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7ABSTRACT | RESUMO

Abstract

This dissertation describes a first approach to the design of a program intended to support 
children coping with oncological diseases. The program is rooted in a play universe created 
by Zezling!, a Portuguese brand of cloth dolls the researcher 
has been designing and developing since 2006.

The term ‘first approach’ refers to the identification of areas where using the Zezling! Universe 
could benefit the humanisation of oncological paediatrics in Porto, Portugal. 
The cloth characters are the starting-point of this process which develops as it takes into account 
the social and bureaucratic factors which influence the program and its final practical outworking.

The field research divides into three different action fronts: 

a) Suggestions for developing the project and refrence to similar ones;

b) Brand development, program concept design and the practical project;

c) Institutional and personal contacts aimed at implementing 
   the project in practice;

It should be noted that this paper is only concerned with the first period of approach 
to the object of study. 

All data is analysed through the perspective of Image Design 
(as recognised by the University of Porto). Our aim is to investigate the role of branded goods 
as means of communication, informing and helping to humanise the medical procedures 
and the experience of patients and their families undergoing treatment 
in Paedriatic Oncology Departments.

Resumo

A presente dissertação apresenta uma primeira abordagem à construção de um programa de 
apoio a crianças com doença oncológica, enraizado num universo lúdico, representado pela marca 
portuguesa de bonecos de pano Zezling!, da autoria da investigadora,
em desenvolvimento desde 2006.

Como primeira abordagem, entenda-se a identificação de possibilidades de articulação
entre o universo Zezling! e a humanização da pediatria oncológica no Porto, Portugal,
tendo como ponto de partida as suas personagens de pano e as condicionantes sociais
e burocráticas da construção de um programa e da sua possível aplicação prática.

Sublinhando, sempre, que se trata de uma primeira fase de abordagem do objecto
de estudo, desenvolve-se trabalho de campo em três frentes distintas:

a) Pistas de desenvolvimento e pesquisa de projectos semelhantes;

b) Desenvolvimento conceptual da marca, da ideia de programa e componente 
prática projectual;

c) Interlocução institucional e contactos pessoais que possam prever uma futura aplicação 
prática do projecto;

Analisam-se os dados sob a perspectiva do Design da Imagem, pois pretende-se averiguar o 
papel dos objectos da marca enquanto meios de comunicação, informação e contribuição para a 
humanização do tratamento e da vida hospitalar na pediatria oncológica.
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1. Introdução

A presente dissertação pretende prever a aplicação de um universo lúdico representado 
pela marca de personagens de pano Zezling! ao contexto da humanização da pediatria 
oncológica. Para tal, recorre-se a um trabalho de pesquisa de casos semelhantes e à 
interlocução institucional e pessoal que possa prever a aplicação prática de um programa 
de humanização idealizado paralelamente à pesquisa, ao longo do trabalho de campo. 

Neste sentido, é importante sublinhar que existiu, sempre, a ambição da construção 
de objectos visuais capazes de cumprir as funções da tarefa a que o universo lúdico se 
pretende aplicar. Partimos do princípio de que existirá um acompanhamento institucional 
e técnico que contribuirá para a definição de características específicas desses objectos, 
nomeadamente, alterações físicas ou acessórios que completarão as personagens.

A complexidade burocrática e social do tema em estudo condiciona esse acompanhamento, 
não impossibilitando no entanto a previsão de adaptações visuais dos objectos já 
existentes (os bonecos da Zezling!).

O projecto apresenta, ainda, uma componente prática desenvolvida paralelamente à teórica 
e que assume um papel de simetria em relação ao presente documento escrito.
Esta parte prática do trabalho representa o ponto de partida e a versão inicial do território 
lúdico que se pretende adaptar ao novo contexto.

1. INTRODUÇÃO

Figura 1 – Zezling! nas Feiras Francas 2011.
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1.1 Objecto de estudo 

Podemos distinguir essencialmente dois universos em estudo:
O universo Lúdico, representado pela Zezling!, e o da humanização1 em oncologia 
pediátrica.
Da articulação entre os dois universos pretende-se que o primeiro seja aplicado ao 
segundo e o sirva, não pondo, em nenhum momento, em causa o seu funcionamento 
independente dessa aplicação.

Estes dois universos são o centro da questão a que pretendemos dar resposta: 
A identificação de possibilidades de articulação entre o universo Zezling! e a humanização 
da pediatria oncológica, tendo como ponto de partida as suas personagens de pano,
e o seu modo de funcionamento lúdico. 

Do universo representado pela Zezling! pretende-se explicar o seu funcionamento 
enquanto produtor de objectos lúdicos, que assumem funções agregadoras do seu público. 
Através da apresentação de propostas de bonecos e suas possíveis funções, propõe-se 
prever adaptações ao contexto exterior representado pelo universo da humanização em 
oncologia pediátrica no Porto.

Da outra parte, avalia-se a receptividade à adaptação proposta, e a sua possível utilidade. 
Faz-se um levantamento de programas que tenham como base a existência de personagens 
ou bonecos que assumam função comunicativa e pedagógica. 

1.2 Objectivos

Dada a complexidade dos assuntos abordados especificamente no universo da oncologia 
pediátrica, os objectivos deste trabalho foram ao longo da investigação adaptados ao 
horizonte temporal do desenvolvimento da presente dissertação. Assim são apresentados 
os seguintes objectivos:

a) Intenção de potenciar o universo Zezling! a uma causa, servindo-a, tendo como 
esqueleto de um programa de apoio à humanização na oncologia pediátrica as 
personagens e o modo de funcionamento lúdico da marca.

b) Identificação de possíveis aplicações da Zezling! ao contexto da oncologia 
pediátrica, e previsão das sua utilidades nesse contexto.

c) Desenvolvimento de interlocução institucional e de contactos pessoais que sejam 
fontes de informação no potenciar da possibilidade do funcionamento prático do 
projecto idealizado.

d) Intenção de expandir o território lúdico da Zezling! conceptualmente e 
contextualmente.

1 Segundo o Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, o termo humanização corresponde ao “acto 
ou efeito de humanizar(-se), de tornar(-se) benévolo ou mais sociável”.  Humanizar refere-se a  
“tornar(-se) humano , tornar(-se) benévolo, ameno, tolerável, tornar(-se) mais sociável, mais tratável”. 
Por humano, entende-se “relativo ao homem ou próprio da sua Natureza”. No contexto a que nos 
referimos humanizar refere-se à melhoria da qualidade de vida dos pacientes em ambiente hospi-
talar, tornando-o o mais próximo possível do seu quotidiano, e procurando o máximo conforto nos 
procedimentos médicos e do dia-a-dia no em meio hospitalar.
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1.3 Estratégias

O objecto de estudo do presente trabalho reveste-se de complexidade.
Os assuntos estudados na área da oncologia pediátrica são naturalmente sensíveis e, 
de difícil abordagem. Intuitivamente, sabemos, também que não é um universo de fácil 
compreensão emocional e científica, e que não é facilitada a entrada de um cidadão 
comum em trabalho de campo nas instituições que desenvolvem trabalho na área.
A este obstáculo acrescenta-se ainda a dificuldade temporal de desenvolvimento de 
um trabalho susceptível de relato, interpretação e abordagem conclusiva, que pela 
complexidade do objecto de estudo está dependente de inúmeros factores institucionais
e de elaboração conceptual.
Foi necessário, assim, mais do que perceber qual o papel do investigador no processo,
e que tipo de abordagem seria feita ao tema proposto, definir e redefinir estratégias
de trabalho.
Apresentam-se assim como principais estratégias:

a) Assumir que o presente trabalho de dissertação corresponde a uma primeira 
aculturação do problema: a adaptação de um universo lúdico a um contexto de 
humanização e pedagogia em oncologia pediátrica.

b) Organizar numa base de pesquisa programas de humanização, educação e 
lúdicos que sejam contributo para uma validação da ideia proposta a partir da 
Zezling!.

c) Desenvolver uma interlocução institucional e pessoal, procurando direccionar o 
trabalho de campo para onde for necessário segundo as várias fontes consultadas.

d) Estabelecer relações institucionais de forma a assegurar um apoio no 
desenvolvimento conceptual, técnico e prático da proposta2. 

e) Articular um discurso objectivo, despojado de termos demasiado complexos,
e não fechando o programa a ideias e meios de acção que possam ser sugeridos.3

f) A Internet como meio privilegiado de acesso a informação: dada a delicadeza do 
tema, a postura do investigador4 não poderá ser demasiado evasiva.
Assim privilegia-se o acesso a informação via Internet, tanto no trabalho de 
pesquisa, como no exercício de entrevistas via correio electrónico. Sempre que 
necessário e possível, as entrevistas via correio electrónico são substituídas por 
conversas informais que vão dissecando os temas em estudo.

2  Numa fase embrionária do presente trabalho, a intuição comanda o desenvolvimento projectual. 
Algumas ideias de aplicação da Zezling! a um programa de apoio existiam ainda antes de ser feito 
um trabalho de pesquisa que as acentuasse. Espera-se, ainda intuitivamente, numa fase inicial, que 
muitas das ideias façam realmente sentido no contexto a que se pretende serem aplicadas, depois de 
confrontadas não só com os projectos existentes, mas também com as instituições que se mostras-
sem interessadas no projecto. 

3  Sendo o projecto em desenvolvimento dependente da opinião e da acção contributiva de institui-
ções responsáveis por estabelecer dinâmicas de humanização em contexto hospitalar, o investigador 
prevê aceitação positiva ou negativa, e é simultaneamente receptivo a sugestões de construção de 
uma acção agregadora, e experimental dos dois universos.

4  Para uma melhor compreensão da postura do investigador, consultar o subcapítulo Postura do 
Investigador, pág. 16.
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1.4 Postura do investigador

O investigador adopta, ao longo do presente trabalho, diferentes posturas.
No papel desempenhado inicialmente, o investigador permite-se aceder a informações, 
sem que seja estabelecida qualquer relação com os informantes.
Existe, desde o início da investigação a ambição do investigador assumir o papel
de observador participante. 
Enquanto designer, o investigador tem, no processo de trabalho, um papel que privilegia 
em relação a qualquer outro: o de oferecer colaboração, desenhando e construindo os 
objectos que pretende serem os principais agentes no cumprir dos objectivos do estudo. 
Essa condição impõe-se a qualquer uma que possa vir a ser assumida pelo investigador, 
pelo facto deste se mover também num universo para ele desconhecido. Como designer, o 
investigador não pode desempenhar com a transparência e assertividade necessária papéis 
que envolvam o máximo domínio de conceitos médicos, do campo da pedagogia ou da 
psicologia.
A investigação move-se essencialmente na percepção das contribuições que o design, 
personificado no universo lúdico da Zezling! pode oferecer ao universo da humanização 
em oncologia pediátrica.
Considere-se ainda a natural legitimidade do projecto, que pressupõe razões de índole 
humana na sua execução. 
Por fim, a intuição é também um dos fortes fios condutores do desenvolvimento projectual 
e é, desde o primeiro momento, motivo justificativo que diversas opções tomadas ao longo 
do processo.

“O observador participante reúne dados porque participa na vida quotidiana do 
grupo ou da organização que estuda. Ele observa as pessoas que estuda por forma 
a ver em que situações se encontram e como se comportam nelas. Ele estabelece 
conversa com alguns ou todos os participantes nestas situações e descobre a 
interpretação que eles dão aos acontecimentos que observa.” (Becker, 1958: p. 652)5

Essa condição é alterada a partir do momento em que a dinâmica projectual se torna 
dependente do resultado de autorizações institucionais para seguir em frente.6

O investigador volta novamente à posição de observador, optando por manter interlocução 
institucional, de forma a renovar a intenção de mover-se no universo de estudo.

1.5 Equadramento Académico

O presente trabalho de investigação nasce do desenvolvimento e expansão conceptual de 
uma marca portuguesa de brinquedos e acessórios em pano construídos manualmente: 
a Zezling!.7 Os objectos desenvolvidos pela marca transportam uma carga simbólica, 
emocional, narrativa e funcional que tem vindo a ser explorada desde o primeiro objecto 
criado, um boneco que acabou sendo o ponto de partida para todos os seguintes.
A marca foi consequência de um projecto de contexto académico, da autoria da 
investigadora, na licenciatura de Design de Comunicação, pela Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto (FBAUP), e foi objecto de estudo ao longo da mesma licenciatura por 
diversas vezes, em diferentes disciplinas.8 As propostas de trabalho académicas Zezling! 

5  Becker, Howard Saul, Problems of inference and proof in participation observation. American So-
ciological Review, vol. 23, nº6, pp. 652-60.

6  Para uma melhor compreensão dos problemas que modificam a postura do investigador, aconse-
lha-se a consulta do capítulo Metodologia, pag. 75.

7  A marca foi registada em 2009 pelo INPI - Instituto Nacional da Propriedade Industrial.

8  Recomenda-se a consulta do capítulo Zezling! – História e funcionamento lúdico, pag. 21.
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foram os mais importantes contributos na criação e desenvolvimento da marca, em todas 
as suas frentes : conceptual, lúdica, gráfica e corporativa. 
Identificada a vantagem de desenvolvimento da marca em contexto académico como 
um potenciador da sua expansão no contexto profissional e de desempenho de funções 
lúdicas, surge, mais uma vez, a necessidade de expandir conceptualmente a Zezling! , 
bem como a oportunidade de o fazer com a sua articulação no projecto de dissertação do 
Mestrado em Design da Imagem (MDI) da Faculdade de Belas Artes da Universidade do 
Porto (FBAUP). Tendo o referido mestrado sido, ao longo das suas edições, uma plataforma 
de discussão das características e contextos operativos da Imagem, pretende-se com este 
trabalho uma análise da capacidade funcional dos objectos criados pela Zezling!, que 
servem propósitos lúdicos, de servirem um novo contexto em que assumem, enquanto 
personificação da Imagem, uma função comunicativa e pedagógica.

A presente investigação nasce também de uma herança académica, representada pelo 
projecto de investigação OncologiaPediátrica.org9, desenvolvido em 2007 por Nuno 
Martins, docente da disciplina de Interacção, do MDI, no ano lectivo 2009/2010, na FBAUP, 
que desde o primeiro momento inspira a opção pelos universos em estudo.

O presente trabalho assenta no espólio conceptual, visual e material da marca Zezling!, 
nascida em contexto académico, e transportada depois para o quotidiano profissional do 
investigador.
Deste modo, a investigação apresenta-se como uma vertente de desenvolvimento de um 
universo que regressa ao contexto onde nasceu sempre que se justifique a possibilidade da 
sua expansão apoiada cientificamente.
Remete-se a leitura dos subcapítulos Objecto de Estudo, pag. 14, e A Zezling! – História e 
funcionamento lúdico , pag. 21, para perceber em que domínios académicos a marca foi 
estudada. 
Tendo como pano de fundo o programa de estudo do Mestrado em Design da Imagem 
(MDI) da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), a investigação surge 
como mais uma possibilidade da Zezling! se desenrolar conceptualmente, inserindo-se nas 
seguintes áreas de projecto10:

Contra-culturas 

A Zezling! funciona numa lógica de comunidade11. O seu principal meio de divulgação e 
de familiarização do público com os seus produtos é a internet, em diversas plataformas 
Web 2.0.12 O seu público é, mais do que um destinatário, um contribuidor na criação de 
conteúdos narrativos, imagéticos ou verbais que sustentam conceptual e visualmente a 
marca.
Sendo os seus produtos bonecos de pano, construídos manualmente e de forma artesanal, 
a sua distribuição em massa está naturalmente posta de parte. No mesmo sentido, a sua 
lógica contributiva de criação de narrativas não funciona massivamente ou fora do que a 
produção manual dos bonecos permite.
A marca sustenta-se, ainda, numa forte componente visual, assente num repertório 
fotográfico e de objectos físicos, que cresce a par da sua expansão conceptual e comercial. 
Todas estas características dão sentido à inserção da investigação nesta área de estudo do 
MDI.

9 Martins, Nuno Duarte – OncologiaPediátrica.org: Contribuições do Design Multimédia para o apoio a 
familiares, amigos e doentes na luta contra o Cancro Pediátrico. Porto: Universidade do Porto, 2007.

10 Remete-se para a leitura do Anexo 1- MDI 0911 Áreas de Projecto Maio 2010, pag. 107, para uma 
descrição específica de cada uma das áreas de projecto do MDI.

11 Consultar subcapítulo A Zezling! – História e funcionamento lúdico , pag. 21, para melhor
compreensão.

12 O termo Web 2.0, atribuído a Tim O’Reilly, na conferência O’Reilly Media Web 2.0 em 2004, desig-
na aplicações Web (“Redução de World Wide Web-  Sistema de interligação de documentos e recursos 
através da Internet�, segundo o Dicionáro Priberam da Língua Portuguesa), que promovem uma lógi-
ca contributiva de partilha de informação pelos utilizadores.
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Design para o Desenvolvimento Social – Trabalho com Organização Não Governamental.

Não estando intrinsecamente conectado com uma organização não governamental, o 
presente trabalho desenvolve-se, de forma clara, num propósito de serviço a uma causa. 
Estando empenhada na identificação de contribuições que o Design pode oferecer na 
melhoria da qualidade de vida dos que usufruem dos cuidados em oncologia pediátrica, 
a investigação, conduzida por um investigador designer, enquadra-se naturalmente no 
âmbito do Design para o Desenvolvimento Social. Acentuando esta inserção, o trabalho 
apresenta como estratégia13 a interlocução entre o investigador e os informadores (entre 
os quais uma instituição particular de solidariedade social) a fim de se identificarem, em 
conjunto, necessidades comunicativas a que o universo lúdico em estudo pode responder, 
através da aplicação do seu repertório visual.

