercussões do adoecimento na esfera psíquica e 

física, e atenuando os impactos negativos provenientes da ruptura do contexto 

sociofamiliar e dos procedimentos utilizados no tratamento”. 

 

O tratamento oncológico tem apresentado um caráter interdisciplinar, envolvendo 

diferentes áreas e profissionais, com o objetivo de oferecer suporte físico, emocional 

e psicológico para crianças e adolescentes em tratamento oncológico, assim como 

para seus familiares. Nessa perspectiva, projetos em diferentes áreas do 

conhecimento são propostos, perspectivando contribuir com esses sujeitos, como é o 

caso do projeto “Brincar é o Melhor Remédio”. 

 

O projeto “Brincar é o Melhor Remédio” (SIEX/UFES n.º 401559) é desenvolvido 

desde março de 20171, por meio de uma parceria firmada entre o Núcleo de 

Aprendizagens com as Infâncias e seus Fazeres (Naif), do Centro de Educação Física 

                                                           
1 Antes de o projeto ser desenvolvido (2017), ocorreu uma aproximação com o espaço e com os 
membros da Instituição no ano de 2016. 
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e Desportos da Universidade Federal do Espírito Santo (Cefd/Ufes), e a Associação 

Capixaba Contra o Câncer Infantil (Acacci2). 

 

O projeto tem como principal objetivo proporcionar à prática de vivências lúdicas, por 

meio dos jogos e brincadeiras, a crianças e adolescentes que se encontram na 

instituição durante o tratamento oncológico. Nesse processo, são fomentadas a 

formação docente, a produção de conhecimentos para a área e a reorientação 

pedagógica do próprio projeto, considerando os interesses, necessidades e 

expectativas das crianças e adolescentes. 

  

Para Certeau (1994), os sujeitos não consomem passivamente os bens culturais que 

lhes são ofertados, pois eles realizam um processo de consumo produtivo, gerando 

novos usos e apropriações desses bens. Ao se apropriarem dos jogos e das 

brincadeiras, crianças e adolescentes imprimem suas marcas identitárias, as suas 

produções culturais e autorias. Ao valorizar essas práticas de apropriação, o projeto 

“Brincar é o Melhor Remédio” contribui para que os seus participantes sejam 

protagonistas e autores de suas próprias práticas. 

 

Ao direcionarmos o nosso olhar para as produções acadêmico-científicas nos 

principais periódicos3 da Educação Física, percebemos a incipiência de artigos sobre 

jogos e brincadeiras para crianças e adolescentes em tratamento oncológico. A 

maioria dos artigos no campo da Educação Física discutem o impacto do exercício 

físico sobre as pessoas enfermas. Diante desse cenário, neste estudo buscamos 

analisar as possíveis contribuições que o projeto “Brincar é o melhor remédio” tem 

proporcionado às crianças e adolescentes em tratamento oncológico. Essa análise 

será realizada em diálogo com os Estudos do Cotidiano (CERTEAU, 1994) e com os 

pressupostos da Sociologia da Infância (SARMENTO, 2013).   

                                                           
2 Localizada no bairro Jardim Camburi, Vitória-ES, a Acacci hospeda até 30 crianças e adolescentes 
advindos do interior do Estado do Espírito Santo, do Sul da Bahia e do Leste de Minas Gerais e seus 
familiares. A Instituição conta com uma equipe interdisciplinar que busca apoiar de forma integral 
esses sujeitos e seus familiares, por meio dos seguintes serviços: Serviço Social, Fisioterapia, 
Nutrição, Classe Hospitalar e Brinquedoteca, além dos projetos desenvolvidos com as famílias e com 
as crianças e adolescentes enfermas. A Instituição busca colaborar também com as crianças e 
adolescentes da Grande Vitória que se encontram na mesma situação, oferecendo todos os serviços, 
exceto hospedagem.   
3 Movimento, Motrivivência, Motriz, Pensar a Prática, RBCE, RBEFE e UEM, ranqueados no stratus 
Web/Qualis A2, B1 e B2. 
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2 PERCURSO METODOLÓGICO 

 

A Pesquisa-Ação Colaborativa (IBIAPINA, 2008) constitui o delineamento 

metodológico deste estudo. O referido método possui uma dupla função: conciliar 

formação de professores e a produção de conhecimentos, com base nas experiências 

pedagógicas desenvolvidas e na interação entre os diferentes sujeitos envolvidos 

nesse processo. Nesse método, destaca-se a valorização de atitudes de colaboração 

e reflexão crítica entre os sujeitos, “[...] calcados em decisões e análises construídas 

por meio de negociações coletivas, tornam-se coparceiros, cousuários e coautores de 

processos investigativos delineados a partir da participação ativa, consciente e 

deliberada” (IBIAPINA, 2008, p. 26). 

 

O foco da nossa Pesquisa-Ação Colaborativa foi o projeto “Brincar é o Melhor 

Remédio”, doravante denominado PBMR. O projeto tem uma periodicidade semanal, 

com mediações desenvolvidas às quintas-feiras, das 14 às 16 horas. O público-alvo 

do PBMR são crianças e adolescentes, entre 0 e 18 anos de idade, que se encontram 

em tratamento oncológico e são acolhidos pela Acacci. As vivências de jogos e 

brincadeiras ocorrem em diferentes espaços da Instituição, como pátio interno, 

corredores e, sobretudo, na brinquedoteca. No caso específico deste estudo, 

participaram 30 crianças e adolescentes, na faixa etária de 2 a 15 anos, e seus 

familiares.  