13 Consultar  subcapítuolo Estratégias, pag. 15.
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2. Descrição

2.1 A Zezling! – História e funcionamento lúdico.

Na leitura deste capítulo, considere-se a consulta das seguintes páginas:

Zezling! (o blogue) :  http://www.mafaldanobre.blogspot.com;

Zezling! (página da marca no Facebook): http://www.facebook.com/pages/
Zezling/193300432440;

Pode dizer-se que a Zezling! nasceu em 2006, mas a sua história inicia-se no final do ano 
de 2005, em contexto académico. O primeiro objecto criado, foi um boneco de pano a 
três dimensões, manufacturado, um duende chamado Zé, que respondia a uma proposta 
de criação de um som e respectiva edição, embalagem e objectos de promoção, na 
disciplina de Introdução ao Design, do primeiro ano curricular da licenciatura em Design 
de Comunicação da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), no ano 
lectivo de 2005/2006. O duende representava a embalagem do som, que carregava consigo: 
o agitar de um guizo no seu chapéu. Tinha um bolso nas costas onde transportava um 

pequeno livro ilustrado que narrava um passeio do personagem e que referenciava o som 
que apresentava.
Esse trabalho teve uma óptima recepção na turma, e um bom resultado em avaliação 
curricular. Os colegas de turma divertiam-se a interagir com o boneco, como se este 
tivesse características humanas ou de um ser vivo que precisa de cuidados.
Depois desse Zé, foi criado outro, e o que, até então, significava construir bonecos para 
divertir família e amigos tomou dimensão de pequeno projecto lúdico e comercial, com a 
participação anual numa feira de artesanato e cultura local, em Mondim de Basto,
Vila Real, Portugal.
Os bonecos começaram a ser fotografados e publicados, com a intenção de serem apenas 
documentados numa plataforma blogue14. Decide-se que terão todos o mesmo nome: 
Zé para os do género masculino, e Zeza para o género feminino. Essa plataforma foi no 
entanto respondendo a uma necessidade que foi crescendo: a de organizar o projecto 

14  Consultar endereço em linha indicado no início do presente capítulo.

Figura 2 – O primeiro Zé, 2005.
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comercial. Surge então intuitivamente a criação de um conceito de funcionamento lúdico 
em comunidade: algo que funcionasse aproximando o público, fazendo-as sentirem-se 
parte do projecto. Regista-se uma interacção similar dos compradores com os bonecos à
da turma com o Zé.
Começam a ser registadas fotografias dos compradores dos Zés na feira anual e nasce a 
ideia actual do funcionamento lúdico.
Com o intuito de fortalecer a relação simbólica entre os compradores e os Zés e de 
dotar os bonecos de uma nova função comunicativa, fazendo deles mais do que simples 
brinquedos ou objectos decorativos, é criada, simultaneamente com a publicação do 
retrato de cada Zé no blogue, uma história única para cada um deles. Os compradores, 
que segundo a gíria Zezling! são denominados famílias adoptivas, são depois convidados 
a interagir de forma criativa com os seus bonecos, criando narrativas, escrevendo textos 

Figura 3 – Zill em tour na Alemanha. Notícias enviadas por 
Diana Monteiro, cliente da Zezling!.
Figura 4 – Zé Pastor no Alentejo. Notícias enviadas por
Carol Green, cliente da Zezling!.



232. DESCRIÇÃO
2.1 A Zezling! – História e funcionamento lúdico

que continuem a história apresentada ou que relatem episódios da vida própria do seu Zé. 
Os bonecos tornam-se personagens principais de pequenas sequências de imagens, vídeos 
ou textos enviados para o endereço de correio electrónico da Zezling!. Os resultados dessa 
experiência lúdica - notícias enviadas - são depois, também eles, publicados no blogue.
Acredita-se que o incentivo à criatividade cimentada numa experiência lúdica contribui 
para a criação de uma relação afectiva entre a marca e o seu público.

O projecto continuou a expandir-se e surgiu a oportunidade de torná-lo numa marca.
Esse passo foi dado a par do exercício de um projecto de final de licenciatura, na cadeira 
de Projecto/Estágio do quarto ano da licenciatura de Design de Comunicação da Faculdade 
de Belas Artes da Universidade do Porto (FBAUP), no ano lectivo de 2008/2009.
A cada vez maior colecção de bonecos construídos impulsionou uma organização por tipos. 
Os tipos catalogam os Zés por características como a sua fisionomia, tamanho e descrição 
conceptual, muito relacionada com profissões que visualmente os bonecos representam. 
Como exemplo podemos dar o Zé Pastor (do tipo pastor, que pode ser médio ou grande, 
consoante as suas dimensões enquanto objecto).
O sistema visual de identificação da marca, configurou-se numa marca mista15, constituída 
por um logótipo e pelo nome Zezling!
A palavra Zezling! surgiu também no mesmo contexto de expansão projectual, e resulta 
de uma fusão de várias ideias discutidas em aulas da cadeira de Metodologias, do mesmo 
ano lectivo. Pretende servir de aglutinador de todas as expressões começadas pela letra Z 
que identificam os produtos e os tipos de bonecos produzidos pela marca, e significar uma 
expressão verbal no infinitivo, fictícia, na língua inglesa, que designa o acto de conviver 
com os Zés. A marca foi ainda objecto de estudo na cadeira de Técnicas de Impressão do 

quarto ano da mesma licenciatura, contexto em que se desenvolveu trabalho gráfico que 
previa a sua adaptação a objectos promocionais e embalagens da Zezling!.

Foram também concretizados a partir dela dois projectos de trabalho do Mestrado em 
Design da Imagem (MDI) da FBAUP, em duas disciplinas, Interacção e Projecto, no ano 
lectivo de 2009/2010
O projecto da disciplina de Interacção consiste na idealização e desenho de uma 
plataforma em linha que sirva todos os propósitos do funcionamento lúdico da Zezling .

15  Segundo o Inpi- Intituto Nacional da Propriedade Industrial, uma marca mista é composta por 
elementos verbais e figurativos. 

Figura 5 – Cartão de identificação de uma Zeza da Zezling!.
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A plataforma, imaginada e construída graficamente, prevê a existência de diversas áreas 
de funcionamento da Zezling! como a apresentação de cada boneco, a possibilidade das 
famílias adoptivas enviarem directamente notícias dos Zés para a página, e uma loja, em 
linha, onde se podem adoptar os bonecos. Este projecto tem uma larga importância no 
desenvolvimento conceptual e material da Zezling!, uma vez que significa mais do que um 
exercício académico, ultrapassando esse limite e assumindo uma ideia clara do que se 
pretende que a Zezling! seja a médio prazo.
Na disciplina de Projecto o exercício consiste em mapear a presença dos Zés na 
comunidade composta pelas famílias adoptivas, contabilizando, até à data de concretização 
do trabalho, o número de Zés adoptados de que conhecemos a localização geográfica, 
e o número de Zés adoptados que enviaram notícias. Esse mapeamento é ilustrado 
posteriormente numa infografia16. Com este projecto, à data da sua concretização, 
conseguimos analisar a capacidade do público da Zezling! contribuir para o seu 
funcionamento lúdico, e materializá-la numa imagem. 17

Ambos os projectos ultrapassaram os limites de um trabalho académico, uma vez que 
têm uma importância fulcral no desenvolvimento da marca, prevendo uma situação que 
se espera alcançar, (uma página em linha que funcione em rede e com loja), no caso do 
exercício de Interacção, e analisando a participação comunitária dos clientes da Zezling!, 
no caso do exercício de Projecto. 
O resultado do exercício de Projecto, Mapeamento Zezling!, foi até publicado na página de 
fãs da Facebook, como estímulo à participação da comunidade à partilha de notícias.
O capítulo seguinte trata a importância dessa página para a Zezling!, bem como o 
funcionamento comunitário da marca.

2.1.2 A Zezling! em rede e comunidade

A Zezling! sustenta-se através de diversas plataformas Web18. 
A principal, um blogue, serve vários fins:

-A apresentação pessoal de cada boneco criado, através de fotografias e um texto 
breve. Estes bonecos, quando apresentados, podem estar ou não já comprados - 
adoptados. Quando estão disponíveis para adoptar, essa condição é também ela 
indicada no blogue, a fim de promover a sua possível adopção;

-A publicação das notícias enviadas pelas famílias adoptivas dos Zés, e a divulgação 
de todo o tipo de conteúdos relacionados com a Zezling!, que se pretendem 
partilhadas com o público, na mesma lógica de funcionamento comunitário entre a 
marca e os seus compradores;

A segunda plataforma mais usada pela Zezling!, neste momento essencial na sua 
divulgação e na proximidade com o seu público é a rede social Facebook19.
O Facebook oferece a possibilidade de criar páginas de “fãs”. Os interessados em 
determinadas marcas, produtos ou conceitos que se liguem a essa página têm acesso 
a actualizações, galerias de fotos e interacção com a marca nessa página, comentando 
conteúdos e publicando imagens e textos.
A Zezling! tem uma página com essas funções que além de contribuir para a divulgação da 

16  Uma infografia é a representação gráfica de informação, ilustra por meio de imagens e breves
textos de apoio ou legendas.

17  Consultar Anexo 2 - Objectos gráficos da Zezling! , pag. 113, Anexo 3 - Projecto de Interacção, pag. 
115, e Anexo 4 - Mapeamento Zezling! , pag. 123 para melhor conhecimento dos projectos.

18  Consultar subcapítulo Enquadramento Académico, pag. 16.

19  O Facebook (www.facebook.com) é uma rede social e uma página Web lançada em Fevereiro de 
2004, propriedade da empresa Facebook, Inc e criada por Mark Zuckerberg, Eduardo Saverin e Dustin 
Moskovitz. Oferece aos utilizadores a possibilidade de criar um perfil pessoal, adicionar outros utili-
zadores como amigo e trocar mensagens.
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marca, veio permitir uma maior interacção do público com ela.
As notícias enviadas podem agora ser publicadas na página da marca pelos próprios 
utilizadores, público e destinatário da marca, sublinhando assim o seu papel de 
contribuidor na produção de conteúdo narrativo. 

A página no Facebook tem, a par com o blogue, um papel fundamental na divulgação da 
marca, mas acima de tudo, no seu funcionamento lúdico. É nessas páginas que os Zés 
são apresentados, e nessas páginas que as suas notícias enviadas são publicadas. Todo o 
conteúdo narrativo produzido na e para a Zezling! não sobrevive sem as plataformas de 
Internet.

A marca não sobrevive igualmente sem a contribuição do seu público, pelo que o que se 
pretende explorar, a par da função lúdica dos bonecos, é a sua componente comunitária, 
de contribuição e estímulo criativo. O seu funcionamento lúdico personificado na criação 
de histórias, no entendimento colectivo de que os Zés têm vida própria, e na continuação e 
partilha dessas histórias pelas famílias adoptivas.

A partilha de notícias é apresentada aos compradores da Zezling! como a principal linha 
conceptual da marca. A ideia é normalmente recebida com surpresa e curiosidade, 
e resulta de forma pontual. Existem casos, como o do Zinsecto Zonky, que o fazem 
regularmente. A sua família adoptiva envia fotografias e pequenos textos que contam como 
o Zinsecto tem vivido nos últimos tempos. Os textos são escritos na primeira pessoa, o que 
faz com que tenhamos a sensação que é o próprio Zinsecto a contar-nos o que tem feito.

A Zezling! procura estimular não só a partilha de notícias, mas todo o tipo de iniciativa 
que estimule a coesão da comunidade. Por vezes propomos pequenos concursos 
conseguem fazer com que exista partilha de ideias ou aumentar a divulgação da página 
Zezling! do Facebook.

Decisões da marca, como o nome de um novo tipo de Zé, são tomadas em conjunto com a 
comunidade, a partir da apresentação da decisão a tomar numa publicação do blogue, ou 
na página do Facebook. Um exemplo disso é a espécie Zeppelin, cujo nome foi sugerido por 
um fã da marca, através da página no Facebook.

2. DESCRIÇÃO
2.1 A Zezling! – História e funcionamento lúdico

Figura 6 – Espécie Zeppelin, da Zezling!.
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Também  no sentido de estabelecer laços entre as famílias adoptivas, que normalmente 
não se conhecem entre si, e de acentuar a ideia de que a Zezling! é ela mesma uma 
família, composta pelos Zés e por quem os adopta, participámos, em Outubro de 2010, na 
performance fotográfica It’s Raining Families.
A performance da autoria de Pablo Peinado e Abajo Izquierdo, e inserida no festival de 
media digitais Futureplaces20, pretendia celebrar a diversidade das famílias através de 
retratos de família.

A Zezling! participou com a família dos Zés, fotografados uns ao lado dos outros, e com 
a família alargada dos Zés e de quem os adopta. Ao apelo da Zezling! para participar na 
iniciativa responderam duas famílias adoptivas, que foram fotografadas com os Zés no 
cenário improvisado do It’s Raining Families. 

Com o objectivo de fazer chegar mais eficazmente a ideia de funcionamento lúdico a 
um público diversificado, a Zezling! participa regularmente em certames culturais que 
envolvam a comercialização das suas peças. Exemplos disso são a participação na Feira da 
Terra de Mondim de Basto, no distrito de Vila Real, uma feira local que promove sobretudo 
produtos regionais, mas que se tem vindo a revelar uma experiência positiva na exposição 
dos Zés num contexto popular, ou a participação nas Feiras Francas21, no Porto, que expõe 
essencialmente peças de arte e design em ambiente urbano.
O facto de expormos os Zés directamente ao público facilita a comunicação e a interacção 
entre as pessoas e os bonecos, bem como a compreensão da componente conceptual da 
marca. 

Em qualquer tipo de interacção entre a Zezling! e o público se pretende que a informação 

20  Ciclo de eventos e exposições sobre o impacto dos media digitais na cultura local, que ocorre 
desde 2008 na cidade do Porto.

21  Página em linha da actividade: http://www.facebook.com/pages/Feiras-Francas/127667583965715.

Figura 7 – Sugestões dos fãs para o nome
da espécie Zeppelin.
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de que os bonecos, objectos únicos e produzidos manualmente, transportam uma carga 
simbólica e lúdica que transcende a sua condição de objecto, seja transmitida.
O funcionamento lúdico da marca, que propõe a partilha de conteúdos criados partindo 
dos bonecos é também a ideia que de forma privilegiada se pretende apresentar.
Deste modo, tanto as plataformas em linha como as participações em circuitos culturais 
diversificados são veículos importantes dessa informação, e ajudam na afirmação da ideia 
de comunidade que se pretende realçar entre a marca e o seu destinatário. 

Figura 8 – Um dos retratos de família produzidos na 
performance It’s Raining Families. Fotografia
de Abajo Izquierdo.
Figura 9 – Stand da Zezling! na Feira da Terra de 2009, em 
Mondim de Basto. Fotografia de Cristina Braga.
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2.2  A criança em tratamento oncológico.

2.2.1 Fontes de informação privilegiadas

Na obtenção de informações do foro médico e de caracterização do período de doença e 
tratamento oncológico da criança, constata-se uma comunhão de características relatada 
pelas fontes consultadas. Muitas dessas características são também verdades intuitivas, 
aceites pelo senso comum.

As fontes consultadas são, de forma privilegiada, páginas na Internet, nomeadamente, três 
plataformas diferentes.

Vários factores contribuem para essa opção: 
A demora da entrada no terreno, para um trabalho de campo nos locais físicos onde se 
desenrolam as acções de tratamento, internamento e rotina hospitalar, condicionada pela 
relação burocrática entre instituições;
A necessidade de recato numa primeira abordagem do tema e no contacto dos seus
principais agentes;22 
A condicionante temporal, que conduz a investigação para um imediatismo no acesso a 
informações intrinsecamente relacionadas com as questões a que o projecto se propõe 
responder, e nomeadamente com a relação entre os dois universos em estudo;23

As referências apresentadas neste capítulo pretendem, singularmente, responder à 
necessidade de obter informação credível, com origem em diferentes contextos, motivações 
e objectivos, fazendo jus à necessidade de caracterização da criança em tratamento 
oncológico, em particular no que diz respeito ao que um programa lúdico e pedagógico 
pode influenciar positivamente.

Foram tomados em conta essencialmente três aspectos relacionados com cada uma das 
páginas consultadas a fim de se verificar a fiabilidade de cada uma:

1) As motivações das entidades responsáveis pela construção de cada uma das 
páginas;

2) A identificação das fontes de cada tipo de informação divulgada nas páginas, e 
respectivos quadros editoriais;

3) A posição de cada uma das páginas consultadas no motor de busca em linha.

Observamos de seguida que cada uma das plataformas consultadas remete para diferentes 
abordagens da informação divulgada:

a) Voluntária: motivada por um projecto de investigação pessoal que assenta no 
serviço a uma causa;

b) Institucional: motivada pela vontade de consolidar os objectivos de uma 
fundação numa plataforma informativa;

c) Reconhecida internacionalmente: assente na disponibilização dos recursos 
médicos e de investigação da ASCO- American Society of Clinical Oncology ao 
serviço da informação - em linha – do público interessado. 

22  Remete-se para a leitura do capítulo 3- Metodologia, pag. 75, para melhor compreensão das condi-
cionantes.

23  Recomenda-se a leitura dos capítulos 1.1- Objecto de estudo, pag. 14 e 1.2- Objectivos, pag. 14.
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Importa então referir que a descrição apresentada neste capítulo é feita partindo 
essencialmente de três fontes de informação distintas:

OncologiaPediátrica.org

Página web em português, lançada a 27 de Março de 2007, é um trabalho de investigação 
da autoria de Nuno Martins, iniciado em 2005 e tendo como pano de fundo o Mestrado 
em Arte Multimédia da Universidade do Porto. A página apresenta como responsáveis 
pela gestão e programação editorial a equipa do OncologiaPediátrica.org, composta por 
voluntários, a Associação Acreditar, e o IPO-Porto Francisco Gentil, apresentados também 
como principais apoios institucionais, a par do Hospital de São João.

(OncologiaPediátrica.org, 2007)24

Esta plataforma tem a particularidade de derivar de uma intenção pessoal do investigador 
que a desenvolveu, que afirma o potenciar de um trabalho de investigação no âmbito do 
Design a uma causa. 

“De que forma o Design Multimédia pode contribuir para atenuar o sofrimento de 
todos os que estão envolvidos na problemática da Oncologia Pediátrica, com prin-
cipal destaque para os pais das crianças doentes? “(Martins, 2007: p.21)25

 
O facto do projecto de investigação OncologiaPediátrica.org se dedicar a abordar a 
relação entre o Design e o seu serviço à causa da oncologia pediátrica, e assumindo que o 
presente trabalho, à sua semelhança, se dedica a estudar a articulação dos dois universos, 
justifica a escolha desta plataforma como um dos meios de informação privilegiados. 
Sublinham-se ainda a proximidade contextual, geográfica e académica entre o presente 
trabalho de investigação e a plataforma citada, reconhecida na origem, nas motivações 
do desenvolvimento projectual, e no contexto académico da Faculdade de Belas Artes da 
Universidade do Porto como razões determinantes da opção tomada.

24  OncologiaPediátrica.org – Sobre o site [em linha] Consult. 18 Mai. 2011. Disponível na www: <url: 
http://www.oncologiapediatrica.org/index.php?site/ver_artigo/-3>

25  Martins, Nuno Duarte – OncologiaPediátrica.org: Contribuições do Design Multimédia para o apoio a 
familiares, amigos e doentes na luta contra o Cancro Pediátrico. Porto: Universidade do Porto, 2007.
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Figura 10 – Página web OncologiaPediátrica.org.
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PIPOP - Portal de Informação Português de Oncologia pediátrica

A página Web em português, foi apresentada em Julho de 2011 pela Fundação Rui Osório 
de Castro, Portugal. Pretende prestar um serviço de informação e esclarecimento acerca
da oncologia pediátrica. Apresenta como conselho científico responsável pela revisão
de conteúdos a Dr.ª Lucília Norton, do IPO-Porto, Dr.ª Filomena Pereira, do IPO de Lisboa
e o padre José Manuel Pereira de Almeida, curador do projecto, assim como a
Dr.ª. Lucília Norton.

“Assumindo que a Internet é, nos dias de hoje, uma das ferramentas de 
pesquisa mais utilizadas e de tendência ainda crescente, optou-se pela 
criação de um portal de informação que disponibilizasse, online, informação 
rigorosa e fidedigna, actual e útil relacionada com a temática.”
(Portal de Informação Português de Oncologia Pediátrica, 2011)26

O portal surgiu na investigação de forma natural. Estando o trabalho de campo orientado 
por um lado para a pesquisa de fontes de informação credíveis e facilitadas pela Internet, 
e por outro numa envolvência do investigador em redes comunicativas que colaborem 
na contextualização do projecto no âmbito da oncologia pediátrica27, mantém-se o 
acesso a páginas de internet que se dediquem ao tema. Assim que é divulgada na página 
na Internet da Fundação Osório e Castro a criação do portal informativo de oncologia 
pediátrica, este torna-se um dos meios de acesso à informação pretendida.

Cancer.Net

Esta plataforma, em língua inglesa, teve uma primeira fase, lançada em Maio de 2002, com 
o nome People Living with Cancer. Em Abril de 2008 é mudado o nome para Cancer.Net, e 
em Outubro de 2009 a página é redesenhada para melhor acessibilidade. O portal pertence 
à ASCO- American Society of Clinical Oncology, responsável pelo desenvolvimento e 
certificação, através dos seus membros, médicos oncologistas.

26  PIPOP - Portal de Informação Português de Oncologia Pediátrica – O Portal [em linha] Consult. 22 
Agost. 2011. Disponível na www: <url: http://www.pipop.info/gca/index.php?id=1>

27  Remete-se para a leitura do capítulo Metodologia, pag. 75.

Figura 11 – Página web Portal de Informação 
Português de Oncologia Pediátrica.
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“Cancer.Net provides timely, oncologist-approved information to help patients and 
families make informed health-care decisions. All content is subject to a formal 
peer-review process by the Cancer.Net Editorial Board, composed of more than 
150 medical, surgical, radiation, and pediatric oncologists, oncology nurses, social 
workers, and patient advocates. In addition, ASCO editorial staff reviews the content 
for easy readability.”(Cancer.Net, 2011)28

Por motivos similares aos do acesso às duas últimas páginas apresentadas, o acesso a 
esta plataforma justifica-se não só pela autoridade cientifica que a página apresenta, 
mas também pelo facto de ter surgido intuitivamente na rede de páginas de consulta do 
quotidiano da investigação. A necessidade de recorrer a referência anglófona, a língua por 
excelência do mundo científico, contribuiu também para a escolha desta página.
Sendo das páginas mais completas no que diz respeito à informação prestada,
torna-se uma ferramenta eficaz de trabalho no âmbito da caracterização apresentada
neste capítulo.

2.2.2 Diagnóstico, tratamento e procedimentos médicos

No contexto da presente investigação, importa perceber que vantagens um programa 
lúdico e pedagógico pode oferecer no minimizar do desconforto e da estranheza e 
do sofrimento causados pelos processos que uma criança em tratamento oncológico 
atravessa. Para que essas vantagens possam ser identificadas, torna-se importante fazer 
uma descrição desses processos, aplicada ao contexto da investigação. 
Apresentam-se de seguida as principais linhas descritivas da fase de diagnóstico, 
tratamento e procedimentos médicos que a criança enfrenta quando se suspeita de que 
possa sofrer de doença oncológica.

Importa referir que a descrição apresentada é feita de forma sucinta, aplicada à abordagem 
do universo da oncologia pediátrica que a investigação se propõe fazer, e com base nas 
fontes de informação e objectivos apresentados no subcapítulo 2.2.1- Fontes de Informação 
Privilegiadas, pag.28. 

Quando uma criança apresenta sintomas que possam representar cancro, são feitos 

28  Cancer.Net – About Cancer.Net [em linha] – Consult. 12 Jun. 2011. Disponível na www: url: http://
www.cancer.net/patient/About+Us/>
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exames para que o diagnóstico seja confirmado ou negado. Caso se confirme a doença, 
esses exames são repetidos ao longo do tratamento, que é indicado segundo o tipo de 
cancro diagnosticado, para observar a evolução da doença e a sua resposta ao tratamento, 
e no fim deste, como forma de vigia.

Dependendo das necessidades de resposta à doença, o tratamento oncológico pode ser 
feito em internamento, em casa, ou em hospital de dia.

“O Hospital de Dia é um sector do Departamento de Oncologia Médica, que se 
destina à administração, em regime ambulatório e segundo o estado da arte, de 
terapêutica médica para a doença oncológica.” (IPO Porto, 2011).29

A esta condição alia-se a característica multidisciplinar do tratamento:

“O tratamento aplicado à criança não deve incidir somente sobre a doença e a 
recuperação do organismo, mas também sobre a sua qualidade de vida e bem-estar 
na sociedade, razão pela qual é essencial que ela tenha também, desde o início, um 
apoio psicológico e social por parte da família e da unidade hospitalar.”
(PIPOP, 2011)30

As formas de tratamento mais comuns são a quimioterapia, que aplica fármacos como 
forma de tratamento, a radioterapia, que consiste na administração de radiações a fim 
de destruir as células cancerígenas, a imunoterapia, que trabalha no fortalecimento do 
sistema imunitário para que este resista melhor aos tratamentos, e a cirurgia, que é 
executada a fim de se confirmar o diagnóstico, e de remover total ou parcialmente um 
tumor. No tratamento por quimioterapia, é normalmente necessária a colocação de um 
cateter venoso central31.

Para cada tipo de tratamento existem efeitos secundários.
Os mais comuns são relacionados com mal-estar e alterações físicas. A alteração nos 
folículos pilosos, principalmente pela acção da quimioterapia e radioterapia, provoca a 
queda parcial ou total de cabelo. A radioterapia e a imunoterapia podem causar alterações 
na pele, como o aparecimento de manchas. Estando a criança, durante os tratamentos, 
fisicamente muito vulnerável a infecções, é frequentemente necessário o uso de uma 
máscara protectora das vias respiratórias.

Observa-se assim que a criança é submetida a processos de ordem variada, como sejam o 
tratamento médico da doença, que envolve procedimentos médicos por vezes dolorosos 
e incomodativos, reestruturação da sua rotina diária e familiar, e adaptação a diversas 
alterações e estados físicos. No capítulo seguinte apresentam-se estratégias enunciadas em 
diversas fontes de informação como capazes de contribuir para uma melhor capacidade de 
uma família lidar com a doença oncológica de uma criança.

2.2.3. Lidar com a doença

Ao longo deste subcapítulo são apresentadas estratégias para lidar com a doença e os 

29  IPOP- Instituto Português de Oncologia do Porto Francisco Gentil – Hospital de Dia [em linha] 
Consult. 10 Jun. 2011. Disponível na www: <url: http://www.ipoporto.min-saude.pt/Servicos/Hospi-
talDia/>

30  PIPOP – Portal de Informação Português de Oncologia Pediátrica – Tratamento e Efeitos [em linha] 
Consult. 22 Agost. 2011. Disponível na www: url: http://www.pipop.info/gca/index.php?id=15>

31  Um cateter é um tubo plástico fino e flexível que é colocado no interior de uma veia, para a man-
ter acessível. Existem vários tipos de cateteres, exteriores e subcutâneos. Em contexto de quimiotera-
pia, é inserido na parte superior do peito e conduzido debaixo da pele para que fique seguro. A parte 
exposta é usada para injecção de medicamentos, ou recolha de fluidos e sangue.
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tratamentos de uma criança diagnosticada com doença oncológica. Considera-se que as 
soluções apresentadas passam por explorar a comunicação entre as famílias, quem as 
acompanha e as crianças em tratamento. 

A doença e o tratamento oncológico de uma criança envolve toda a sua família e 
participantes activos na sua vida, como amigos, colegas e professores na escola. A rotina 
quotidiana é alterada, o tratamento e a cura da doença são prioritários. Existem formas de 
lidar questões do foro emocional, de gestão do medo e compreensão intelectual da doença 
e do tratamento oncológico da criança.

Em diversas fontes de informação consultadas no âmbito da investigação são fornecidos 
recursos que educam pais, familiares e amigos para atitudes e modos de lidar com a 
criança, de forma a ajudá-la também a compreender, agir e a encarar a fase que atravessa. 
Esses recursos passam não só por textos informativos apresentados nas páginas de 
Internet consultadas, mas também pela possibilidade de acesso a publicações educativas 
dirigidas à própria criança. 

Estando a criança ciente de que algo não está bem no seu corpo, e sentindo os sintomas da 
doença, não lhe deve ser escondida a realidade. O facto de não saber exactamente o que se 
está a passar aumenta a sua ansiedade.

Acredita-se que desde tenra idade e se a criança compreende bem o que lhe é dito, esta 
deve saber a verdade sobre a sua doença. A quantidade e o teor da informação prestada à 
criança deve ser adequada à sua idade, e ao que se pensa que ela consiga compreender.

A plataforma na Internet Cancer.Net32, apresenta uma síntese do que uma criança em cada 
faixa etária é capaz de compreender.
É afirmado que uma criança até aos dois anos não entende o cancro. Sente no entanto 
receio de estar sozinha, e de procedimentos médicos que não conhece.
Sublinha-se a importância de dizer antecipadamente à criança, de uma forma clara, que 
terá de deslocar-se ao hospital, ou de enfrentar determinado procedimento.

 “No seu processo de socialização, a criança vai integrando mitos relacionados com 
a dor, como castigo - “levas uma pica”; “vais ao hospital” -, ou como benefício “seres 
mais forte”, imagens que dão consistência a sentimentos de medo, insegurança e 
ansiedade. Estas ideias que dominam o ambiente sociocultural onde os pais e os 
profissionais foram educados devem ser rebatidas.
Assim, reacções emocionais intensas de stress antecipatório podem ser 
manifestadas quando a criança tem necessidade de recorrer aos serviços de saúde.
Hoje, o conhecimento científico disponível permite fazer uma abordagem de 
prevenção e alívio da dor como recurso a estratégias adequadas de comportamento 
profissional, de ambiente hospitalar e de medidas farmacológicas.”
(Ferreira, 2003: p. 1)33

No mesmo sentido, é dito que uma criança dos dois aos sete anos pode sentir-se culpada 
por estar doente, ou pensar que a doença é um castigo por algum comportamento que 
tenha tido. Acentua-se a necessidade de explicar à criança que não existe qualquer relação 
entre as duas coisas. 
Em relação à doença e aos procedimentos médicos, do mesmo modo que se devem explicar 
sucintamente a uma criança até aos dois anos, deve-se procurar explicá-los também a esta 
faixa etária, tendo o cuidado de escolher os termos adequados e de não esconder que os 

32  Cancer.Net – How a Child Understands Cancer  [em linha] [2011] ASCO– American Society of Clini-
cal Oncology [2011] Consult. 30 Mai. 2011. Disponível na www: <url:http://www.cancer.net/patient/
Coping/Relationships+and+Cancer/How+A+Child+Understands+Cancer>

33  Ferreira, Filomena – A dor reduzida ao mínimo. Carta da Criança Hospitalizada [em linha] Boletim 
do Instituto de Apoio à Criança. Boletim 68 – Abril/Setembro [2003[, pag. 1. Consult. 17 Jul. 2011. 
Disponível na www:http://www.iacrianca.pt/pt/component/content/article/21/86-os-direitos-da-
crianca>
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procedimentos possam ser fisicamente dolorosos. Deve explicar-se que os médicos têm a 
capacidade de diminuir a dor.

Dos sete aos doze anos, a consciência de que os remédios e os procedimentos médicos 
trazem vantagens é maior. Sentem no entanto um natural medo da dor, e por isso 
recomenda-se que se seja honesto em relação à sua intensidade nos procedimentos.
As crianças desta idade são capazes de perceber mais pormenorizadamente a doença, e 
pensam frequentemente nas condicionantes que esta traz às suas vidas. As alterações no 
quotidiano, e as relações com os amigos, por exemplo, são preocupações da criança desta 
idade.
Interessam-se sobre a doença e podem querer saber mais sobre ela e o seu tratamento, e 
podem querer participar em decisões sobre ele.

Sobre estas duas questões, a prestação de informações sobre a doença, e a gestão da dor 
nos procedimentos médicos, os artigos quarto e quinto da Carta da Criança Hospitalizada 
são claros:

“4- As crianças e os pais têm o direito a receber uma informação adaptada à 
sua idade e compreensão. As agressões físicas ou emocionais e a dor devem ser 
reduzidas ao mínimo.
 5- As crianças e os pais têm o direito a serem informados para que possam 
participar em todas as decisões relativas aos cuidados de saúde. Deve evitar-se 
qualquer exame ou tratamento que não seja indispensável.” (IAC, 1998, pp 9-10)34

 
Pela necessidade de se sentirem aceites pelos seus pares, são também preocupações nesta 
idade as alterações físicas, como a perda de cabelo e o aumento ou diminuição de peso. 
Em relação a este tipo de questões, é também aconselhado que se fale abertamente, assim 
como dos restantes efeitos secundários.35

De modo geral, uma conversa apenas sobre a doença não será suficiente. Aconselha-se que 
se converse e que se expliquem situações sempre que necessário. Os pais devem pensar 
sobre o modo como querem transmitir a informação e pedir ajuda a profissionais, caso 
se sintam inseguros em fazer referência a determinadas questões ou procedimentos. 
A utilização de termos mais simples para explicar conceitos científicos facilita a 
interlocução.

“Explain the meaning of cancer-related words your child may encounter at the 
doctor’s office or hospital. For example, an x-ray is “a picture of the inside of your 
body,” chemotherapy is “special medicine to get rid of the cancer,” a tumor is “a 
lump inside your body.” (Cancer.Net, 2011)36

Deve ser encorajada a colocação de perguntas por parte da criança, assim como a 
expressão mútua de sentimentos e estados de espírito.
Na eventualidade de ser necessário abordar a morte como uma consequência da doença, 
deve entender-se que cada família tem as suas próprias crenças e formas de lidar com a 
morte, sendo portanto necessário que essas sejam integradas nas conversas tidas com a 
criança, com o objectivo de prepará-la e acalmá-la.

A organização descritiva do que cada faixa etária compreende e deve compreender varia 

34  IAC – Instituto de Apoio à Criança. Humanização dos serviços de atendimento à criança – Carta 
da Criança Hospitalizada [em linha]: Lisboa : IAC, 1998. - 9 p.: il; 22 p.
ISBN 972-8003-14-5. [Consult. 17 Jul. 2011] Disponível na www: <url:http://www.iacrianca.pt/images/
stories/pdfs/humanizacao/carta_crianca_hospitalizada.pdf>

35  Remete-se para a leitura do subcapítulo 2.2.2 Diagnóstico, Tratamento e Procedimentos médicos, 
pag. 31.

36  Cancer.Net – How a Child Understands Cancer  [em linha] [2011] ASCO– American Society of Clini-
cal Oncology [2011] Consult. 30 Mai. 2011. Disponível na www: <url:http://www.cancer.net/patient/
Coping/Relationships+and+Cancer/How+A+Child+Understands+Cancer>
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ligeiramente entre os diversos meios de informação consultados. Intuitivamente, no 
entanto, o responsável por cada criança deve ter a capacidade de identificar o que ela 
é capaz de questionar e de entender, e dos meios que pode utilizar para a ajudar nesse 
âmbito.
Pode afirmar-se que a comunicação verdadeira e a relação próxima entre a criança, a 
sua família ou quem está responsável por ela, e a comunidade médica encarregue do seu 
tratamento, é um factor de elevada importância no atenuar do desconforto e ansiedade 
provocados pela fase que ela atravessa.
Torna-se importante, no estabelecer soluções atenuantes desse desconforto, organizar 
uma nova rotina, que adapte a criança e a sua família à necessidade de enfrentar um 
tratamento. De igual importância é a intensidade das relações humanas entre todos os 
membros directamente ligados à criança. Estas vão desde um envolvimento emocional de 
toda a família à necessidade de serem criadas, em ambiente hospitalar, condições de maior 
conforto no seu atendimento.37 

Constata-se ainda a importância da comunicação que visa a compreensão, por parte da 
criança, de todo o processo que atravessa, desde o significado da sua doença, passando 
pelos procedimentos médicos que tem de enfrentar para se tratar, e pelas alterações físicas 
provocadas pelos efeitos secundários do tratamento. 

O presente trabalho de investigação debruça-se na identificação de necessidades a que 
um programa de apoio à oncologia pediátrica, tendo como ponto de partida um universo 
lúdico, concretamente, bonecos de pano, pode dar resposta. 
Nesse sentido, sublinha-se que as estratégias de comunicação necessárias à compreensão 
da doença por parte da criança podem ser auxiliadas por recursos que contribuam para 
a sua maior eficácia. Acredita-se que esses recursos podem passar pelo desenvolvimento 
de objectos que se tornem auxiliares lúdicos e pedagógicos no estabelecer da interlocução 
necessária a essa compreensão.
A ideia de a adaptação da Zezling! e dos seus bonecos a um programa de apoio passa 
precisamente por fazer com que os bonecos – Zés – se transformem em auxiliares 
educativos e de comunicação, fazendo com que se torne uma vantagem incluí-los nas 
estratégias para lidar com a doença, apresentadas neste capítulo. 

No subcapítulo seguinte observam-se as componentes da caracterização da criança em 
tratamento, que apresentam maior pertinência para a presente investigação.

2.2.4 Aspectos Relevantes

Sendo esta investigação concretizada do ponto de vista do Design da Imagem, e tendo 
o investigador o papel de designer de personagem e construtor dos objectos sujeitos 
a aplicação, os conteúdos descritivos do âmbito médico, psicológico e pedagógico são 
apresentados de forma sucinta. Do ponto de vista do investigador é importante fazer 
uma breve descrição da condição de uma criança em tratamento oncológico, focada 
essencialmente em quatro componentes:

1) Pedagógica: como a criança compreende e o que pode ajudá-la a compreender 
a doença, os tratamentos e procedimentos médicos, os efeitos secundários e 
alterações físicas;

2) Emocional: como gerir o medo e a ansiedade;

3) Lúdica: Ocupação do tempo, disposição e capacidade física para brincar e 
desenvolver actividades criativas;

37  Remete-se para a leitura do subcapítulo 2.3, Humanização Hospitalar em Pediatria, pag. 41.
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4) Familiar: alterações na rotina familiar e relação dos irmãos em idade próxima.