 

O projeto é desenvolvido por uma mestranda, vinculada ao PPGEF/UFES, a autora 

deste Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), graduanda em Licenciatura do 

CEFD/UFES, e o coordenador do projeto, professor do CEFD/UFES. Para além dos 

membros do projeto, contamos com o apoio e o permanente diálogo com a equipe 

interdisciplinar da Acacci (Serviço Social, Fisioterapia, Nutrição e Pedagogia (Classe 

Hospitalar). 

 

As atividades lúdicas levam em consideração a entrada reativa (CORSARO, 2011), 

que consiste em uma aproximação menos impositiva e expansiva por parte do adulto, 

possibilitando que os sujeitos se aproximem a seu tempo e quando se sentirem 

confortáveis. As mediações pedagógicas são desenvolvidas por meio de brincadeiras 

de faz de conta, brincadeiras historiadas, jogos e brincadeiras populares, brincadeiras 
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cantadas, brincadeiras com os esportes, brincadeiras da cultura popular brasileira, 

dentre outras manifestações da cultura lúdica. Todas as mediações pedagógicas são 

desenvolvidas com base no diálogo com as crianças e os adolescentes, com objetivo 

de escutar suas vozes e construir novas práticas pedagógicas que também sejam de 

seus interesses. 

 

Os dados da pesquisa foram produzidos e sistematizados por meio de diário de 

campo4, imagens iconográficas, enunciações e produções de materiais pedagógicos. 

Para preservar o anonimato das crianças e dos adolescentes, foram utilizados nomes 

fictícios no relatório de pesquisa e as fotografias apresentam desvio de foco5 nos 

rostos apresentados. Nesse sentido, os sujeitos da pesquisa foram caracterizados por 

personagens de contos infantis e super-heróis. 

 

O projeto foi submetido e aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisas com Seres 

Humanos da UFES (Parecer n.º 2.650.946). No processo de análise, articulamos os 

dados produzidos com os Estudos do Cotidiano de (CERTEAU, 1994) e com os 

pressupostos da Sociologia da Infância (SARMENTO, 2013), campos do 

conhecimento e autores que permitiram dar visibilidade e reconhecer o protagonismo 

das crianças e dos adolescentes nos processos pedagógicos empreendidos pelo 

PBMR.  

 

 

 

 

 

                                                           
4 Segundo Falkembach, 1987, o diário de campo consiste no registro completo e preciso das 
observações dos fatos concretos, acontecimentos, relações verificadas, experiências pessoais do 
profissional/investigador, suas reflexões e comentários. Ele facilita criar o hábito de observar, 
descrever e refletir com atenção os acontecimentos do dia de trabalho e, por essa condição, é 
considerado um dos principais instrumentos científicos de observação e registro e, ainda, uma 
importante fonte de informação para uma equipe de trabalho. Os fatos devem ser registrados no 
diário o quanto antes após o observado para garantir a fidedignidade do que se observa. 
5 O Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é a Lei que dispõe sobre a proteção dos menores e 
tem por finalidade assegurar-lhes todas as oportunidades e facilidades, a fim de lhes facultar o 
desenvolvimento físico, mental, moral, espiritual e social, em condições de liberdade e de dignidade. 
Para isso, o ECA garante aos menores além da inviolabilidade física e psíquica, também a 
preservação da sua imagem, identidade, autonomia, valores, ideias e crenças, espaços e objetos 
pessoais (artigo 17). A proteção à imagem de crianças e adolescentes conferida pelo ECA é mais 
ampla do que a proteção encontrada no Código Civil. 
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3 AS CONTRIBUIÇÕES DO PBMR PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES 

ATENDIDOS PELA ACACCI 

 

Com base nos dados produzidos, neste tópico identificamos e analisamos as 

possíveis contribuições que o PBMR possibilitou às crianças e adolescentes atendidos 

pela Acacci no enfrentamento da enfermidade e do seu tratamento. As categorias 

elencadas não foram estabelecidas a priori; elas emergiram dos dados analisados e 

caracterizam as contribuições do Projeto na perspectiva dos seus participantes. 

 

3.1 EMPODERAMENTO 

 

Durante a “contação” da história dos “Três Porquinhos”, realizada pela mestranda do 

PBMR, a princesa Aurora (2 anos de idade) demonstra-se atenta e curiosa, 

estabelecendo permanente diálogo com a mestranda. Nessa contação, também 

estava presente a princesa Cinderela (9 anos de idade), que havia saído por alguns 

minutos da classe hospitalar. Cinderela foi até a nossa presença, na brinquedoteca, e 

começou a brincar com uma maleta de médico, despertando o interesse de Aurora. 

Quando Aurora se aproximou de Cinderela, essa última necessitou retornar à classe 

hospitalar. Nesse momento, Aurora iniciou uma brincadeira de médica, com auxílio de 

uma maleta, e informou à licencianda que ela seria a filha, a mestranda seria a mãe, 

e ela, Aurora, a médica. Enquanto Aurora fazia o “atendimento à filha”, a licencianda 

representava algumas reações de dor e de medo ao perceber que a médica iria 

“coletar o seu sangue”. Isso fez com que a princesa Aurora trouxesse algumas 

enunciações da sua realidade a partir das falas da licencianda. 

 

Esse contexto narrado ficou expresso nas falas de Aurora: “[...] essa agulhinha não 

dói, ela é pequeninha, a do hospital é que dói e é grande, eu choro muito. [...] Ela é 

horrorosa [agulha]”. Aurora tremia ao falar. (Diário de Campo do dia 04/11/2016). 