A informação apresentada em cada uma destas componentes faz parte do que se considera 
essencial compreender no âmbito da investigação. Centrada na relação de dois universos 
distintos, propõe-se a percepção dos parâmetros aos quais o programa de apoio proposto 
pode oferecer respostas. Deste modo, é feita uma análise geral das características 
do tratamento de uma criança com doença oncológica, concentrada no contexto da 
investigação e na relação entre os dois universos em estudo, seguida de uma previsão das 
necessidades abrangidas em cada componente a que um programa de apoio baseado na 
Zezling! poderá dar resposta.

Em relação à componente pedagógica, entendemos neste contexto acções no âmbito 
hospitalar ou familiar que possam estimular a criança à compreensão da fase que 
atravessa, nas suas diferentes vertentes. Assumimos a importância do desenvolver de 
capacidades de compreensão, através de uma comunicação eficaz. É aconselhável que 
se explique à criança os procedimentos a que irá ser sujeita, de modo a reduzir a sua 
expectativa. Em alguns contextos hospitalares existem sessões em que se preparam as 
crianças e as suas famílias antes de uma intervenção ou ciclo de tratamentos, explicando o 
que vai suceder e com o que deve contar. Existem também objectos educativos que ajudam 
as crianças a passar o tempo, mas principalmente a perceberem os processos a que estão 
sujeitos.
Esse material deve ser solicitado por parte dos pais ou dos responsáveis pela criança. 
Na ausência desses recursos, e uma vez que o tratamento de uma criança com doença 
oncológica é multidisciplinar38, pode recorrer-se a apoio psicológico ou educacional. 
Em OncologiaPediátrica.org39 é disponibilizada informação sobre equipas lúdico-
pedagógicas existentes serviço de Pediatria dos IPO’s do Porto e de Lisboa e no Hospital 
Pediátrico de Coimbra. 
Como principais objectivos destas equipas, apresenta-se:

“- Contribuir para o bem-estar das crianças e jovens durante a permanência no 
hospital, quer em regime de internamento, quer durante o tratamento ambulatório. 
- Colaborar no desenvolvimento integral de todas as crianças/jovens através de 
actividades a nível lúdico e pedagógico, quer individualmente, quer em grupo. 
- Criar estabilidade afectiva e emocional. 
- Fortalecer as relações já existentes e estimular o aparecimento de novas relações 
pessoais. 
- Colaborar na (re)integração da criança na escola.” 
(OncologiaPediátrica.org, 2007)40

Todos os objectivos apresentados, à excepção do último, remetem para o que afirmamos 
importante ao longo da presente dissertação:
Estimular o bem-estar e o conforto da criança, em todas as fases da doença e do 
tratamento.

Na componente emocional, o tipo de informação que se procura e assume como 
importante no contexto da investigação prende-se essencialmente com a gestão das 
emoções e do medo da criança, por parte dela própria, e dos agentes envolvidos no seu 
tratamento.
Sabe-se que a intensidade do medo de cada criança perante determinados procedimentos 
médicos depende da sua personalidade, da sua idade, do seu contexto familiar e 
escolar, de experiências passadas que possa ter tido, ou de medos antigos que  criados 

38  Remete-se para a leitura do subcapítulo 2.2.2 Diagnóstico, Tratamento e Procedimentos médicos, 
pag. 31.

39  OncologiaPediátrica.org –   OncologiaPediátrica.org – As equipas Lúdico-pedagógicas [em linha] [2007] Consult. 17 Jul. 2011. 
Disponível na www: <url:http://www.oncologiapediatrica.org/index.php?site/ver_artigo/49>

40  OncologiaPediátrica.org – As equipas Lúdico-pedagógicas [em linha] [2007] Consult. 17 Jul. 2011. 
Disponível na www: <url:http://www.oncologiapediatrica.org/index.php?site/ver_artigo/49>
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instintivamente.
Os medos mais frequentes das crianças em tratamento são o medo de agulhas, de 
cirurgias e da anestesia, do modo como vão acordar depois destes, e o medo de ficar 
sozinho durante os procedimentos médicos que atravessam.
É importante tranquilizar a criança e assegurar-lhe a presença dos pais ou de quem lhe 
transmita confiança. 
Muitas vezes o sentir-se acompanhado pode resumir-se a ter por perto o seu peluche 
favorito ou um objecto que o faça lembrar alguém importante. Um testemunho na primeira 
pessoa publicado na plataforma OncologiaPediátrica.org conta como, por diversas vezes, 
foi importante para uma criança ter o seu boneco de infância por perto em procedimentos 
médicos e intervenções cirúrgicas:

“A Mãe ficou a dormir comigo no hospital todos os dias, o que para mim era muito 
importante. Foi sempre muito querida e cuidadosa comigo. O Quim (o meu boneco 
de nascença), também dormia comigo. 
No dia 8 fui operada. Às sete da manhã as enfermeiras foram ao quarto pôr-me um 
creme anestesiante na mão e dar-me uma bata para me vestir. 
Vesti-me e levei o Quim comigo para o bloco operatório.
Foi para me dar sorte!!! 
Dei-me muito bem com a equipa e a Anestesista foi muito querida comigo e com 
o Quim. (…) O Quim foi novamente passear ao bloco operatório, mas, desta vez, 
quando fui para os cuidados intensivos, ele estava “equipado” como eu: com o soro 
na mão, a ligadura na cabeça e um tubo na boca. (…) Acompanhou-me em todos os 
pré-operatórios, blocos cirúrgicos, cuidados intensivos e tudo o resto. Deu-me muita 
sorte e fez-me imensa companhia. Trato-o como um filho bonequinho. A meio do 
tempo antes de ir para a Alemanha, levei-o ao hospital dos bonecos e pedi para me 
arranjarem o menino. Arranjaram-lhe os olhos e todo o corpo. Também renasceu;” 
(Joana Bello, 2003)41

Observa-se ainda neste testemunho, que mais do que um brinquedo, o boneco da criança 
foi um espelho de si mesma, objecto de modificações e caracterização para que se 
assemelhasse à criança no pós-operatório. A criança considera que o boneco, a quem dá 
nome e personifica, lhe dá sorte, e lhe faz companhia. O boneco incute confiança e ajuda a 
criança no aceitar da sua própria condição física.

Existem estratégias como brincar, jogar jogos, contar histórias ou ver filmes para que as 
crianças se abstraiam dos procedimentos que mais as incomodam
Muitas vezes o simples estímulo à imaginação e ao recordar de situações de conforto e 
alegria ajudam também a essa abstracção:
 

“Sometimes children like to imagine pleasant scenes during a procedure, such as 
going shopping, playing at the beach, or scoring the winning goal. These types of 
experiences can help pass the time.” (Cancer.Net, 2011)42

Explicar-lhe o que será feito em cada procedimento e usar formas de a manter tranquila. 
Ilustrar o procedimento médico é também uma boa estratégia de explicação. Essa 
ilustração pode ser feita de modo mais literal, através de imagens existentes em materiais 
de apoio, ou repetindo os procedimentos em objectos didácticos. Um boneco, por exemplo.

“Younger children often benefit from “playing” a procedure before undergoing the 
actual procedure. Your child may want to watch the procedure being done on a 

41  Bello, Joana – Dois anos difíceis (2001-2003)  [em linha]: OncologiaPediatrica.org [2003] Consult. 
17 de Jul. 2011. Disponível na www: http://www.oncologiapediatrica.org/index.php?site/testemun-
hos/14/53>

42  Cancer.Net – Preparing your child for Medical Procedures  [em linha] [2011] Consult. 30 
Mai. 2011. Disponível na www:<url:http://www.cancer.net/patient/All+About+Cancer/Cancer.
Net+Feature+Articles/Family%2C+Friends%2C+and+Caregivers/Preparing+Your+Child+for+Medical+P
rocedures>
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teddy bear or doll first.” (Cancer.Net, 2011)43

A necessidade de privacidade é reconhecida no processo de tratamento da criança, e 
assinalada como um direito:
 

“A intimidade de cada criança deve ser respeitada. A criança deve ser tratada com 
cuidado e compreensão em todas as circunstâncias.” (IAC, 1998, p. 14)44

De forma resumida, percebemos que para gerir a ansiedade e o medo é importante definir 
estratégias de comunicação, que ilustrem os procedimentos, e assegurar que a criança 
não só recebe todas as informações necessárias à melhor compreensão da doença e dos 
tratamentos, mas também o carinho, a atenção e companhia de todos os que lhe são 
próximos.

Na componente lúdica assinala-se sobretudo a necessidade da criança preencher o tempo 
que passa em contexto hospitalar e em internamento, e a percepção de como isso é feito.
Numa visita à página de testemunhos de crianças da plataforma OncologiaPediátrica.
org45 percebemos que as crianças ocupam o tempo com actividades lúdicas, artesanais 
ou audiovisuais promovidas algumas vezes por voluntários dos serviços hospitalares. 
Recentemente uma criança americana de cinco anos ficou conhecida por desenhar 
em contexto hospitalar. A expressão da sua criatividade ajudou a família em termos 
monetários, vendendo cópias dos seus expressivos desenhos para pagar os seus 
tratamentos, mas ajudou e ajuda a própria criança a distrair-se da doença, pondo-se a 
hipótese de a sublimar através dos desenhos. 46

Brincar é também uma importante actividade, que deve ser transportada do dia-a-dia da 
criança para o contexto hospitalar, dentro do possível.

“Brincando opera-se um libertar das tensões, dos conflitos e outras preocupações da 
vida real. Brincar representa uma iniciativa para escapar às pressões do quotidiano. 
Entregando-se com prazer à sua actividade lúdica, aquele que brinca, recupera e 
protege-se porque pode esquecer as suas preocupações, transitando para um outro 
mundo, o do brincar, onde pode igualmente viver outras personagens.”
(Dinello, 1989, p. 1)47

Nas alas pediátricas dos hospitais é recomendável que exista um espaço com brinquedos, 
onde a criança possa brincar e desenvolver actividades lúdicas.
Essas actividades podem ser em grupo ou individuais.

Percebe-se a importância de desenvolver actividade lúdica em contexto hospitalar. Brincar 
ajuda a uma a abstracção dos problemas, e pode significar também um método pedagógico 
de explicar à criança o que se está a passar na sua vida.

43  Cancer.Net – Preparing your child for Medical Procedures  [em linha] [2011] Consult. 30 
Mai. 2011. Disponível na www:<url:http://www.cancer.net/patient/All+About+Cancer/Cancer.
Net+Feature+Articles/Family%2C+Friends%2C+and+Caregivers/Preparing+Your+Child+for+Medical+P
rocedures>

44  IAC – Instituto de Apoio à Criança. Humanização dos serviços de atendimento à criança – Carta 
da Criança Hospitalizada [em linha]: Lisboa : IAC, 1998. - 9 p.: il; 22 p.
ISBN 972-8003-14-5. [Consult. 17 Jul. 2011] Disponível na www: <url:http://www.iacrianca.pt/images/
stories/pdfs/humanizacao/carta_crianca_hospitalizada.pdf>

45  OncologiaPediátrica.org – Testemunhos sobre diferentes temas. Como ocupo o meu tempo. [em linha] 
[2007]. Consult. 17 Jul. 2011. Disponível na www: http://www.oncologiapediatrica.org/index.php?site/
testemunhos/4/7>

46  Jornal de Notícias – Menino desenha monstros para pagar tratamento do cancro [em linha] [4 Mai. 
2011] Consult. 4 Mai. 2011. Lisboa: Jornal de Notícias Disponível na www: <url:http://www.jn.pt/Pag-
inaInicial/Mundo/Interior.aspx?content_id=1843930&page=-1>

47  Dinello, Raimundo – A Criança e o Direito de brincar [em linha]: Boletim do Instituto de Apoio à 
Criança, nº 8 – Maio/Agosto 1989 [Consult. 17 Jul. 2011] Disponível na www: http://www.iacrianca.pt/
pt/sectores-iac/actividade-ludica/86-os-direitos-da-crianca>
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Por fim, analisa-se a componente familiar. Quando uma criança adoece, toda a família se 
concentra nela como prioridade. A criança deve merecer atenção e cuidado.
Sabe-se que toda a família é afectada, mas existem formas de atenuar a dor e a 
preocupação da família. A presença da família junto da criança é muito importante, e um 
direito que lhe assiste:

“Os pais devem ser encorajados a ficar junto do seu filho devendo ser-lhes 
facultadas facilidades materiais sem que isso implique qualquer encargo financeiro 
ou perda de salário. Os pais devem ser informados sobre as regras e as rotinas 
próprias do serviço para que participem activamente nos cuidados ao seu filho.” 
(IAC, 1998, p. 8)48

Aconselha-se em diversos meios de informação manter uma relação de proximidade e 
atenção com os irmãos das crianças doentes, que também sofrem em todo o processo.
Uma das maneiras de fazer isso pode ser simplesmente organizar a rotina da família 
para que pelo menos um dos membros possa passar tempo de qualidade com a criança 
saudável.

Entende-se que o estabelecer de relações de confiança e de troca de sentimentos, 
informações e momentos de diversão e interacção está na base de uma equipa familiar 
capaz de ajudar a criança a enfrentar o período de doença e tratamento.

Importa ainda sublinhar o que em cada uma das componentes analisadas é relevante, na 
perspectiva da presente investigação, para a previsão de uma adaptação da Zezling! a um 
programa de humanização em oncologia pediátrica.49

Assinalada a importância da componente pedagógica, prevê-se que os bonecos da Zezling! 
possam assumir funções educativas, tornando-se em auxiliares de comunicação. Através 
dos bonecos podem ser explicados às crianças os tratamentos e procedimentos médicos a 
que vão ser sujeitos, bem como as zonas do corpo onde decorrerão, ilustrando-os,
à semelhança da realidade.

Na componente emocional sublinhou-se a necessidade de lidar com a ansiedade e o 
medo das crianças, assim como a capacidade de objectos como bonecos, aos quais as 
crianças se afeiçoam, se tornarem amuletos, de transmitirem tranquilidade e de serem 
uma companhia para as crianças. Prevê-se assim que cada boneco – Zé – oferecido a uma 
criança em tratamento desempenhe funções simbólicas de encorajamento, quer pelo 
momento em que lhe é oferecido, que assinala de forma positiva uma fase negativa, quer 
pelas características físicas do boneco, como os braços compridos (que abraçam) ou a 
ausência de cabelo (com a qual se prevê que a criança se identifique). Prevê-se que cada Zé 
dê azo a brincadeiras que atenuem o sofrimento das crianças, com base na ligação natural 
que uma criança estabelece com um brinquedo. 

Na componente lúdica, observamos que no contexto da investigação seria importante 
perceber como as crianças em tratamento passam o tempo. De igual importância é a 
ideia de que brincar ajuda na abstracção dos problemas e da realidade dura da fase que 
atravessam. Uma actividade criativa, de construção de narrativas, baseada na ideia do 
funcionamento lúdico50, ou uma simples brincadeira com os Zés fazem parte do que se 
prevê uma forma de um programa de humanização da oncologia pediátrica baseada na 
Zezling! ajudar as crianças a passarem o tempo de forma positiva.

48  IAC – Instituto de Apoio à Criança. Humanização dos serviços de atendimento à criança – Carta 
da Criança Hospitalizada [em linha]: Lisboa : IAC, 1998. - 9 p.: il; 22 p.
ISBN 972-8003-14-5. [Consult. 17 Jul. 2011] Disponível na www: <url:http://www.iacrianca.pt/images/
stories/pdfs/humanizacao/carta_crianca_hospitalizada.pdf>

49  Remete-se para a leitura do capítulo 4, Proposta de Adaptação da Zezling! a um programa lúdico e 
pedagógico, pag. 61.

50  Remete-se para a leitura do subcapítulo 2.1, A Zezling! – História e funcionamento lúdico, pag. 21.
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No mesmo sentido, adaptando no entanto a actividade à participação de toda a família, 
prevê-se que o exercício da criatividade na construção de narrativas a partir dos Zés, como 
prevê o funcionamento lúdico da Zezling!, pode resultar numa aproximação positiva das 
famílias, ou numa actividade de inclusão dos irmãos das crianças em tratamento, o que 
tem grande importância na gestão emocional de ambos, como observado anteriormente.

Identificadas as componentes da caracterização de uma criança em tratamento oncológico 
relevantes para a investigação, debruçamo-nos seguidamente na necessidade de humanizar 
os serviços de atendimento médico em pediatria. 
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2.3. Humanização hospitalar em pediatria

Humanizar, segundo o dicionário Houaiss da Língua Portuguesa, refere-se a “tornar(-se) 
humano , tornar(-se) benévolo, ameno, tolerável, tornar(-se) mais sociável, mais tratável”. 
Por humano, entende-se “relativo ao homem ou próprio da sua Natureza”.51

No contexto a que nos referimos humanizar refere-se à melhoria da qualidade de vida dos 
pacientes em ambiente hospitalar, tornando-o o mais próximo possível do seu quotidiano, 
e procurando o máximo conforto nos procedimentos médicos e do dia-a-dia em meio 
hospitalar.
É cada vez maior a preocupação no seio dos hospitais e dos seus agentes com a 
necessidade da humanização hospitalar. 

“Quem como nós, vive há mais de 40 anos no meio hospitalar e em contacto com 
crianças, sente bem como as condições mudaram e como existe uma preocupação, 
cada vez maior, de rodear a criança das condições indispensáveis ao seu bem-estar 
físico e mental. (…)O internamento de uma criança no Hospital representa uma 
situação de risco para essa criança. Assim, o internamento na idade infantil deve ser 
reduzido ao mínimo, mas, se ele for indispensável, há que pensar que está ao nosso 
alcance diminuir, pelo menos em parte, a agressão que tal prática comporta.”
(Levy, 1988: pag. 1)52

Humanizar um serviço hospitalar pode partir da organização material de um espaço, 
fazendo com este disponha das melhores condições de atendimento e conforto, ou da 
interacção entre pessoas. De forma intuitiva, cada ser humano tem essa capacidade, 
empenhado na vontade de fazer com que um familiar, um amigo ou um utente se sinta 
bem em contexto hospitalar.
Partindo deste princípio, existem em Portugal vários grupos de voluntariado que se 
dedicam a prestar atenção e serviços simples a quem passa tempo nos hospitais.
O programa que se estuda no presente trabalho de investigação visa a humanização do 
tratamento oncológico pediátrico.
Identifica-se assim a necessidade de compreender globalmente em que pode consistir 
humanização dos serviços pediátricos.
A carta da Criança hospitalizada aponta a humanização do atendimento como um direito:

“O Hospital deve oferecer às crianças um ambiente que corresponda às suas 
necessidades físicas, afectivas e educativas, quer no aspecto do equipamento, quer 
no do pessoal e da segurança.” (IAC, 1998, artigo 7)53

No contexto do presente trabalho, opta-se por desenvolver investigação na cidade do Porto, 
54 pelo que se considera importante perceber o que existe no âmbito da humanização 
hospitalar em pediatria nos principais espaços de tratamento oncológico pediátrico.
O Hospital de S. João, no Porto, trabalha em várias vertentes para atingir 
o objectivo da humanização material e pessoal.
Existe uma equipa de voluntários que presta serviços aos utentes, como a distribuição de 
pequenos almoços, a venda de jornais e revistas num quiosque, e a disponibilização de um 
bazar de venda de artigos de utilidade para os utentes do hospital, e que tem disponível 

51  Houaiss Antônio, ed. lit.; Villar Mauro de Salles, ed. lit. - Dicionário Houaiss da Língua Portugugesa 
– Lisboa: Círculo de Leitores, 2007. ISBN 978-972-42-3996-5.

52  Levy, Maria de Lourdes – Humanização dos Hospitais, Boletim do Instituto de Apoio à Criança [em 
linha] Boletim 2 – Março/Abril [1988], pag. 1. Consult. 16 Jul. 2011. Disponível em www: <url: http://
www.iacrianca.pt/pt/organizacao/mensagem-da-presidente/86-os-direitos-da-crianca>

53 IAC – Instituto de Apoio à Criança. Humanização dos serviços de atendimento à criança – Carta da 
Criança Hospitalizada [em linha]: Lisboa : IAC, 1998. - 9 p.: il; 22 p.
ISBN 972-8003-14-5. [Consult. 17 Jul. 2011] Disponível na www: <url:http://www.iacrianca.pt/images/
stories/pdfs/humanizacao/carta_crianca_hospitalizada.pdf>

54  Remete-se para a leitura do capítulo Metodologia, pag. 75.
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para as crianças um espaço lúdico a ser usado enquanto esperam a sua consulta.55

Ainda a nível material, foi criado no mesmo hospital o projecto Um lugar para o Joãozinho, 
que visa angariar fundos para a construção de uma ala pediátrica equipada com as 
melhores condições de atendimento, espaços lúdicos, e trabalhar para a desmistificação da 
figura dos médicos junto das crianças, através da presença assídua nas campanhas e nos 
espaços da sua mascote. 56

No que toca a espaços e serviços orientados para as crianças no Instituto Português 
de Oncologia, na ala de pediatria no Porto identificam-se o acompanhamento lúdico e 
pedagógico, e a equipa de humanização dos voluntários da Liga Portuguesa Contra o 
Cancro57, bem como as salas de apoio pedagógico e dos brinquedos. As paredes da ala 
estão decoradas com ilustrações e a Associação Acreditar58 trabalha também com serviço 
de voluntariado.

Entende-se assim que existe cada vez mais a consciência da necessidade de humanizar os 
serviços, e que essa consciência se manifesta em acções concretas.

Acredita-se, intuitivamente, que um dos meios de executar uma ideia é divulgá-la, falar 
sobre ela e procurar que desperte interesse nos agentes que a podem desenvolver. Quanto 
mais discutida a necessidade de humanização dos serviços, maior a consciência e a 
possibilidade de a exercitar.
No capítulo seguinte analisamos os projectos de humanização lúdica e pedagógica de 
maior relevância para a investigação.

55  Associação fundada em 1985, no Hospital de S. João no Porto, com o objectivo de construir uma 
rede de voluntários no apoio aos doentes e à humanização dos serviços.

56  Projecto Um Lugar para o Joãozinho: www.joaozinho.pt.

57  Associação de serviço social, privada e de utilidade pública fundada em 1941 que desenvolve 
prevenção do cancro, e apoio social e de humanização do tratamento oncológico. Apoia também a 
formação e a investigação em oncologia.

58  Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro, fundada em 1993, Instituição Particular de 
Solidariedade Social que visa um acompanhamento das crianças diagnosticadas com cancro e das 
suas famílias, com o objectivo de ultrapassarem melhor as dificuldades que surgem desde o momen-
tos em que é diagnosticada a doença, fomentando a esperança.
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3. Análise dos principais programas de referência

em humanização lúdica e pedagógica.

O presente trabalho de investigação nasceu da intuição de que existia uma possibilidade 
de articulação entre um universo lúdico, representado pela Zezling! e a humanização dos 
tratamentos de oncologia pediátrica.
O projecto foi sendo conduzido de modo a que essa intuição pudesse ser analisada, 
confirmada ou negada. 
A pesquisa de termos relacionando bonecos de pano e oncologia pediátrica foi conduzindo 
a investigação a projectos e programas em que essa intuição se encontra confirmada.

Pretende-se assim neste subcapítulo fazer uma listagem e uma análise dos principais 
projectos encontrados no âmbito da investigação, que vivam essencialmente da integração 
de bonecos como meio de comunicação e consequente atenuante da ansiedade que os 
processos sofridos em tratamento oncológico provocam na criança.

Como principais projectos pretende-se indicar os programas que conceptualmente e na sua 
execução se aproximam mais das convicções que existem desde o início da investigação.

Uma das primeiras referências encontradas no decorrer da investigação que confirmam 
a ideia que são utilizados bonecos de pano como técnica de comunicação e abstracção da 
doença é uma notícia que relata uma actividade de construção de bonecos de objectivo 
solidário. Explica-se resumidamente o que pode ser a função de um boneco em ambiente 
hospitalar:

“For one, they allow the children diversion. In addition, they encourage them to 
express their feelings, while the medical staff can show the children what will be 
done during a procedure. Children also can draw on the dolls with felt-tip markers, 
bandage them, glue yarn to the dolls’ heads or leave them hairless if they in 
chemotherapy.”(Az Central.com, 2009)59

Na execução dos programas em análise podem distinguir-se quatro vias de objectivos de 
compreensão:

1) Problemas específicos relacionados com a doença e os seus tratamentos, como a 
queda de cabelo;

2) Compreensão da doença oncológica em figuras próximas, como a mãe ou um 
irmão;

3) Compreensão e preparação para procedimentos médicos em todas as 
especialidades pediátricas;

4) Compreensão concreta da doença oncológica, o seu tratamento, procedimentos 
médicos e efeitos secundários;

59  Brown, David M. - Kiwanis Club members make therapy dolls for kids with cancer [em linha] [16 
Dez. 2010] Consult. 10 Nov. 2010. Arizona, Estados Unidos a America: The Republic via AzCentral.
com - Arizona’s Home Page. Disponível na www: <url:http://www.azcentral.com/community/tempe/
articles/2009/12/16/20091216tr-dolls1216.html>
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1.KomfyKids.com

 O primeiro programa em análise não se relaciona directamente com a doença oncológica e 
os seus  procedimentos médicos, mas como a perda de cabelo, efeito secundário conhecido 
do tratamento oncológico.60

Komfy Kids é uma marca americana de bonecos construídos especificamente para 
desempenhar um papel de conforto às crianças que sofrem perda de cabelo, promover a 
sua auto-estima e a confiança.
Os bonecos, existentes em género masculino e feminino, são carecas, mas podem ser 
complementados com acessórios ou perucas, adaptadas ao gosto de cada criança.
Como objectivos da convivência entre os bonecos e as crianças podem distinguir-se duas 
vias:

- A interacção da criança com o boneco no seu ambiente familiar, em que o boneco 
desperta conversas sobre o problema da criança e se torna num auxiliar de 
comunicação; 
-A interacção do boneco com a criança em programas orientados por profissionais, 
que visam objectivos terapêuticos.
Os bonecos aparecem assim como um produto que responde a cada uma destas 
necessidades de quem os procura.

2. Kimmie Cares.com

Nem sempre a necessidade de explicar o cancro e os tratamentos a uma criança surge na 
sequência da sua própria doença. Muitas vezes existe a dificuldade de explicar à criança a 
doença de um familiar. Neste sentido, regista-se o programa Kimmie Cares.
Enquadrado na investigação por utilizar bonecos como objecto pedagógico, este programa, 
como indicado na respectiva página de internet, é inspirado e direccionado para uma 
relação entre mãe e filha, oferecendo um meio de comunicação e educação sobre a doença 
e os efeitos secundários do seu tratamento na mãe.
O programa, criado nos Estados Unidos da América, é composto por uma boneca e por 
um livro ilustrado. Estes objectos devem ser uma ajuda pedagógica e um meio eficaz de 
transmitir informação necessária à criança para que esta perceba a doença da mãe.
As bonecas são carecas, mas trazem com elas duas perucas, uma curta e uma comprida, e 

60  Remete-se para a leitura do subcapítulo 2.2.2 Diagnóstico, Tratamento e Procedimentos médicos, 
pag. 31.

Figura 13  – Bonecos e objectos comercializados
pela KomfyKids.com
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um lenço. A criança pode mudar o aspecto da boneca alternando estes acessórios.
Existem em sete cores diferentes, representando a diversidade de cores de pele.
Pode considerar-se Kimmie Cares como a marca de um produto, com o objectivo de 
promover a comunicação familiar e contribuir para a compreensão da doença da mãe 
pela criança. Identifica-se no entanto a capacidade das bonecas servirem como um meio 
de comunicação da doença e das suas alterações físicas a uma criança que esteja em 
tratamento. A comercialização reverte no entanto para uma fundação americana de 
investigação do cancro.

Sendo as bonecas e os livros comercializados a qualquer pessoa a partir da sua página 
Web, entende-se que este programa pode ser utilizado em contexto familiar, sem a 
preocupação de ter um terapeuta por perto. São objectos de apoio a uma conversa que 
pretendem despertar a troca de ideias entre a criança e a sua família.

3. No âmbito dos programas ao serviço da explicação dos procedimentos médicos gerais, 
identificam-se dois, distintos um do outro.

Legacy Medikins
www.legacyproductsinc.com

A Legacy Medikins é uma marca americana de modelos educativos, nomeadamente 
bonecos de pano. Legacy é a marca, Medikins, o produto. 
São bonecos de pano construídos à semelhança do corpo de uma criança, desenvolvidos 
com o apoio de especialistas de várias áreas, educadores e prestadores de cuidados como 
médicos e enfermeiros pediatras. Os bonecos são modelos a utilizar em programas 
educativos desenvolvidos por profissionais, educadores e especialistas em pediatria. Não 
são brinquedos e por isso não devem estar expostos em salas de actividade lúdica sem 
a supervisão de um profissional. Reconhece-se a capacidade de serem utilizados como 
meio educativo também de adultos, uma vez que representam os órgãos humanos à sua 
semelhança.
Os bonecos existem numa versão-tipo, em várias cores que simbolizam diferentes cores 
de pele. Podem ser adaptados consoante o tipo de doença ou intervenção que se pretende 
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Figura 14  – Bonecos e livros comercializados
pela Kimmie Cares.
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explicar. No âmbito da investigação prosseguimos a análise do produto que se refere 
especificamente à comunicação de assuntos oncológicos.
Assim, os produtos apresentados para a aplicação do boneco-tipo a esse contexto são 
representativos de materiais e acessórios utilizados nos procedimentos médicos comuns 
no tratamento oncológico. Os produtos adaptáveis são construídos em pano e plástico, 
dependendo do que representam, e fixam-se ao boneco-tipo através de adesivos têxteis.

“Many of our adapters even incorporate actual medical equipment. Our products 
have been developed and field tested with experts in clinical nursing, child life, 
staff development and education. They are designed for many years of consistent 
use without replacement or repair.”
(Legacy Products, 2006)61

 
A idealização e construção das peças adaptáveis é feita com o apoio de especialistas, e 
sublinha-se o facto de muitas das peças poderem ser utilizadas na realidade, com líquidos, 
por exemplo, que colaborem na melhor comunicação de cada procedimento médico.
Estamos também no caso da Legacy Medikins, perante um caso de execução de um 
programa destinado à manipulação por parte de profissionais.

Destaca-se um exemplo dessa experiência num relato noticioso, que ilustra uma sessão 
entre uma terapeuta e uma criança em tratamento:

“The two change the doll’s dressing and go through surgical steps by disinfecting 
– “keeping the germs away” – the area around where they’ll put a central line. 
Tater turns the doll’s head when they insert the port because he knows his pretend 
patient wouldn’t want to see it.”
(McMillan, 2011)62

Verifica-se uma assimilação da criança dos procedimentos que atravessa no seu 
quotidiano de tratamentos, que o leva a repeti-los no boneco, e a espelhar nele as suas 
próprias preocupações.

Este processo colabora com a terapeuta no comunicar de procedimentos, e com a criança 
na sua compreensão.

61  Legacy Products – Treatment Adapters [em linha] [2001] Consult. 30 Mai. 2011. Cambridge City, 
Indiana: Legacy Products Disponível na www: <url: http://www.legacyproductsinc.com/treat-adapt.
htm>

62  Mcmillan, Caroline - Coping with Cancer [em linha] [2011], actual. 17 Jan. 2011. Consult. 31 Jan. 
2011. SouthPark Magazine, Targeted Publications Division of The Charlotte Observer, A McClatchy 
Publication. Disponível na www: <url: http://www.charlotteobserver.com/2011/01/17/1988969/cop-
ing-with-cancer.html>

Figura 15 – Dois exemplos de produtos da marca: boneco e 
acessório pedagógicos. Legacy Medikins
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A marca dedica-se à comercialização dos materiais aos terapeutas, hospitais e serviços que 
vejam neles uma vantagem, e colabora com eles na construção dos produtos.

Bonecos Terapêuticos Lucy Afonso
www.terapiasintegradas.com/bonecos

Outro exemplo de semelhante de execução é o programa Bonecos Terapêuticos Lucy 
Afonso, do Brasil, com origem no Hospital Municipal Nossa Senhora do Loreto, no Rio de 
Janeiro.
O projecto teve origem numa necessidade verificada pela sua autora, psicóloga especialista 
em psicologia clínica:

“A idéia de criar e adaptar bonecos para a abordagem com crianças internadas se 
deu a partir do trabalho psicológico em um hospital pediátrico. No atendimento 
diário nas enfermarias com as crianças e pais, percebeu-se que os bonecos e 
materiais convencionais disponíveis para o atendimento ludoterápico com as 
crianças internadas não eram tão eficazes na compreensão de suas patologias. 
A partir dessa observação (1996), foram sendo criados e adaptados bonecos com 
patologias diversas que permitissem aos pais e crianças melhor compreensão dos 
procedimentos a que seriam submetidos.”
(Bonecos Terapêuticos Lucy Afonso, 2011)63

Os bonecos em pano são uma resposta à necessidade de uma comunicação eficaz às 
crianças e suas famílias dos procedimentos médicos, e características de determinadas 
doenças e tratamentos. 
A construção dos bonecos é feita cada vez que surge a necessidade de explicação de um 
determinado procedimento.
No que diz respeito à investigação, destacam-se os objectivos do uso dos bonecos do 
programa em actividade educativa relacionadas com a doença oncológica:

63  Bonecos Terapêuticos Lucy Afonso – Com surgiu a Ideia [em linha] Consult. 11 Jan. 2011. Disponív-
el na www: url: http://www.terapiasintegradas.com/bonecos/proposta.htm>
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Figura 16 – Sessão pedagógica em que se ensaia um 
procedimento médico. Bonecos Terapêuticos Lucy Afonso.
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“Favorecer através dos bonecos terapêuticos o conhecimento e a adesão da criança e 
da família a tratamentos invasivos. Dar condições às crianças e famílias de suportar 
e elaborar as fases difíceis e/ou invasivas do tratamento. Favorecer, através da 
identificação da criança com os bonecos terapêuticos, a melhora do seu quadro 
emocional.” (Bonecos Terapêuticos Lucy Afonso, 2011)64

O método de trabalho, a dramatização através dos bonecos, construídos para que a 
boca possa ser manipulada, como uma marionete, é identificado neste caso como uma 
técnica, Técnica Bonecos Terapêuticos Lucy Afonso, e é executada por um grupo de quatro 
psicólogos, um fisioterapeuta e um especialista em foniatria65, em sessões semanais e 
colectivas.
Na consulta à descrição dos bonecos existentes no programa percebemos que existem 
vários bonecos, consoante o tipo de procedimento que se pretende explicar.
Os bonecos não são comercializados e existem apenas para serem utilizados pelo 
programa, implantado já em três serviços e em fase de implementação num quarto 
hospital brasileiro.

4. Descrevem-se de seguida os programas que se relacionam mais intrinsecamente com a 
proposta de adaptação da Zezling!66 a um programa de apoio à oncologia pediátrica.
São programas que envolvem a utilização de bonecos de pano em acções educativas da 
criança sobre a doença oncológica, e o seu tratamento.

Projeto Dodói
www.abrale.org.br/dodoi

O Projecto Dodói surge de uma colaboração entre a ABRALE, Associação Brasileira de 

64  Bonecos Terapêuticos Lucy Afonso – Com surgiu a Ideia [em linha] Consult. 11 Jan. 2011. Disponív-
el na www: url: http://www.terapiasintegradas.com/bonecos/proposta.htm>

65  Estudo da voz, da produção da voz e dos distúrbios associados.

66  Consultar Capítulo 4. Proposta de Adaptação da Zezling! a um programa lúdico e pedagógico,
pag. 61.

Figura 18 – Página web do Projeto Dodói. Projeto Dodói, ABRALE.
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Linfoma e Leucemia e o Instituto Maurício de Sousa67, com o objectivo de amenizar os 
sofrimento das crianças e das suas famílias face ao tratamento evasivo, e aos períodos de 
internamento.

A execução do programa é destinada a crianças dos três aos catorze anos, e desde 2010, 
(altura em que foi reestruturado depois uma implementação piloto no Hospital Darcy 
Vargas, envolvendo 20 crianças), está a ser implementado em dois hospitais de São Paulo.
Os responsáveis pela implementação do projecto são psicólogos, assistentes sociais, 
pedagogos e voluntários.
Assinala-se assim a presença dos voluntários como um sinal de que, sob orientação 
especializada, é possível uma manipulação intuitiva dos objectos capaz de atingir alguns 
dos objectivos propostos pelo programa.

Sendo o projecto ainda recente, não existem resultados divulgados das experiências 
realizadas. Observa-se no entanto coesão na apresentação dos objectivos e consequente 
produção dos objectos destinados à execução.