 

Assemelhando-se ao relato acima apresentado, é possível observar a presença 

constante da figura do médico nas brincadeiras. No dia 27/04/2017, as atividades do 

PBMR iniciaram com um jogo de sinuca entre a mestranda, o Homem de Ferro (12 

anos de idade), o Homem Aranha (12 anos de idade) e a princesa Yasmin (15 anos 

de idade). 
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Simultaneamente, a voluntária brincava de médica com a princesa Bela (12 anos de 

idade). A voluntária representava o papel de médica, e Bela fazia o papel de uma mãe 

que estava levando a sua filha ao hospital, pois “ela não estava passando bem”. Ao 

se dirigir à médica, a mãe informou os sintomas da filha e solicitou um exame de 

sangue. Em seguida, a médica informou que ela deveria retornar assim que o exame 

estivesse pronto. Bela cumpriu com o pedido da médica e logo retornou. O resultado 

do exame dizia que a criança estava com infecção e a médica prescreveu um 

antibiótico. Durante essa brincadeira de médica, que ocorria entre Bela e a voluntária, 

a princesa Yasmin, que estava jogando sinuca, se aproximou delas e começaram a 

dialogar. Durante a conversa, Bela declarou: “Quero ser médica pediatra, para cuidar 

das crianças”. 

 

Por meio dessas narrativas, foi possível perceber um certo empoderamento6 das 

crianças e dos adolescentes, em que a situação de vulnerabilidade é substituída, 

durante as brincadeiras, por espaçostempos em que esses sujeitos têm controle sobre 

as suas próprias vidas. No contexto da brincadeira, as crianças/adolescentes migram 

de uma situação de passividade, em que eles são externamente dominados, para uma 

em que eles são autores e produtores de suas ações. 

Figura 01 – Dando asas à imaginação Figura 02 – Posso ser quem eu quiser 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora Fonte: Acervo da autora 

                                                           
6 Vasconcelos (2006, p. 231) que define empoderamento como “[...] aumento de poder e autonomia 
pessoal e coletiva de indivíduos e grupos sociais nas relações interpessoais e institucionais, 
principalmente daqueles submetidos à relação de opressão, dominação e discriminação social”. 
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Ao se empoderar durante as brincadeiras, as crianças e adolescentes superaram 

medos e inseguranças, aumentando a sua autoestima. Isso fortalece o campo 

emocional e psicológico para que possam enfrentar a enfermidade e o tratamento de 

maneira mais confiante, como mostra Bomtempo (2001, p. 68): 

 
A passagem de um papel passivo para um papel ativo é o mecanismo básico 
de muitas atividades lúdicas. Reduz o efeito traumático de uma experiência 
recente e deixa o indivíduo melhor preparado para ser submetido novamente 
ao papel passivo, quando necessário. Isso explica em grande parte, o efeito 
benéfico da brincadeira. 

 

Os excertos extraídos do Diário de Campo apontam para duas questões que se 

articulam entre si: o empoderamento e a presença recorrente da figura do médico no 

imaginário das crianças e dos adolescentes. De modo geral, crianças e adolescentes, 

por restrições impostas pela enfermidade, têm suas vidas regidas pelas orientações 

médicas. Nas brincadeiras, esses papéis se invertem. Ao assumirem a posição de 

médico, são elas que controlam as situações. O faz de conta permite superar, mesmo 

que momentaneamente, situações de vulnerabilidade, de fragilidade e de impotência 

em que esses sujeitos se encontram. Segundo Bomtempo (1997), citado por Melo 

(2003, p. 43): 

[...] as crianças são atraídas pela imagem de super-herói e tentam imitá-lo. 
Isto ocorre por perceberem que têm pouco poder num mundo dominado pelos 
adultos. Ao brincarem de super-herói, colocam-se num papel de poder, 
dominando vilões e situações que provocariam medo ou que fariam sentir-se 
vulnerável e insegura. É desta forma que a criança cria oportunidade de 
desenvolver um canal de comunicação, uma abertura para o diálogo com o 
mundo dos adultos, restabelecendo sua autoestima, seu controle interior e 
desenvolvendo relações de confiança consigo mesma e com os outros.  

 

Os dados produzidos apontam para o “empoderamento” como uma possível 

contribuição das atividades mediadas pelo PBMR para o enfrentamento da 

enfermidade. Ao se tornarem sujeitos de suas próprias ações, crianças e 

adolescentes, mesmo que momentaneamente, passam a ter controle sobre as suas 

vidas, restituindo um pouco da autonomia e da autoestima, fatores que são 

profundamente afetados durante o período de tratamento.  

 

3.2 AUTONOMIA, PROTAGONISMO E PRODUÇÃO CULTURAL 

 

Os dados relativos à autonomia, ao protagonismo e à produção cultural foram 

observados na mediação pedagógica com a temática Circo. Ao direcionarmos as 
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nossas mediações para essa temática, propusemos que o Super-Homem (criança de 

7 anos de idade) executasse determinados movimentos com auxílio dos aparelhos do 

Circo. Porém, durante uma das atividades, ele se apropriou de maneira diferente da 

brincadeira, como é possível analisar no fragmento a seguir:  

 
[...] O Super-Homem pede para que a licencianda e a mestranda o ajudem a 
pegar mais materiais e solicita que os arrumássemos, espalhando pela sala 
para que as crianças que iriam assistir à apresentação pudessem sentar ao 
lado de cada aglomerado de materiais e pudessem brincar. No meio de uma 
das atividades, o Super-Homem decide que seria o palhaço, vai até a arara 
de fantasias, escolhe uma fantasia de palhaço, pega uma peruca para ele, 
para a licencianda, para a mestranda e para a responsável da brinquedoteca, 
fantasiando todas de acordo com o seu interesse[...]. (DIÁRIO DE CAMPO, 
17/08/2017) 

 

No recorte analisado, verificamos a produção cultural empreendida pela criança sobre 

a temática proposta pela licencianda e pela mestranda. Compreendemos que nesse 

processo a criança estabeleceu “maneiras de empregar” os bens culturais que lhe 

foram ofertados. O Super-Homem estabeleceu práticas de apropriação diferentes 

daquelas inicialmente concebidas pela licencianda e pela mestranda. 