O programa comporta a entrega a cada criança de um kit – o Kit Dodói – que inclui um 
boneco de pano, representativo de uma personagem de banda desenhada das produções 
Maurício de Sousa (masculina ou feminina), uma revista de banda desenhada das mesmas 
personagens, uma revista de actividades, jogos de memória e de tabuleiro, cartões de 
sensações e sentimentos, escala de dor, e cartazes.
Os bonecos não apresentam nenhuma característica física adaptada ao contexto em que 
se inserem no âmbito do programa, mas trazem uma mochila que contém réplicas de 
utensílios médicos para brincar. O livro de banda desenhada traz três histórias diferentes: 
uma sobre o linfoma, outra sobre leucemia68, e outra sobre doação de medula óssea. 
Nessas histórias as personagens interagem entre elas, sendo uma delas uma menina 
com leucemia. Os jogos reforçam o tema do projecto, colaborando na assimilação de 
informações e conceitos. Com os jogos vêm também alguns acessórios ilustrados, como 
avisos para colocar nas portas. Os cartões de sensações e sentimentos apresentam 
ilustrações das personagens que indicam estados físicos como o frio.
A criança é convidada a indicar como se sente com a ajuda dos cartões.
A escala de dor consiste num cartão com ilustrações da cara de uma personagem que 
aponta diferentes intensidades da dor, que a criança é convidada a apontar consoante o 
seu próprio estado.
Os cartazes remetem para funções informativas e expostas nos espaços físicos em que o 
projecto se desenvolve, e apresentam temas como doação de medula óssea, e sintomas do 
linfoma e da leucemia.

O programa conta com apoios institucionais de angariação de fundos, uma vez que não 
existe comercialização dos Kits Dodói para contextos não institucionais.

Embora neste caso os bonecos de pano não apresentarem características físicas capazes de 
ilustrar alterações provocadas pelos efeitos secundários dos tratamentos, e procedimentos 
médicos mais rebuscados, o projecto apresenta de um modo geral características que o 
classificam, no âmbito da investigação, como uma aplicação de um universo lúdico ao 
contexto da oncologia pediátrica, tanto no uso de bonecos como objectos educativos, como 
no uso de ilustrações de personagens nos demais recursos do programa.

67  Instituto Cultural propriedade da Maurício de Sousa Produções, Brasil, fundado em 1997 que tem 
vindo a desenvolver colaboração gráfica em campanhas de sensibilização no âmbito da saúde, educa-
ção, meio ambiente e cultura.

68  Linfoma e Leucemia são dois tipos de doença oncológica.
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Cozy Cares Journal e Cozy the Port-a-Cat
www.candlelighters.org/Information/Resources/CozyCaresJournal

O programa consiste na distribuição gratuita nos Estados Unidos da América às famílias 
com casos de crianças e adolescentes em tratamento oncológico de dois recursos 
educativos: O Cozy Cares Journal, um livro em formato de diário, com actividades de 
desenho, espaços onde se pretende que a criança expresse estados de espírito. O diário 
oferece ainda espaço de registo dos tratamentos e da evolução da doença. As ilustrações 
representam a mascote da American Childhood Cancer Association69, responsável pela 
criação dos objectos e da sua distribuição. A mascote -  Cozy the Port-a-Cat - aplicada 
em boneco de pano foi desenhado, para servir de meio de educação e comunicação, mas 
também de companhia para as crianças em tratamento oncológico. O boneco, um gato 
de peluche, existe em dois tamanhos e tem bordados em forma de quadrado aplicados 
em locais estratégicos do seu corpo. São pormenores que simbolizam no local  do 
corpo do gato, comparado ao corpo da criança, os locais onde decorrem determinados 
procedimentos médicos comuns do tratamento médico. Os quadrados bordados no 
peito, na barriga, nas costas e numa mão representam os locais onde as crianças são 
intervencionadas e lhes é colocado o cateter venoso central, a sonda de alimentação, a 
punção lombar e extracção de medula óssea, e o cateter venoso periférico.

69  Associação fundada em 1970 por pais de crianças diagnosticadas com cancro, a fim de investir na 
investigação do cancro e se apoiarem mutuamente. Inicialmente com o nome Candlelighters,
a ACCO - American Childhood Cancer Organization  é hoje uma das maiores associações americanas, 
desenvolve recursos educativos e informativos e apoia as famílias, as crianças e os adolescentes em 
tratamento através de programas de apoio.

Figura 19 – Boneco Cozy the Port-a-Cat. ACCO.
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Através do boneco, a criança pode ver e perceber exactamente onde vai ocorrer um 
determinado procedimento médico, e pode até ensaiar esse procedimento no boneco, 
percebendo como decorrerá quando executado em si.
Além da função educativa, pelas suas características, o boneco é de forma simples um 
objecto de transmissão de conforto e uma companhia lúdica da criança.

A associação responsável fornece gratuitamente o boneco e o diário a famílias ou 
instituições responsáveis por crianças em tratamento oncológico dentro dos Estados 
Unidos da América. Não são indicadas informações sobre quem manipula os bonecos 
em actividades educativas, mas de forma intuitiva prevê-se que uma enfermeira ou um 
médico responsável pela criança que recebe o boneco e o diário possa explicar-lhe os 
procedimentos de forma correcta.
Por outro lado, acredita-se que assim que o procedimento é explicado simplificadamente 
a um pai ou responsável pela educação da criança, e dispondo o boneco de pequenos 
pormenores meramente ilustrativos dos locais onde esses procedimentos ocorrem, o pai, 
mãe ou voluntário será capaz de ensinar a criança por si mesma.
Este programa identifica-se na investigação como o mais simples, mas simultaneamente 
como um dos mais abrangentes, uma vez que motiva à exploração de sentimentos, 
emoções, gestão da dor e do medo, através do diário, às actividades lúdica e pedagógica.

Gabe’s Chemo Duck Program
www.chemoduck.org

Este programa encontra-se bastante bem descrito na sua plataforma de internet, e observa-
se como um dos mais interessantes no contexto de investigação, antes de mais, pela forma 
como nasceu.
O programa surgiu da intuição da mãe de um bebé diagnosticado com cancro, nos Estados 
Unidos da América, no ano de 2003. Do sentido de responsabilidade em envolver-se 
no tratamento do filho, e reflectindo sobre o papel do pais em colaborar com a equipe 
médica, surge a vontade de materializar essa intuição. O papel dos pais passa, por 
exemplo, pelo assegurar de que a criança toma a medicação aconselhada, e por acalmá-la 
durante os procedimentos médicos. Da necessidade de uma estratégia que ajudasse esta 
vontade surge a primeira aproximação ao que hoje é o programa.

Lu Sipos, que idealizou o projecto ao constatar que o filho de um ano de idade sentia uma 
empatia com um pato de peluche oferecido por um amigo, levou o boneco para casa, e com 
trabalho manual adaptou o pato ao contexto hospitalar em que o filho se encontrava.
Costurou um pijama para o boneco a partir dos pijamas do hospital, e adaptou um cateter 
ao corpo do pato. Na cabeça colocou-lhe um lenço semelhante ao que o filho usava, e no 
braço uma simulação de um medidor de tensão arterial.

Estas alterações ao boneco preferido do seu filho surgiram da intuição de que o boneco, 
semelhante à criança, seria uma boa ferramenta educativa dos procedimentos médicos 
enfrentados por ela.

O seu filho, Gabe, que dá o nome, a cara e a inspiração ao programa,
e que é hoje um sobrevivente de um cancro, desenvolveu uma interacção com o boneco 
ainda maior, brincando com acessórios médicos verdadeiros do hospital, repetindo no 
boneco os mesmos procedimentos a que estava sujeito. 

Confirmada a intuição da mãe, outras crianças do mesmo hospital manifestaram interesse 
pelo pato de peluche. Foram comprados mais patos idênticos ao de Gabe, e alterados mais 
uma vez manualmente pela mãe, desta vez para os oferecer às outras crianças do serviço. 

O sucesso dos bonecos junto das crianças foi confirmado algum tempo depois por uma 
médica do serviço que confirmou a capacidade dos patos de peluche diminuírem
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a ansiedade das crianças em relação aos tratamentos e procedimentos. (Slaughter, 2004, 
pag. 1)70

Começou a ser materializada a ideia de um programa, e, a par da angariação de fundos, o 
programa foi sendo construído e aplicado em cada vez mais hospitais. 

É possível importar o programa para um hospital, comprando os bonecos e o restante 
material que compõe o conjunto fornecido.

O conjunto abarca o boneco, devidamente equipado com um cateter, um lenço na cabeça, 
um pijama e um lenço igual ao do boneco para que a criança use.

De salientar que o material médico usado na aplicação do boneco, nomeadamente, o 
cateter, é verdadeiro.

70  Slaughter, Sylvia – Ducking Cancer [em linha]: 2004 [Consult. 18 Jul 2011] The Tennessean.
Disponível na www: <url: http://chemoduck.org/media.html>

Figura 20 – Boneco Chemo Duck. Chemo Duck Program, 
fotografia de Schenk Photography.
Figura 21 – Pormenor do boneco Chemo Duck. Chemo Duck 
Program, fotografia de Schenk Photography.
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Além do boneco, é fornecido um livro que explica aos pais como o boneco pode ser usado 
como objecto educativo, e um livro de actividades.
O livro foi desenvolvido com a colaboração de especialistas em educação infantil, da 
área social, e psicólogos, para se tornar num objecto capaz de despertar interesse e de 
ensinar. Faz ainda parte do conjunto um disco DVD com diversos conteúdos: a história do 
programa, informação e conselhos aos pais sobre como lidar com as primeiras semanas de 
tratamento, bem como informação que reforça a ideia de que os pais têm um papel activo 
no tratamento da doença dos filhos, orienta para o uso mais eficaz do boneco como uma 
ferramenta educativa, demonstra como o pato pode contribuir para aliviar a ansiedade, e 
motivando os pais a manter a esperança e uma atitude positiva durante o tratamento dos 
filhos.

A informação prestada sobre o projecto remete para a possibilidade de serem os próprios 
pais a gerir a interacção entre o boneco e a criança. 
O boneco desempenha não só a função lúdica mas também educativa. O livro de 
actividades serve o mesmo propósito, e tendo sido desenvolvido com a colaboração de 
especialistas confere uma utilização segura e produtiva por parte da criança, mesmo 
estando sozinha ou acompanhada pelos pais.
O programa é ainda um exemplo importante para a investigação, por se ter iniciado da 
vontade pessoal de alguém e da adaptação manual de um brinquedo para que se tornasse 
num meio de comunicação, o que é espelhado pelo presente projecto.

Sobre os programas

Confirma-se a existência de programas de aplicação de um universo lúdico ao universo 
da humanização em oncologia pediátrica tendo bonecos de pano como auxiliares 
pedagógicos.
Verifica-se uma maior incidência de programas nos Estados Unidos da América, com cinco 
programas analisados e dois programas brasileiros.
Em fase inicial da investigação, acredita-se que uma consciência primária do que são estes 
programas limita a sua procura, e que quanto mais informado se estiver acerca do que 
representam, se torna mais fácil procurar e encontrá-los.
Não se confirma até ao momento de registo do presente capítulo, a existência de nenhum 
projecto ou programa de origem portuguesa.
Nos programas e marcas apresentados verifica-se que existem dois tipos de bonecos 
criados: os que representam fielmente a figura humana, e os que representam personagens 
ou animais, com os quais as crianças facilmente se identificam.

No que toca à implementação dos programas, percebe-se que existem diferenças não só em 
termos de capacidade de abrangência de destinatários, mas também na capacidade destes 
serem ou não orientados e utilizados com e sem a intervenção de um especialista.

Em todos os programas, à exepção do Cozy the Port-a-Cat, sobre o qual não dispomos 
dessa informação, o desenvolvimento dos recursos educativos sejam bonecos ou cadernos 
de actividades, foram desenvolvidos com o apoio técnico de especialistas.

Quanto à utilização desses recursos, esta divide-se em sessões individuais orientadas por 
um especialista, interacção individual das crianças com os bonecos, apoiada pelos pais 
ou por elementos do pessoal médico, e sessões em grupo, agendadas com o propósito de 
preparar um grupo de crianças para cada um dos procedimentos a que vão ser sujeitas, 
também orientadas normalmente por um psicólogo ou especialista na área médica.

No decorrer da investigação surge o termo em língua inglesa Child Life Specialist, que se 
refere a uma profissão que lida especificamente com a tarefa de gerir a ansiedade das 
crianças face aos cuidados de saúde e procedimentos médicos.
Não existindo uma tradução literal desta designação profissional para a língua portuguesa, 
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opta-se por perceber em primeiro lugar em que consiste o trabalho de um Child Life 
Specialist:

“Child life specialists are trained professionals with expertise in helping children 
and their families overcome life’s most challenging events. Armed with a strong 
background in child development and family systems, child life specialists promote 
effective coping through play, preparation, education, and self-expression 
activities.”(Child Life Council, 1998)71

Em Portugal esta profissão não existe, segundo informações fornecidas pela psicóloga 
Ana Clément, contactada no âmbito da investigação.72 Partindo, no entanto, da descrição 
acima, pressupõe-se que o trabalho desenvolvido pelo especialista em questão se enquadra 
simultaneamente no trabalho de um educador de infância, membro de uma equipa lúdico-
pedagógica73, e de um médico e enfermeiro pediatra de um serviço oncológico pediátrico.

Entende-se que um child life specialist 74 desempenha funções educativas, através de 
sessões pedagógicas e lúdicas que ensinam a crianças sobre procedimentos médicos, e as 
tranquilizam diminuindo a ansiedade que estes provocam, preparando a criança.

Os programas acima descritos que são postos em prática por profissionais são na maioria 
exercidos com o apoio desses especialistas.
Os programas brasileiros indicam como seus responsáveis equipas multidisciplinares 
lideradas por psicólogos.
Das últimas linhas de pensamento, pretende-se sublinhar o facto de os programas 
poderem nascer de forma intuitiva, mas necessitarem de apoio técnico no seu 
desenvolvimento, e em alguns casos de apoio na sua dinamização prática.

Aqui distinguem-se os programas no âmbito da humanização dos programas do âmbito 
terapêutico, sendo que para desempenhar uma função terapêutica se pressupõe a 
necessidade de um programa ser orientado por um profissional.

Os programas de humanização ganham em serem desenvolvidos em colaboração ou por 
especialistas, mas podem ser exercitados por quem sinta vontade de o fazer e se sentir 
preparado para isso.75

Apresentam-se também como ferramentas educacionais comuns destes programas livros 
ilustrados, que explicam realidades da doença, incentivam a exploração da criatividade 
e da actividade lúdica como meio de expressão de sentimentos e estados físicos, e 
desempenham um papel distractivo da realidade que a criança atravessa.

Esses livros são ilustrados com as personagens que existem simultaneamente em boneco 
tridimensional de pano. Assumem-se estes objectos como diferentes aplicações de um 
universo lúdico aos programas de apoio, complementando a função dos bonecos.

Por fim, sublinha-se a importância do papel que estes programas desempenham no 
fomentar do bem-estar das crianças em tratamento.
Os programas têm o poder de ultrapassar barreiras emocionais, comunicativas e 

71  Child Life Council – The Child Life Profession [em linha]: Child Life Council. Consult. 16 Jun. 2011 
Disponível na www: <url: http://www.childlife.org/The%20Child%20Life%20Profession/>

72  Remete-se para a leitura do capítulo 5. Metodologia, pag. 75, que relata odesenvolvimento projec-
tual e o contacto com Ana Clément.

73  Remete-se para a consulta do subcapítulo 2.2.4 Aspectos relevantes , pag. 35 do capítulo 2,
Descrição.

74  Em tradução literal significa especialista em vida da criança.  Em tradução literal significa especialista em vida da criança.

75  Remete-se para os programas Projeto Dodói, descrito no presente capítulo, que admite voluntários 
na sua execução, o Gabe’s Chemo Duck, de igual modo descrito no presente capítulo, que incentiva a 
participação dos pais no tratamento dos filhos e no exercício práticos dos recursos educativos, e para 
o subcapítulo 2.3 Humanização Hospitalar em Pediatria, pag. 41.
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pedagógicas.

Existem características semelhantes entre cada um destes projectos e o projecto análogo 
que se propõe aplicando os Zés76.

A primeira semelhança é a aplicação de universos lúdicos ao contexto da humanização em 
oncologia pediátrica, aplicando personagens desenhadas propositadamente, ou da banda 
desenhada, como no caso do Projeto Dodói, descrito anteriormente, às diversas peças de 
execução do programa. O universo lúdico é aplicado nas ilustrações de objectos, como 
livros e posters, e na utilização de bonecos de pano como auxiliares educativos. 
No caso do projecto Dodói assinala-se ainda a existência dos personagens reproduzidos 
nas ilustrações, e dos bonecos, independente do programa de humanização, sendo este 
apenas uma aplicação dos mesmos a um universo exterior.

Em relação à utilização de bonecos de pano, a semelhança mais forte entre o projecto 
proposto da Zezling! e os projectos analisados, sublinha-se a existência de bonecos 
com forma de animal, não impedindo que estes sejam, além de brinquedos, auxiliares 
educativos. Os bonecos, desde que humanóides, são objectos educativos onde se assinalam 
locais do corpo em que decorrem determinados procedimentos médicos, ensaiando-os 
através deles.
A utilização dos bonecos permite ainda que as suas características físicas, como a 
ausência de cabelo e o uso de roupas como pijamas ou um lenço na cabeça sejam fontes de 
sublimação da doença, dos tratamentos e dos efeitos secundários por parte da crianças. 
Os Zés apresentam essas características, mais precisamente a ausência de cabelo e a 
possibilidade de vestir cada Zé à semelhança ou ao gosto de que o adopta.

O incentivo à expressão criativa, presente em programas como o Cozy Cares Journal, 
que inclui um diário com actividades de expressão escrita, é também em parte uma 
semelhança com o que se prevê que a Zezling! ofereça, concretamente na actividade 
baseada no seu funcionamento lúdico. A proposta de criar narrativas escritas e ilustradas 
com fotografias, como se propõe às famílias adoptivas dos Zés77, partindo dos bonecos, 
convidando à expressão criativa, assemelha-se às propostas de exercícios lúdicos 
disponíveis nos diários escritos e cadernos de actividades distribuídos pelos programas 
analisados anteriormente, por um lado, pela capacidade de entretenimento, e por outro, 
pela capacidade de sublimação da doença, incentivando à expressão de sentimentos e 
estados físicos.

Identificadas as principais semelhanças que desde o início, intuitivamente, se revelavam, 
entre os programas analisados e o que se prevê, adaptado do universo lúdico da Zezling!, 
apresenta-se no capítulo seguinte uma proposta de adaptação desse universo a um 
programa de humanização em oncologia pediátrica.

76  Remete-se para a leitura do capítulo 4. Proposta de adaptação da Zezling! a um programa lúdico e 
pedagógico, pag. 61.

77  Remete-se para a leitura do capítulo 2.1 A Zezling! – História e Funcionamento lúdico, pag. 21.
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4. Proposta de adaptação da Zezling! a um programa

lúdico e pedagógico.

A Zezling! e os Zés existem, desde 2006, de forma independente do presente trabalho 
de investigação, prevendo-se a continuidade da sua expansão conceptual e comercial 
no mesmo sentido. O sucesso ou insucesso da proposta de adaptação da Zezling! a um 
programa de humanização em oncologia pediátrica não compromete, de forma alguma, a 
continuidade da Zezling! como marca de bonecos e personagens, a sua posição e expansão 
comercial, conceptual e lúdica. Ao longo do desenvolvimento do presente trabalho de 
investigação a Zezling! seguiu o seu rumo natural de forma independente deste projecto.

O presente projecto de investigação apresenta-se assim, por um lado, como uma 
possibilidade de mais uma vez levar a Zezling! ao contexto académico, e por outro, de 
levar a Zezling! ao serviço de uma causa concreta, não comprometendo nenhuma destas 
possibilidades o funcionamento independente da Zezling! como marca de personagens e 
bonecos de pano.

Acredita-se que além das motivações naturais de construção de um programa de 
humanização em oncologia pediátrica o projecto de adaptação da Zezling! a essa realidade 
possa beneficiar precisamente do facto de existir, desde sempre, toda uma realidade 
conceptual e material aliada à marca. 
Os Zés são todos membros da mesma família, sendo que, pelo funcionamento lúdico da 
Zezling!, convidam cada novo cliente - família adoptiva - a fazer também parte dela. Cada 
cliente passa a pertencer à marca. A Zezling! não depende do público e dos seus clientes 
apenas em termos comerciais, mas principalmente em termos conceptuais, uma vez que 
são os compradores os (também) criadores das narrativas que a sustentam e que a tornam 
mais do que uma marca de bonecos.
Esse funcionamento, em comunidade, identifica-se como favorável à adaptação da marca 
ao universo da oncologia pediátrica, cimentado em fortes relações humanas, de afecto, 
preocupação e cuidado com o próximo. 
O facto dos Zés serem objectos únicos, produzidos manualmente e não por processos 
industriais, parece-nos também um factor favorável à sua adaptação à humanização da 
oncologia pediátrica. A produção manual em detrimento da produção industrial dos 
bonecos conecta-se com o objectivo do programa ser a humanização do tratamento em 
detrimento da terapêutica. A produção manual pressupõe uma dedicação pessoal a cada 
uma das peças que se coaduna com a dedicação e tratamento individual a cada criança. 
A humanização dos serviços baseia-se também ela na necessidade de servir cada utente e 
de o fazer sentir-se bem no quotidiano hospitalar. Pode, neste caso concreto, passar pela 
simples oferta de um boneco especialmente pensado para cada criança. 
A terapêutica exige o planeamento, o acompanhamento e desenvolvimento da parte de 
um profissional, servindo-se de instrumentos auxiliares concretamente desenvolvidos 
para esse efeito. A produção manual, não sendo ela mesma um obstáculo na produção 
de auxiliares terapêuticos, não a facilita, uma vez que na construção desses objectos se 
exige o respeito por normas de segurança concretas, (nomeadamente relacionadas com 
a capacidade de serem desinfectados) e preza a sua função de auxiliares terapêuticos, 
distinguindo-os, ainda que possam ter forma de boneco, de brinquedos ou objectos 
lúdicos.

Importa assim reforçar a ideia de que o objectivo do programa proposto é o da 
humanização dos serviços hospitalares e do tratamento de uma criança com doença 
oncológica.

Apresenta-se de seguida uma proposta de adaptação da Zezling! e dos seus bonecos ao 
contexto da humanização em oncologia pediátrica.
Esta baseia-se na intuição que comanda desde o início a investigação. Na fase em que se 
iniciou trabalho de pesquisa capaz de sustentar a ideia proposta, confirmou-se de certo 
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modo essa intuição, contribuindo esse trabalho de pesquisa para a sua elaboração mais 
consciente.
Os bonecos da Zezling! são de pano, construídos manualmente, e podem ter características 
físicas específicas para ilustrar um conceito, uma profissão, um animal.
Neste sentido, propõe-se a construção de bonecos - Zés-  de dois tipos:

1) Zés médicos e Zés enfermeiros;
2) Zés segundo o seu desenho original, adaptado especificamente em determinados 
pormenores para se tornarem ferramentas pedagógicas;

Para completar cada um dos dois tipos,  prevê-se a construção de acessórios, como 
acessórios médicos, chapéus e roupas que caracterizem os Zés de forma individual.
Propõe-se ainda a adaptação de outros acessórios Zezling! ao contexto em que se propõe 
adaptar, como Zés alfinetes que possam ser um objecto simbólico de encorajamento, Zés 
Dedos (pequenos Zés com um cordel que permite pendurá-lo) para decorar espaços.
Prevê-se que a interacção dos Zés com as crianças seja não só um modo de as distrair, mas 
também uma ajuda na compreensão do momento que atravessam, do tratamento e das 
alterações físicas provocadas pelos efeitos secundários.

Importa distinguir as funções previsíveis destes objectos em ambiente hospitalar:

a) Função lúdica: Os Zés são brinquedos de pano e por isso devem ser objecto de 
brincadeiras e interacção, tal como qualquer outro boneco de pano com quem uma 
criança se identifica. Existe no entanto uma proposta de aplicação muito particular.
O funcionamento lúdico da Zezling! tem como base a partilha de narrativas 
construídas a partir de cada um dos Zés78. Propõe-se a interacção criativa dos 
Zés com as crianças com o objectivo de construir narrativas, relatando-as, 
fotografando-as.
Acredita-se que as narrativas construídas contribuem para o expressar de estados 
físicos e emocionais, contribuindo para a construção de um diário de disposição, 
ou apenas para uma colecção de narrativas que ajudam a passar o tempo, e a 
documentar acontecimentos importantes, participando do funcionamento lúdico da 
Zezling!, e a sublimar a doença, os tratamentos e seus efeitos secundários.

b) Função Simbólica: Prevê-se a identificação e empatia da criança com os Zés, 
assente nas cores e nas suas características físicas. Os Zés serão objectos oferecidos 
num contexto muito concreto. Têm braços compridos que abraçam e se atam à 
volta do corpo e de objectos. Simbolicamente um objecto divertido e personalizado 
oferecido à criança pode ser um factor de encorajamento, um amuleto, um sinal 
positivo na fase que a criança atravessa, um amigo que o acompanha e com quem 
partilha o seu dia-a-dia.

c) Função educativa: Com apoio técnico, prevê-se a adaptação dos Zés a uma função 
educativa, permitindo que a criança repita nos Zés os procedimentos a que está 
sujeito, que faça dele um espelho do seu próprio corpo. Os Zés poderão ser um 
meio de comunicação entre o pessoal médico e criança, onde se ensaiam e repetem 
procedimentos médicos, e onde se ilustram alterações físicas provocadas pelos 
efeitos secundários do tratamento, fazendo do Zé um semelhante da criança.

No âmbito do projecto foram construídos seis Zés, sendo um deles um Zé médico, e outro, 
uma Zeza especificamente adaptada para assinalar, através da aplicação de objectos 
decorativos no seu corpo, os locais onde decorrem procedimentos médicos.79

Cada um destes Zés, à semelhança dos demais bonecos criados pela Zezling!, são 
criados aliando as suas características físicas ao seu nome, e à componente narrativa e 
simbólica que se pretende que cada um deles personifique. Prevê-se, assim, que o nome 

78  Consultar subcapítulo 2.1 A Zezling! história e funcionamento lúdico, pag. 21.

79  Consultar Anexo Digital, Galeria de Imagens, pag. 129 e separadores de capítulo.



63

e as características físicas de cada Zé sejam objecto de criação de uma narrativa que é 
partilhada com o destinatário do boneco. A partilha dessa narrativa poderá tornar-se um 
veículo acrescido de comunicação através de cada Zé.

O Zé médico – Zé Sr. Dr.- veste uma bata, e acessórios em pano: um estetoscópio, uma touca, 
uma máscara e protectores para os sapatos. 

4. PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DA ZEZLING!
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Figura 22 - Zé Sr. Dr. 
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O Zé das palavras cruzadas tem orelhas compridas, um bolso na barriga e um padrão aos 
quadrados em toda a roupa. Este Zé foi desenhado traduzindo em objecto uma maneira de 
ser de um personagem (assim funciona a Zezling!)80. É um Zé que gosta de se entreter com 
charadas como jogos de palavras cruzadas.

80  Remete-se para a leitura do capítulo 2.1 Zezling! – História e funcionamento lúdico, pag. 21.

Figura 23 - Zé das Palavras Cruzadas.
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Figura 24 - Zeza dá Energia

4. PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DA ZEZLING!
a um programa lúdico e pedagógico 

A Zeza dá energia tem orelhas em forma de estrelas, e uma roupa em cores muito garridas 
como o laranja, o amarelo e o rosa. A sua maneira de ser transmite, simbolicamente 
alegria, e energia.
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O Zé das riscas é careca, usa um gorro na cabeça. Tem um bolso na barriga e uns calções. 
Este Zé tem as particularidade de ser gordinho e careca.

Figura 25 - Zé das Riscas.
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Figura 26 - Zinsecto Solar.

O Zinsecto Solar é de uma espécie diferente dos restantes Zés do projecto. Assinala a 
diferença. É branco e amarelo e tem um fecho na boca, em forma de bolso, que permite 
que sejam aí guardados pequenos objectos e que se mude a expressão da sua cara.
O nome segue a mesma lógica simbólica da Zeza dá energia, partindo do princípio de que a 
luz do sol transmite alegria.

4. PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DA ZEZLING!
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A Zeza Primaveril é a única Zeza no âmbito do projecto que tem adaptações específicas no 
corpo para que se torne um objecto educativo. Tem corações na cabeça, um top e uma saia 
floridos. Em quatro zonas do corpo - peito, barriga, mão e costas - tem aplicados adesivos 
têxteis, onde se podem fixar à escolha alguns objectos decorativos, que assinalam nessas 
zonas no corpo onde vão decorrer determinados procedimentos médicos.

Figura 27 - Zeza Primaveril.
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Figura 28 - Zé Bebé.

Os objectos, um pássaro e uma flor, não ilustram figuradamente procedimentos ou 
objectos médicos, mas assinalam o local onde eles decorrem segundo a vontade da 
criança. Pode ser usado, por exemplo para assinalar não só a zona onde vai decorrer um 
procedimento médico, explicando-o, mas assinalar colectivamente as zonas onde a criança 
já foi submetida esse ou outro procedimento. A Zeza é assim decorada, ao mesmo tempo 
que simbolicamente memoriza procedimentos passados. Os objectos podem ser removidos 
e voltar a ser colocados quantas vezes for necessário.

São apresentados no projecto mais três tipos de Zés:
Um Zé Bebé, objecto pequeno que é um brinquedo e simultaneamente um objecto 
decorativo, que pode ser usado também como ferramenta educativa. É um bebé dentro de 
um saco-cama que pode ser tirado para fora. Tem um cordel no topo que permite que seja 
pendurado.

4. PROPOSTA DE ADAPTAÇÃO DA ZEZLING!
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Dois Zés Dedos alfinetes, e um conjunto de Zés Dedos de pendurar.

A utilização dos objectos dependerá de uma interlocução com técnicos especializados que 
ajudem a prever alterações ou funções adicionais às apresentadas.

Os Zés apresentados são o espelho da fase inicial e da intenção da investigação, pelo que 
será desejável um acompanhamento técnico que colabore na previsão de adaptações aos 
Zés para que estes desempenhem a função educativa.

Figura 29 - Zés Dedos (alfinetes).
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Figura 30 - Zés Dedos (pendurar).
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5. Metodologia

5.1 Frentes de execução

Como método de trabalho na presente dissertação registam-se três frentes em permanente 
articulação de execução e que se relacionam entre si:

1) Pesquisa e análise de programas análogos ao que a intuição que move o presente 
trabalho propõe, como forma de validação dessa intuição.

2) Desenvolvimento da marca Zezling! e do seu funcionamento lúdico, da ideia 
de um programa adaptado ao contexto da oncologia pediátrica e consequente 
componente prática;

3) Interlocução dividida em formal (institucional), informal, (através da internet e 
suas redes sociais) e pessoais (propostas de interacção de crianças em tratamento 
com Zés)81.

A última frente descrita, Interlocução, tem o papel de estabelecer um diálogo entre 
o investigador e os agentes reconhecidos como capazes de, em conjunto, prever e 
desenvolver a aplicação pretendida dos dois universos. Essa interlocução foi sendo 
registada e analisada em forma de pistas de desenvolvimento projectual, que indicam o 
caminho do trabalho de campo, e os passos a seguir para o planeamento, construção e 
execução prática de um projecto de apoio à oncologia pediátrica.

O processo de trabalho será descrito de seguida, por ordem cronológica dos 
acontecimentos, separando por títulos partes do relato susceptíveis de serem assinalados 
de modo particular.

5.2 O processo de trabalho - Descrição e Análise 

Primeiras pistas

Iniciou-se o processo de trabalho, em Setembro de 2010, entrando em contacto, via 
mensagem na rede social Facebook, com a Loja Piri-Piri, (Lisboa), a fim de perceber como 
teriam conseguido organizar a iniciativa “Do Pé para a Mão”, uma recolha de fantoches 
de meia a doar ao IPO de Lisboa, para o qual doámos uma Zeza. Foi-nos aconselhado que 
contactássemos a Liga Portuguesa contra o Cancro, que seria muito receptiva a novos 
projectos de apoio.
Obtivemos resposta da Loja Piri-Piri, que se mostrou entusiasmo pela iniciativa, e se 
ofereceu para disponibilizar qualquer tipo de ajuda .

Em paralelo, iniciando um trabalho de pesquisa maioritariamente através da internet, 
encontrámos a página de uma casa de apoio, a Casa de Apoio Aura82. Pertencente à 
Associação Unificada de Recuperação e Apoio de crianças e adolescente com cancro, 
no Brasil, a casa de apoio serve de morada às crianças e suas famílias no período dos 
tratamentos. Pareceu-nos um projecto interessante. 

81  Remete-se para a leitura do Anexo 5, pag. 125.

82  Casa de Apoio Aura é uma casa pertencente à AURA -  Associação Unificada de Recuperação e 
Apoio, situada em Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil. A casa acolhe crianças em tratamento on-
cológico e as suas famílias e dá apoio em todas as áreas inerentes ao tratamento de uma criança com 
doença oncológica.
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O trabalho de pesquisa foi avançando, fazendo com que se encontrasse cada vez mais 
referências semelhantes.
Constatou-se que em Portugal existem projectos análogos, como as Casas da Associação 
Acreditar, e as da Fundação Ronald McDonald, para que as famílias que não vivem nos 
grandes centros, onde normalmente existem centros de tratamento oncológico, e não 
têm por isso onde ficar, possam ser acolhidas e acompanhar as crianças durante os 
tratamentos.
Na página da Casa da Apoio Aura visualizámos um vídeo que reportava o trabalho dos 
voluntários junto das crianças, entre os quais um homem que manipulava uma marioneta. 
Optou-se por enviar um email à instituição, dando conta da informação que se pretendia, 
como tínhamos chegado até ali e perguntando se existia algum programa que orientasse 
essa interacção entre as crianças e as marionetas, ou se seria apenas um passatempo entre 
os vários que os voluntários desenvolvem com as crianças. 
A Casa de Apoio Aura, no Brasil, nunca respondeu às mensagens de correio electrónico. 
Constatou-se que a página não era actualizada regularmente e que por isso a ausência de 

resposta se deveria provavelmente à falta de recursos humanos de gestão da plataforma.

Continuando o trabalho de pesquisa, registou-se a existência das equipas lúdico-
pedagógicas no IPO do Porto. 
Essa informação foi encontrada na página Oncologiapediátrica.Org, que passou a ser uma 
das principais páginas de pesquisa de informação. Identificou-se também a Associação 
Acreditar como uma das responsáveis pelo voluntariado em pediatria no IPO do Porto. 
Nessa fase era nossa convicção de que uma proposta de programa de apoio teria de 
ser feita no âmbito do voluntariado, pelo que seria importante sondar quem geria essa 
actividade nas unidades de tratamento do Porto. Na tentativa de contactar as educadoras 
da equipa lúdico-pedagógica do IPO do Porto, verificámos que não dispúnhamos dos 
endereços de correio electrónico correctos, uma vez que as mensagens enviadas falhavam 
na entrega. Esse acontecimento motivou o adiamento desse contacto, prosseguindo-se com 
o trabalho de pesquisa.

Entrámos em contacto com Nuno Martins, fundador da plataforma OncologiaPediátrica.
org, para obter sugestões de entidades que pudessem despertar interesse pelo projecto. 
Foi-nos sugerido que contactássemos a Associação Inês Botelho83, na pessoa da sua 

83  Associação sem fins lucrativos, fundada em 2008. A Associação desenvolve trabalho no apoio 
social e humano das crianças afectadas com doença oncológica e as suas famílias, divulgação de 

Figura 31 - Zeza Dá Energia, a Zeza enviada para o projecto
Do Pé para a Mão, organizado pela loja Piri-Piri, e que 
impulsionou a investigação.
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responsável. Esse contacto foi feito dias depois, via mensagem de correio electrónico 
expondo o projecto, a intuição que o comandava e no fundo sondando o possível interesse 
da associação no projecto. 
Desse contacto não surtiu nenhuma resposta. Numa análise à ausência de interesse pelo 
projecto, acredita-se que o modo como se expôs o projecto possa ter soado demasiado 
ambicioso e ter limitando de certo modo uma leitura aberta da proposta, e por outro lado, 
algo de inseguro em termos de maturação das principais ideias. Optou-se por não insistir 
nesse contacto, justificando-se essa opção com o crescente aumento de pistas possíveis 
de execução, com a necessidade de maturar as linhas orientadoras da proposta, e de 
confirmar ou refutar a intuição que move, desde o início, o projecto.

Em Novembro de 2010, através da internet, conheceu-se a recente plataforma 
FalarSobreCancro.org84.
A plataforma permite a criação de perfis pessoais e a troca de ideias relacionadas com o 
tema. Partindo desta possibilidade foi criado um perfil e escrito um texto descritivo do 
projecto, onde foram identificadas perguntas na esperança de que, interessados no tema, 
os restantes membros pudessem querer responder:

- As crianças entendem os tratamentos a que são sujeitos, as alterações físicas e o 
porquê delas acontecerem? Aceitam-nos?
- Sentem necessidade e vontade de brincar?
- Têm alguém disponível, a tempo inteiro, nas salas de brinquedos, para brincar e 
interagir com elas?
- Gostam de imitar/recriar momentos do seu tratamento para o explicar ou 
entender melhor?