 

Para Certeau (1994), os praticantes do cotidiano não se apropriam de maneira passiva 

dos produtos culturais apresentados, pois há uma estética da recepção, que denota 

formas particulares de absorção e transformação cultural. 

 

Diante desse contexto, em que a criança se apropriou de maneira singular e autônoma 

dos materiais oferecidos na temática Circo, percebemos que a oferta e o arranjo de 

materiais são um meio potente para estabelecer uma mediação pedagógica não 

diretiva. 

 

Para Jost (1979, p. 14) métodos não-diretivos são “aqueles que contribuem para levar 

em conta as ideias e intenções dos alunos7 e para promover sua autonomia em 

interações conscientemente inseridas”. 

 

 

 

                                                           
7 No nosso caso, crianças e adolescentes. 
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Os métodos não-diretivos, baseados nos arranjos de materiais e na organização dos 

ambientes, potencializaram o desenvolvimento da autonomia e do protagonismo das 

crianças e dos adolescentes participantes do PBMR. Por meio deles, os participantes 

tiveram a oportunidade de interagir de forma livre e criativa com os materiais 

disponíveis. 

 

Inicialmente, apresentávamos algumas possibilidades de movimento que os materiais 

ofereciam, posteriormente, optamos por deixá-los à disposição para livre exploração. 

Surgiram diversas formas criativas e autorais de se relacionar com os materiais, e as 

crianças/adolescentes se motivavam cada vez que um novo desafio era descoberto 

pelo colega. 

 

Para Redin (2009, p. 120), baseado nas ideias de Corsaro (2009): “As crianças gostam 

dos desafios que elas próprias criam, e o prazer está em poder modificar e criar novas 

regras e conduzir a brincadeira a seu modo”. 

 

As brincadeiras de faz de conta, especialmente entre as crianças, se configuraram 

como um canal privilegiado para a promoção do protagonismo infantil. Nessas 

brincadeiras, a literalidade da realidade é substituída por sentidos ancorados na 

fantasia e na imaginação. 

Figura 03 – Materiais espalhados pela sala 

 

Fonte: Acervo da autora 
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Extraído do Diário de Campo, o seguinte relato retrata atitudes e falas das crianças 

durante uma brincadeira de faz de conta: 

 
[...] O Super-Homem fala para a mãe (mestranda), que a filha (licencianda) 
havia morrido. A mãe então simula um choro e diz que quer ver a filha. O 
Super-Homem não deixa e se mostra aborrecido, dizendo que é para a 
policial (responsável pela brinquedoteca) prender a mãe na “cela”. A prisão 
ficava do lado de fora da brinquedoteca. A mãe abre uma fresta da porta e 
fica pedindo, por favor, para sair da prisão. O Super-Homem, então, pergunta 
à policial se a mãe se comportou e autoriza a soltá-la. Em seguida, o Super-
Homem se transforma em Palhaço e diz: “Você não pode me desobedecer! 
Eu sou o palhaço mais bravo que você já conheceu, não pode me 
desobedecer, se desobedecer vai ficar presa”. (DIÁRIO DE CAMPO, 
17/08/2017) 

 

Para potencializar o protagonismo das crianças, é preciso estar atento às suas 

manifestações. É necessário desenvolver uma escuta sensível às suas diferentes 

linguagens, que nem sempre se manifestam pela palavra, pela linguagem verbal 

articulada. 

 

Nesse sentido, a questão principal não é “dar voz às crianças”, mas sim “dar ouvidos” 

para as suas diferentes linguagens, sobretudo a corporal, pois, por meio de seus 

corpos e espontaneidades, as crianças, incessantemente, produzem narrativas. 

Sendo assim, até o não falar e o não agir das crianças significa alguma coisa. 

 

Como salienta Barbier (2002, p. 141), “[...] torna-se fundamental lembrar que o homem 

permanecerá, para sempre, dividido entre o silêncio e a palavra. Somente a escuta 

sensível do pesquisador poderá captar o(s) significado(s) do não-dito”.  

 

3.3 RELAÇÕES FAMILIARES E O ENVOLVIMENTO DOS RESPONSÁVEIS 

 

A comemoração do Dia das Mães, em 2017, contou com a participação do PBMR. 

Esse evento foi realizado no Parque da Vale, localizado no Bairro de Jardim Camburi, 

próximo à sede da Acacci. A coordenação desta Instituição solicitou que o Projeto 

desenvolvesse atividades lúdicas envolvendo as crianças, os adolescentes e seus 

familiares. 

 

A figura 04, apresentada a seguir, demonstra a brincadeira de estátua envolvendo 

crianças/adolescentes e seus familiares. 
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Figura 04 – Brincadeira de Estátua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

Ao recebermos a equipe da Acacci, juntamente com os familiares, crianças e 

adolescentes, reunimos todos em roda para que pudéssemos dar início às atividades. 

 

Inicialmente, a mestranda cantou uma música para incentivar os participantes a 

descobrirem qual seria a brincadeira. Como não houve êxito na adivinhação, a 

mestranda informou que a primeira brincadeira vivenciada seria a de “Estátua”. 

Colocamos uma música para tocar e as pessoas podiam se expressar do jeito que 

quisessem. De repente, a música era interrompida e as pessoas tinham que fazer uma 

“pose de estátua”, não podendo mexer nenhuma parte do corpo. 

 

Ora dávamos comandos de qual seria a postura adotada na estátua, ora pedíamos 

que os participantes criassem suas próprias posições. Foram criadas estátuas de 

super-heróis, caretas, posições com as mães, dentre outras “poses”. Nessa atividade, 

que envolvia a expressão corporal, algumas pessoas ficaram inibidas e optaram por 

não participar, ficando apenas observando. 

 

A fim de ampliar a participação de todos, propusemos uma outra brincadeira: o 

“Tabuleiro Humano”. A figura 05, exposta a seguir, demonstra essa brincadeira sendo 

desenvolvida no Dia das Mães. 
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Figura 05 – Tabuleiro Humano 

 

Fonte: Acervo da autora 

 

A licencianda e a mestranda do PBMR explicaram as regras da brincadeira, que 

consistia em percorrer as casas de um tabuleiro construído no chão.  A atividade foi 

realizada em duplas (filho/a e familiar). A dinâmica da brincadeira era a seguinte: a 

dupla lançava um dado gigante e escolhia questões que estavam dentro de um saco 

de estopa. Caso a resposta da pergunta estivesse correta, a dupla avançava a 

quantidade de casas correspondentes ao número sorteado no dado. Venceria a dupla 

que chegasse primeiro ao final do tabuleiro. Um detalhe dessa brincadeira é que as 

perguntas estavam relacionadas às características pessoais dos filhos(as), o que 

reforçou os laços de afeto e de solidariedade entre os familiares. 

 

Em seguida, desenvolvemos a brincadeira “Quem é a Mamãe?”. A brincadeira tinha 

como propósito reconhecer a mãe de olhos vendados, utilizando apenas os sentidos 

do tato e do olfato. A mãe também não podia se pronunciar. Vendamos os olhos de 

todas as crianças/adolescentes e formamos duas rodas: uma interna, com os 

filhos(as), e outra externa, com as mães. Colocamos um filho(a) de frente para uma 

mãe e as crianças/adolescentes tinham 20 segundos para tentar reconhecer se a 

pessoa a sua frente era a sua mãe. Caso não fosse, a roda das mães girava e outra 

tentativa era empreendida, até os filhos(as) reconhecerem as suas mães. 

 

As figuras 06 e 07, apresentadas a seguir, demostram uma criança na ação de 

reconhecer a mãe e, quando o reconhecimento era constatado, o abraço afetuoso 

entre mãe e filho. 
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Figura 06 – Reconhecendo a mamãe Figura 07 – Fortalecendo laços afetivos 

  

Fonte: Acervo da autora Fonte: Acervo da autora 

            

Na sequência, brincamos de “Caça ao Tesouro”. Essa brincadeira consistia em 

procurar pistas, pelo Parque da Vale, que levassem aos tesouros escondidos8. Assim 

como na brincadeira anterior, essa nova atividade foi desenvolvida em duplas 

formadas pelas mães e filhos(as). 

 

Essa foi a brincadeira que mais mobilizou e despertou o interesse das pessoas. Houve 

uma participação bastante significativa. Uma criança encontrou a primeira pista e, logo 

em seguida, a princesa Rapunzel encontrou todas as outras. Mesmo encontrando 

todas as outras pistas, a princesa compartilhou com todos as informações que 

continham nos papéis. Ao desvendarem a última pista, os participantes encontraram 

os “tesouros” que estavam escondidos. 

 

À medida que as crianças mais velhas encontravam os tesouros, elas compartilhavam 

com as mais novas. Além desse compartilhamento, algumas crianças e adolescentes 

negociaram entre si a troca de coelhos. 

 

As figuras 08 e 09, expostas a seguir, demonstram, respectivamente, a mãe de uma 

criança lendo uma pista do tesouro para o grupo de participantes da brincadeira e a 

satisfação de uma criança ao encontrar os coelhinhos. 

 

 

                                                           
8 Coelhinhos de tecido, produzidos artesanalmente. 
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Figura 08 – Leitura de pistas Figura 09 – Meus coelhinhos, meu tesouro 

  

Fonte: Acervo da autora Fonte: Acervo da autora 

                                                                                               

Após o término das brincadeiras, a licencianda e a mestranda solicitaram que todos 

os participantes se reunissem e avaliassem, de maneira informal, em uma Roda de 

Conversa, as atividades que vivenciaram naquela tarde. 

 

Foram confeccionados corações de EVA para que as crianças e adolescentes 

escrevessem/desenhassem algo para as suas mães; elas deveriam fazer o mesmo 

para seus(suas) filhos(as), como evidenciam as figuras 10 e 11. 

 

Figura 10 – Recadinhos do coração Figura 11 – Para alguém muito especial 

  

Fonte: Acervo da autora Fonte: Acervo da autora 
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Ao terminarem de escrever as mensagens/desenhos nos corações, a licencianda 

agradeceu a todos os participantes e perguntou se alguém desejava falar alguma 

coisa sobre as vivências daquela tarde. Assim, uma mãe pediu a palavra e se 

pronunciou: “Muito obrigada! Como me senti feliz e alegre por estar brincando com o 

meu filho!” (Diário de Campo do dia 10/05/2017). 

 

Com base nesse relato, buscamos ampliar os relatos, conversando com outras mães 

sobre as atividades desenvolvidas. Recebemos um feedback bastante positivo, como 

se evidencia nas seguintes narrativas extraídas do Diário de Campo do dia 

10/05/2017: 

[...] é um momento raro, né? Quando a gente está enfrentando a doença, são 
momentos raros para a gente se divertir, rir, brincar... Aí a gente consegue 
esquecer. Acho que deveriam fazer isso mais vezes. 
 
Bom, a brincadeira reina lá em casa, porque a gente brinca muito. Agora, o 
que eu achei mais interessante foi que foram brincadeiras que a gente não 
costuma brincar em casa [...]. 
 
Eu gostei muito porque a gente convive nesse ambiente de hospital, aí é a 
oportunidade que a gente tem de passear e de estar mais presente na vida 
dele [filho], fazendo alguma coisa juntos, que não seja hospital. Eu gostei 
muito e ele também. 
  
[...] então aí a gente quase não tem tempo de estar brincando com ele, aí 
quando surgem essas oportunidades é muito bom. É o momento de estarmos 
juntos, um fazendo companhia para o outro, compartilhando as brincadeiras 
e a gente volta a ser criança, o estresse fica de lado, preocupações ficam de 
lado, porque, quando a gente começa a brincar, a gente esquece tudo, 
literalmente a gente vira criança. 
 
[...] quando a gente começa a brincar a gente começa a entender; ele quer 
brincar porque gosta, e a gente começa a gostar também. Então já é uma 
forma de a gente ajudar nossos filhos a levantar. 
 
É uma terapia muito boa, tanto para a mãe como para as crianças, porque a 
gente se aproxima mais dos nossos filhos. Às vezes a gente acaba se 
distanciando por conta do sofrimento. 
 
 

As narrativas das mães evidenciam as contribuições das brincadeiras para o 

enfrentamento da enfermidade, tanto para as mães como para as crianças. 

 

A brincadeira revigora, oferece suporte nos planos psíquico e emocional para que 

esses indivíduos sigam adiante nessa árdua batalha. Como salienta Kliphard (1997), 

não existe nada mais sério para as crianças do que o brincar. É uma necessidade 

vital, que se torna mais evidente no período de tratamento, momento em que as 



21 
 

 

 

crianças se encontram em situações de vulnerabilidade psicológica, emocional e 

física. 

 

As brincadeiras devem ser ofertadas para as crianças/adolescentes e seus familiares, 

pois, quando um ente querido adoece, todos os que estão ao seu redor são afetados.  

Para Souza e Espírito Santo (2008, p. 32): 

 
Diante dessa situação, ao vivenciar a "experiência do câncer", a família 
enfrenta uma série de sentimentos angustiantes e dolorosos, lidando com o 
que chamamos de "experiência do adoecer em família", um momento tão 
difícil tanto para o paciente quanto para a família que passam, juntos, pelos 
mesmos sentimentos e vivenciam o medo. 

 

Considerando que a família é a primeira unidade nuclear dos indivíduos, é ela que 

enfrenta o drama do diagnóstico e do prognóstico, juntamente com o sujeito que está 

acometido pela doença. Esse processo é difícil e doloroso, pois a rotina é mudada 

quase que por completo, existe o afastamento dos amigos, da escola e, até mesmo, 

dos próprios parentes. 

 

Mas, para que esse processo de tratamento e de luta contra a enfermidade seja 

conduzido de maneira mais leve e tranquila, é necessário que existam pessoas, 

associações e equipes dispostas a colaborar de maneira solidária, como destaca 

Souza e Espírito Santo (2008, p. 35): 

 
A experiência do cuidado é um processo recíproco e requer o conhecimento 
de ambas as pessoas que estão envolvidas no cuidado. As pessoas 
envolvidas precisam perceber o outro em sua totalidade, através de uma 
relação mútua, na qual a confiança e a coragem são necessárias. 

 

Nesse sentido, é necessário que haja um olhar sensível com o sujeito que se encontra 

em tratamento oncológico e com os seus familiares. O olhar sensível é uma forma de 

cuidado, de assistência humanizada, em que crianças/adolescentes e familiares 

recebem afetos e atenção para enfrentar o processo de tratamento. 

 

Dentre as inúmeras possibilidades, a oferta de jogos e brincadeiras é uma maneira 

sensível de afetar pessoas que estão passando por essa difícil prova de vida. 
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3.4  RELAÇÕES INTERGERACIONAIS 

 

Compreendemos as relações intergeracionais como sendo aquelas baseadas na 

alteridade e na solidariedade, que se manifestam nos espaçostempos das mediações 

e das interações pedagógicas. Essas relações podem se manifestar entre os 

seguintes pares: criança-criança (faixas etárias diferentes); criança-adolescente; 

adulto-criança; adolescente-adulto. 

 

Em se tratando de relações humanas, seja entre sujeitos adoentados ou não, é 

necessário ter a solidariedade e a alteridade como meta humana a ser alcançada. 

Para isso, é preciso superar comportamentos segregacionistas, nos quais ocorre uma 

distinção entre grupos ou pessoas, ou seja, comportamentos que tratam os sujeitos 

como “eles” e não como “nós”. 

 

Quando ocorre a ampliação do “círculo do nós”, pautada numa relação plural, é 

possível que as diferenças etárias ou de outra natureza não sejam mais obstáculo 

para as pessoas se relacionarem. Como salienta Sellars, em diálogo com Rorty (2007, 

p. 313): 

É fato conceitual que as pessoas constituem uma comunidade, um nós, em 
virtude de pensarem umas nas outras como um de nós, e de quererem o bem 
comum não sob a forma de benevolência, mas quererem-no como um de nós, 
ou de um ponto de vista moral.  

 

Considerando a relevância da solidariedade humana para o estabelecimento de 

relações intergeracionais, torna-se necessário refletir como ela se apresentou no 

cotidiano das crianças e adolescentes que frequentaram as atividades do PBMR. 

 

Para isso, recorremos a um recorte do Diário de Campo do dia 02/03/2017: 

 
Quando o Homem Formiga (criança de 12 anos de idade) chega à 
Brinquedoteca, chama a licencianda para jogar uma partida de xadrez. Ao 
iniciarem o jogo, Batman (criança de 4 anos de idade) entra na partida que 
estava acontecendo e brinca do seu jeito, mexendo em algumas peças. O 
jogo de xadrez, com as suas regras, deixa de existir, mas a criança mais velha 
não se importa de ver a sua atividade prejudicada em detrimento da 
participação da criança mais nova e todos passam a ser relacionar de forma 
harmônica (licencianda, criança mais velha e criança mais nova). 
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Entendemos que integrar gerações de diferentes idades durante os jogos e as 

brincadeiras nem sempre é uma tarefa fácil. Mas, para crianças e adolescentes que 

se encontram em tratamento oncológico, a faixa etária nem sempre se torna um 

empecilho para que determinada atividade tenha êxito, pelo contrário, diante do olhar 

sensível que os pares estabelecem entre si, momentos lúdicos, prazerosos e de 

solidariedade humana são viáveis e possíveis. Ao permitir que a criança mais nova 

brincasse ao seu modo, a criança mais velha foi solidária, pois se colocou no lugar 

dela, alargando, dessa forma, o “círculo do nós”. Naquela ocasião, prevaleceram os 

sentimentos de solidariedade e de afetividade, e a alteridade de faixa etária não foi 

um empecilho para que as relações se estabelecessem. 

 

Para Richard Rorty (2007, p. 314), “[...] nosso sentimento de solidariedade atinge sua 

intensidade máxima quando aqueles com que nos solidarizamos são vistos como um 

de nós”. 

 

Durante todo o processo de enfrentamento da doença, e para além dele, a 

solidariedade é primordial, seja com as crianças, com os adolescentes e com os 

familiares. É por meio dela que passa a existir uma relação de reciprocidade frente 

aos parceiros, que compartilham de problemas semelhantes. 

 

As relações de afeto se tornam mais presentes, pois os sujeitos compreendem que, a 

partir delas, os momentos construídos tornam-se relativamente mais leves, 

prazerosos e acolhedores. Segundo Souza e Espírito Santo (2008, p. 35): 

 
A experiência do cuidado é um processo recíproco e requer o conhecimento 
de ambas as pessoas que estão envolvidas no cuidado. As pessoas 
envolvidas precisam perceber o outro em sua totalidade, através de uma 
relação mútua, na qual a confiança e a coragem são necessárias.  

 

A relação de reciprocidade, cuidado, troca e compreensão dos parceiros também se 

faz presente entre adultos/crianças e adultos/adolescentes, mas, para que isso 

aconteça, é necessário buscar elementos para estabelecer um olhar sensível frente 

aos seus pares. 

 

O seguinte recorte, extraído do Diário de Campo, revela esse olhar sensível no 

cotidiano do PBMR: 
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O mestre de capoeira, ao perceber que a princesa Pocahontas (adolescente) 
se apresentava muito tímida, começa a fazer brincadeiras com ela e a 
convida para ficar ao seu lado. Pocahontas aceita e participa da dinâmica da 
atividade até o final. A licencianda, ao conversar com a Assistente Social, 
recebe a notícia da importância dessa mediação para a princesa Pocahontas, 
pois ela relatou que ficou muito feliz nesse dia. A Assistente Social considera 
isso um avanço, frente ao momento difícil por que ela tem passado nesses 
dias. (DIÁRIO DE CAMPO, 22/05/2018) 
 

O referido recorte diz respeito a uma mediação pedagógica estabelecida pelo PBMR 

em parceria com um grupo de capoeira local, em que o Mestre e seus alunos foram 

convidados para trabalhar com essa manifestação cultural com crianças e 

adolescentes do Projeto. Por meio da relação estabelecida entre o Mestre e a princesa 

Pocahontas, foi possível observar que ela se sentiu confortável e acolhida para fazer 

parte da atividade ao seu modo. Com isso, ao se sentir pertencente àquele espaço, 

como “um de nós”, acabou repercutindo diretamente no dia a dia dessa paciente, 

como foi possível observar na fala da Assistente Social. 

 

Segundo Motta (2004, p. 760), “[...] a ação de cuidado deve ser permeada pela 

solicitude, respeito, afeto e cooperação, estabelecendo uma rede de apoio para a 

criança, adolescente e família”. 

 

A solidariedade humana, que perpassa pela alteridade, deve ser cultivada em todas 

as esferas, principalmente quando recorremos a situações particulares, como crianças 

e adolescentes que estão em tratamento oncológico. Mas, para além disso, é 

necessário compreender que essa atitude de solidariedade não deve ser disposta 

apenas a eles, visto que, quando o sujeito adoece, toda a família adoece junto.  
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4 CONTRIBUIÇÕES DO JOGO E DAS BRINCADEIRAS 

 

Os jogos e as brincadeiras fazem parte do universo infantil e se apresentam como 

uma das principais linguagens que esses sujeitos estabelecem com o meio e com 

seus pares. Ao se inserirem no mundo da ludicidade, da imaginação e do faz de conta, 

suas subjetividades, inventividades, autonomias e autorias são apresentadas durante 

o brincar, possibilitando o seu protagonismo. 

 

Para Freire (2005), só estão livres para jogar e para brincar sujeitos que não 

apresentam nenhuma falta a ser suprida, ou seja, é necessário que suas vidas não 

apresentem nenhum problema, seja de ordem social, econômica, política e de saúde. 

Para isso, durante os jogos e as brincadeiras é necessário que se valorize o espírito 

do jogador, o qual deve estar livre dos problemas para que possa se fazer presente 

no universo simbólico: “[...] tudo indica que o jogo só pode ocorrer na esfera do não 

necessário. De tal modo que não se pode conceber o jogo onde há faltas a serem 

supridas”.  

 

Contrapondo as ideias apresentadas pelo autor, mesmo havendo faltas, sujeitos ainda 

conseguem e precisam do brincar, como é o caso das crianças e dos adolescentes 

em tratamento oncológico. Ao se inserirem no âmbito da ludicidade, da imaginação, 

dos jogos e das brincadeiras, o brincar se torna uma dimensão importante para o 

processo de enfrentamento da enfermidade, entendendo que sujeitos em tratamento 

oncológico se encontram em constantes vulnerabilidades, física, emocional e 

psicológica.  

 

O brincar/jogar pode se manifestar nas mediações pedagógicas em duas dimensões: 

como meio e ou como objeto. O primeiro é mais direcionado às situações do âmbito 

escolar, utilizando os jogos e as brincadeiras como recurso metodológico, como forma 

de desenvolver determinadas aprendizagens. Por exemplo, brincadeiras para ensinar 

a matemática. 

 

Em se tratando de crianças e adolescentes em tratamento oncológico, o jogo como 

objeto é mais adequado, pois, nesse caso, eles são tratados como objeto de ensino 
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visando ampliar o capital cultural lúdico desses sujeitos, conforme salienta Freire 

(2005, p. 87): 

O jogo é, como vemos, uma das mais educativas atividades humanas, se o 
considerarmos por esse prisma. Ele educa não para que saibamos mais 
matemática ou português ou futebol; ele educa para sermos mais gente, o 
que não é pouco.  

 

Nos espaços de mediações e interações pedagógicas promovidas pelo PBMR, as 

propostas são direcionadas a ampliar o repertório cultural das crianças e dos 

adolescentes em tratamento oncológico, proporcionando vivencias, experiências e 

uma apropriação das aprendizagens. 

 

Ao estreitarem a relação com o brincar e se sentirem pertencentes àquele meio, não 

consomem passivamente os bens que lhe são ofertados, implicando seus modos de 

fazer, imprimindo suas marcas identitárias (CERTEAU, 1994). Eles passam a ter 

autoria e autonomia durante os jogos e brincadeiras, constituindo-se como sujeitos de 

direito e produtores de cultura (SARMENTO, 2013). 

 

Quando brincam, revertem situações adversas decorrentes do tratamento, o que traz 

mais alegria e disposição para o processo de enfrentamento da enfermidade. No 

decorrer das mediações pedagógicas, foram desenvolvidas algumas brincadeiras 

com os esportes, como é possível observar nas seguintes figuras: 

 

Figura 12 – Brincadeiras com esportes Figura 13 – Ampliação do capital lúdico 

  

Fonte: Acervo da autora Fonte: Acervo da autora 
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Essas figuras demonstram os jogos e as brincadeiras sendo mediados como objetos 

de ensino, ou seja, o objetivo principal era que crianças e adolescentes ampliassem o 

seu capital lúdico para potencializar o seu direito de brincar. Embora esses sujeitos se 

encontrem muitas vezes enfraquecidos física e emocionalmente, é importante 

ressaltar o valor que os jogos e as brincadeiras têm para eles.  
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O brincar é um direito tanto das crianças quanto dos adolescentes (BRASIL, 1990). 

Ao tratar de sujeitos em tratamento oncológico, a dimensão lúdica vem se 

apresentando como uma importante alternativa para amenizar as vulnerabilidades 

físicas, psicológicas e emocionais. 

 

Quando brincam, crianças e adolescentes se aproximam dos aspectos lúdicos, da 

fantasia e do faz de conta, ressignificando suas realidades, tornando-se autoras dos 

seus artefatos culturais, imprimindo suas marcas identitárias, passando a ter 

autonomia e sendo protagonistas de suas ações. É através desses espaçostempos 

que se veem saindo de um papel passivo, no qual suas vidas são controladas por 

médicos e familiares, e se encontram em uma posição de sujeito ativo, sendo 

considerados como sujeitos de direito, produtores de cultura e protagonistas dos seus 

processos de socialização.   

 

O projeto “Brincar é o Melhor Remédio”, em diálogo com os pressupostos dos Estudos 

do Cotidiano e da Sociologia da Infância, buscou evidenciar os aspectos que 

compreendem crianças e adolescentes como sujeitos e autores de suas ações, 

buscando estabelecer uma relação horizontalizada, em que crianças e adolescentes 

se sintam pertencentes ao processo. 

 

Para que as ações fossem desenvolvidas e se apresentassem de maneira menos 

impositiva, foi necessária a apropriação do conceito de entrada reativa e do 

estreitamento da ação colaborativa entre os diferentes membros da Acacci. 

 

Os resultados obtidos sobre as contribuições que o projeto tem proporcionado a 

crianças e adolescentes em tratamento oncológico se apresentam de forma bastante 

positiva, tanto pelas relações observadas durante as mediações pedagógicas, quanto 

pelos relatos dos familiares e da equipe da Acacci.  

 

O referido projeto, além de contribuir para crianças e adolescentes em tratamento 

oncológico no enfrentamento da enfermidade, tem buscado fomentar conhecimentos 

para mediação da Educação Física com esse público, entendendo a lacuna existente 
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na área, que foi detectada em pesquisa nos principais periódicos brasileiros. Além 

disso, o PBMR tem fomentado a formação docente para esse tipo de trabalho, que 

possui uma particularidade muito específica.  

 

Longe de esgotar as possibilidades, este estudo mostrou algumas contribuições que 

os jogos e as brincadeiras podem trazer para crianças e adolescentes em tratamento 

oncológico, assim como para seus familiares. Contudo, novas pesquisas são 

necessárias para apontar os desafios e as possibilidades que as atividades lúdicas 

apresentam. 
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