O texto publicado teria como principal intenção despertar a atenção da comunidade que se 
começa a reunir na plataforma, apresentar a ideia e sugerir a colaboração dos interessados 
através da discussão do tema.
Lido por algumas pessoas, o texto não recebeu nenhum comentário, sugestão, ou tentativa 
de resposta às perguntas apresentadas.
Acredita-se que não terá sido o melhor meio de colocação de questões relacionadas com 
o complexo universo da oncologia pediátrica, e que as próprias famílias, mesmo que 
interessadas, não tivessem sentido a viabilidade de interagir na plataforma. A própria 
plataforma está com dificuldades de implementação, sendo ainda um protótipo, em fase 
de testes e na qual não foram investidas estratégias de divulgação e investimento na 
expansão da rede.

A plataforma não está, no entanto, fora dos planos de execução do trabalho de 
investigação. Sublinha-se a vontade de reafirmar o projecto na mesma rede, num futuro 
texto mais completo, consciente e seguro, uma vez que o meio pode simultaneamente ser 
enriquecido pela contribuição, e enriquecer-se em si, se a troca de ideias funcionar.

Ainda em relação à mesma plataforma, foi feito um convite a uma pessoa próxima, 
Débora Andrade, para se registar na página e contribuir com um testemunho. Débora 
foi doente oncológica na infância, desde os quatro anos e foi seguida até à idade adulta. 
A sua contribuição foi dada dias depois, num testemunho breve sobre o seu processo de 
tratamento e aspectos relacionados com a humanidade dos serviços.
Débora aceitou ainda colaborar no projecto, particularmente na cedência de informações 
e testemunho sobre o seu processo de tratamento e confronto com a doença, assim que 
fosse vantajoso para o projecto. Considera-se que um testemunho na primeira pessoa de 
alguém que tem plena recordação e memória de todo o processo. Com contribuição de 
Débora Andrade na plataforma, percebeu-se existir abertura da sua parte para partilhar a 
história e a sua visão da doença e dos tratamentos que enfrentou. O convite à colaboração 

informação e apoio à investigação nas áreas de estudo da oncologia pediátrica.

84  Da autoria de Nuno Duarte Martins, “o TalkingAboutCancer.org é uma plataforma participativa 
online criada com o intuito de informar, apoiar e agregar cidadãos envolvidos directa ou indirecta-
mente na problemática do Cancro.”(TalkingAboutCancer.org, 2010). 
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no projecto por troca de ideias, opinião sobre o projecto e resposta a questões colocadas 
nesse âmbito ficou acordado e agendado para uma altura de maior firmeza do projecto.

O registo no FalarSobreCancro.org conduziu-nos à informação de que iria decorrer uma 
reunião de apresentação e discussão da plataforma. A intuição comandou mais uma vez 
o projecto, e decidiu-se a participação nessa reunião, sem pré determinação de como iria 
decorrer. A reunião foi muito estimulante em troca de ideias, e resultou como um factor-
surpresa no projecto de investigação. No final da reunião foi dada a oportunidade de 
apresentarmos a nossa ideia, e de confrontá-la com os restantes presentes, que eram, entre 
outros, pais de crianças que tinham estado em tratamento oncológico.
Um dos participantes que manifestou mais interesse na ideia, e foi confirmando que o 
projecto faria sentido, foi José Carvalhinho, director da Associação Acreditar no núcleo 
Norte, com sede no Porto.
Os restantes participantes manifestaram também interesse e entusiasmo na proposta.
José Carvalhinho deixou-nos o seu contacto, e pediu que agendássemos uma reunião 
sensivelmente um mês depois. 
A participação na reunião revelou-se muito produtiva, uma esperança e um assinalar de 
que o projecto deixava planear-se por si mesmo. Foi de certo modo o revelar de “uma 
luz ao fundo do túnel” de que as ideias fariam sentido. O sentimento de estarmos a 
encaminhar-nos bem também nasceu da interacção entre os participantes na reunião, e 
principalmente da troca de contactos com José Carvalhinho.
Observa-se que o facto de terem sido projectadas, no final da reunião, imagens do blogue 
da Zezling!, despertou ainda mais a curiosidade e o interesse na adaptação do universo 
lúdico ao contexto da oncologia pediátrica. Sente-se a empatia criada entre os bonecos e as 
pessoas que os observam uma primeira vez, e uma mais eficaz compreensão natural do 
funcionamento lúdico da marca - as notícias enviadas pelos Zés.

Ainda durante a mesma reunião foi proposto que fosse criado um perfil do Zé (uma 
personagem central da Zezling! que tem um perfil no Facebook) que contribuísse para 
a divulgação do projecto, centrada na ideia da Zezling! de que os Zés têm personalidade 
própria.
Pela delicadeza da questão, que no fundo introduzia uma personagem fictícia numa rede 
de discussão que se presume séria, surgiu a necessidade de abordar o colectivo GANA.
Os GANA são o Grupo de Argumentistas Não Alinhados, responsáveis pela criação de 
um grupo de personagens fictícias que além de participarem em vídeo humorísticos, 
interagem em diversas redes sociais, com os seus fãs.

O contacto com os Gana pretendia perceber que reservas existem em colocar as 
personagens num ambiente real, apesar de fictícias, e principalmente em debater assuntos 
delicados, e esclareceu uma série inseguranças. As personagens do colectivo não falam, 
por regra, de assuntos que fujam às suas próprias criações narrativas. Partilham ligações 
para vídeos e desabafos dos personagens.
Não há registo de terem tido algum problema com assuntos partilhados, mas existe o 
esforço de não fazer referência a temas que possam suscitar alguma censura.
A opção de criar um perfil do Zé na rede FalarSobreCancro foi adiada para um futuro 
próximo, prevendo a discussão dessa hipótese com Nuno Martins, criador da plataforma, 
quando se sentisse o projecto mais coeso, apostando no bom-senso e segurança plena do 
seu papel na plataforma, e explicando-a de forma clara assim que esse perfil fosse criado.

Dos universos lúdicos em contextos exteriores

Enviámos uma mensagem de correio electrónico a José Carvalhinho, para informar 
que estava a ser cimentada a ideia do projecto e que estavam a ser construídos Zés 
propositadamente para uma apresentação do projecto na Acreditar. 
Sabíamos que essa apresentação seria marcada em breve e que teria como principal 
objectivo mostrar a ideia e os Zés aos restantes responsáveis da associação. José 
Carvalhinho tinha manifestado interesse em partilhar o projecto com os colegas da 
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associação.

O trabalho de pesquisa e a presença do Zé no Facebook fez com que este se ligasse 
a diversas páginas de apoio a crianças em tratamento. Essas páginas são criadas 
normalmente para aumentar a consciência colectiva da necessidade de doação de medula 
óssea, tornando esse apelo mais pessoal uma vez que cada página é dedicada a cada uma 
das crianças que necessitam de ajuda. No caso da criança sofrer de um tipo de doença 
que não necessite de transplante, a página serve para manter os interessados actualizados 
em relação à evolução dos tratamentos. O Zé comenta frequentemente perfis e páginas de 
amigos virtuais, e os perfis de crianças em tratamento, aliados ao interesse natural para a 
investigação, passaram a ser visita frequente. Como exemplos concretos podemos indicar 
o dia de aniversário de uma dessas crianças, a quem o Zé deseja feliz aniversário através 
de um comentário, ou a apreciação positiva (através do botão “gosto” disponível nos 
conteúdos do Facebook) de um vídeo narrativo publicado por outra criança. Essa interacção 
surge de forma muito natural. Muitas vezes é reflexo da nossa vontade pessoal, sendo que 
o perfil utilizado é o do Zé, porque este é o personagem considerado como privilegiado na 
interlocução para a aplicação da Zezling! ao contexto oncológico pediátrico. A participação 
do Zé no Facebook interagindo com perfis e páginas das crianças em tratamento que 
partilham amizade virtual revelou boa aceitação por parte dos responsáveis desses perfis. 
Foram registadas reacções positivas a comentários do Zé. Sentimos que não é percebido 
numa primeira abordagem que o perfil pertence a um boneco da marca Zezling!, mas que 
a intenção por detrás dessa interacção não é apontada no sentido negativo.  O facto de o Zé 
estar ligado a essas páginas contribuiu bastante para focar o trabalho de pesquisa, uma 
vez que aumentou a nossa consciência das necessidades lúdicas e educativas das crianças, 
e do contexto diário de uma criança em tratamento. As imagens apresentadas nas galerias 
dos perfis ligados ao Zé mostram uma realidade diária retratada precisamente pelos seus 
participantes reais, e no fundo destinatários do programa que se propõe. Essas imagens 
tornam-se indirectamente fontes de informação da investigação, familiarizando-nos 
com o ambiente hospitalar em que as crianças estão inseridas, com as suas rotinas e as 
alterações físicas.

A presença do Zé no Facebook ligada ao contexto da oncologia pediátrica levou ao contacto 
com o grupo Legião 501, Portuguese Outpost (núcleo em Portugal). A Legião 501 (501st 
Legion) é uma organização mundial criada por Albin Johnson. É um clube de voluntariado 
formado com o objectivo de juntar entusiastas de costuming85 e que  tem como objectivo, 
a criação de uma identidade colectiva, celebrando imaginário da saga do cinema Star 
Wars (Guerra das Estrelas), de George Lucas. Os seus membros são fãs incondicionais 
da narrativa e dos seus personagens, dedicam-se à promoção das respectivas réplicas e 
adreços dos personagens, mas também à comunidade local de que fazem parte atarvés de 
acções voluntárias entre outras. No contexto hospitalar, o que a Legião 501 faz é visitar as 
crianças internadas, fazendo com que as personagens saiam do ecrã e tragam alegria ao 
ambiente hospitalar.
Parece-nos que esta actividade é, à semelhança do que propomos, a expansão de um 
universo lúdico, neste caso do cinema, a um novo contexto. É relatado e aclamado na 
página do Facebook do grupo o bem-estar provocado nas crianças que recebem a visita 
das personagens. No contexto da investigação, a função principal destas iniciativas é 
maioritariamente lúdica. Mas é também simbólica, na mediada em que desperta nas 
crianças o bem-estar a partir de um imaginário. Entrámos em contacto com o núcleo 
português, via correio electrónico, para perceber como lidam com a experiência, e como 
pensam que um universo lúdico pode estimular as crianças a ultrapassar um momento 
difícil. Deste primeiro contacto resultou a manifestação do interesse da parte do grupo de 
colaborar na cedência de informações.

85  Neste contexto, Costuming refere-se ao acto de criar, fornecer e usar disfarces de personagens, 
neste caso da saga do cinema Guerra das Estrelas, de George Lucas.
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Início de um acompanhamento

Foi entretanto marcada a reunião na Acreditar na sede do núcleo Norte desta Associação.
As expectativas eram de que fosse despertado o mesmo interesse de José Carvalhinho nos 
seus colegas, e que fosse possível assim manter uma interlocução capaz de garantir um 
acompanhamento técnico no planeamento do programa. Foi nesse âmbito preparado um 
guião que ajudasse a apresentar as ideias, embrionárias no momento.
Para essa reunião, além de um registo do discurso a apresentar, preparámos quatro 
bonecos: o Zé Sr. Dr., o Zé das Palavras Cruzadas, o Zinsecto Solar, e a Zeza Dá Energia. 
Durante o processo de construção destes Zés, foram imaginadas diversas outras peças 
que poderiam ser criadas no contexto do programa, partindo dos Zés que já existem. 
Assim, fortalecendo a ideia que está em desenvolvimento desde o início, acredita-se 
que determinadas peças seriam de importante inclusão para que o projecto decorresse 
cumprindo os objectivos. Embora a ambição e as ideias nunca deixem de despertar a 
vontade de construir peças, sente-se a necessidade de um acompanhamento técnico que 
preveja as adaptações necessárias à integração aperfeiçoada dos Zés num programa de 
apoio.

Decorreu então a reunião na Acreditar, no dia 1 de Fevereiro de 2011, pelas 18h00, na 
sede da Acreditar no Porto. Reunimos com o director no núcleo Norte, José Carvalhinho, 
com a assistente social Ana Ferreira, com Fernando Luís Barbosa, Teresa Braga Barbosa e 
Maria Botto, todos membros da associação. Percebemos que os presentes na reunião, com 
excepção da Ana Ferrerira, eram pais e mães de crianças que enfrentaram a doença.
Começou por falar-se do funcionamento da Zezling!. Apresentou-se a intenção do projecto, 
e os Zés construídos recentemente. De seguida explicámos a lógica de funcionamento 
comunitária da Zezling! e da interacção das pessoas com os Zés. 
Mostrámos fotografias enviadas pelos clientes da marca, para que se percebesse que tipo 
de conteúdos são partilhados com a comunidade, assim que se adopta um Zé. Falámos 
também do aspecto formal dos Zés, e de possíveis vantagens na sua forma, aspecto, cores, 
toque. Estes foram assinalados pelos presentes como aspectos importantes na relação do 
objecto com as pessoas. 
Levámos preparadas um conjunto de questões que gostaríamos de ver respondidas nessa 
reunião:

- Como funciona a componente educativa e o acompanhamento lúdico?
- Será possível desenvolver, a curto prazo, uma actividade de interacção entre Zés e 
crianças em tratamento?
- Quais as condicionantes técnicas e práticas de execução? Os Zés podem entrar nos 
serviços?

Conversámos sobre o modo de funcionamento da marca, enquanto comunidade e estímulo 
de comunicação, e das características físicas dos Zés, e sobre as possíveis reacções das 
crianças ao próprio objecto. Observou-se que, por um lado, qualquer criança se pode 
relacionar com o boneco em si, tal como se relaciona com um outro brinquedo de peluche, 
mas que para estimular a criação de narrativas a partir deles, teriam de ser incentivadas 
crianças nas quais identificássemos a vontade lúdica e imaginativa, e a disposição física 
para tal.
Em relação à forma, de igual modo, conversou-se sobre a maior ou menor empatia de 
cada criança, consoante a sua faixa etária e o contexto cultural; que, se algumas crianças 
podem sentir-se estimuladas a construir uma narrativa à volta delas, outras podem não 
reagir da mesma maneira. Os participantes na reunião acharam os Zés agradáveis ao 
toque, e elogiaram a capacidade inventiva na sua criação, nomeadamente na escolha e 
combinação das cores de cada um. Experimentaram a articulação dos braços, que abraçam 
e se prendem ao pescoço, ao colo, às cadeiras, etc.

A reunião foi muito produtiva e entusiasmante. Deu um fôlego acrescido ao projecto, e fez-
nos criar expectativas e curiosidade em relação a resultados de uma experiência futura, 
que seria para breve. As expectativas giravam em torno do desenvolvimento operacional 
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da actividade (relembra-se que nesse momento a actividade se centrava na convivência 
das crianças com os Zés com o propósito de criar histórias), do número de crianças que 
seríamos capazes de abarcar, da duração do projecto com cada criança, e da frequência 
da actividade. Despertaram também expectativas em relação à reacção das crianças, que 
teriam forçosamente reacções diferentes, e assim, resultados diferentes nas narrativas 
criadas.
A ideia do funcionamento lúdico da Zezling! foi muito bem acolhida, o facto de os Zés 
serem apresentados, e logo serem objecto da construção de narrativas, histórias e 
projecções de uma realidade que ajuda, de certo modo, a exteriorizar pensamentos, ideias, 
estados de espírito.
No diálogo estabelecido na reunião registamos, entre outros, um dado interessante: existia 
a convicção de que as crianças gostam de falar sobre os tratamentos a que estão sujeitos, 
gostam de explicar os procedimentos médicos e a sua rotina diária.
Previu-se que, de um modo geral, o tipo de histórias construídas pelas crianças, a partir 
dos Zés, seriam um espelhar da sua própria história. 
Relacionámos este ponto da conversa a uma das ideias para aplicar os Zés ao contexto 
hospitalar e de tratamento. As crianças gostam de repetir, em bonecos, os procedimentos 
médicos a que estão sujeitos. Isso ajuda-os a sentirem-se mais seguros, e a perceber 
também o que fizeram no próprio corpo. Foi-nos confirmada essa ideia durante a reunião.

Levámos preparadas diversas ideias que pudessem prever uma aplicação do universo 
Zezling! ao contexto da oncologia pediátrica, fazendo-nos prever situações em que 
não existe interacção criativa com as personagens, mas apenas a oferta de um Zé, que 
em termos simbólicos apoie a criança, e sirva objectivos educativos através das suas 
característica físicas.86 Aconteceu, no entanto, que o grupo de pessoas que reuniu comigo 
identificou vantagens muito específicas na reacção entre as crianças, o tratamento, 
e a ideia central, de criação de conteúdos a partir dos personagens, o que na Zezling! 
chamamos de notícias enviadas.87 Conceptualmente, assim, o que se pretendia, no final da 
reunião, como mote da actividade lúdica, seria o enriquecimento da comunidade já criada 
da Zezling!, através dos conteúdos produzidos pelas crianças, em período de tratamento 
e pós-tratamento, em determinados casos, partindo do boneco. Significa que, em termos 
genéricos, o projecto viveria, na altura, da ideia central do funcionamento lúdico da 
Zezling!

Muitas das considerações e sugestões que esperávamos ouvir, acerca de possíveis 
aplicações dos Zés ao contexto hospitalar foram, naquele momento, postas de parte, e 
planeadas para serem pensadas ao longo do desenvolvimento do projecto. Assim, seriam 
identificadas as necessidades e as respostas a essas necessidades, e construídas novas 
peças e novas actividades de estímulo criativo. Deste modo, questões que existissem na 
fase de pré-convívio, tanto em relação ao Zés construídos, como em relação às actividades 
a desenvolver, seriam respondidas a longo prazo, no desenvolvimento projectual.
Fomos advertidos para não contar com um grupo grande de crianças participantes. O 
número de crianças em tratamento é elevado, e existiria ainda um facto que poderia 
aumentar o número de crianças envolvido, caso essa situação não fosse prevista e 
planeada antes de qualquer acção ou projecto: a possibilidade, por se achar conveniente, 
do envolvimento dos irmãos das crianças doentes. Segundo a informação partilhada 
na reunião, estes passam também por momentos difíceis, sentindo-se um pouco menos 
estimadas em relação aos irmãos doentes. Chegam a desejar estar também doentes para 
poderem ter acesso aos mesmos bens materiais e afectivos. Isto faz com que a associação, 
os pais e os educadores se preocupem em incluir essas crianças nas suas actividades, e 
em proporcionar-lhes a mesma atenção. Esta ideia fez-nos pensar em conjunto que em 
determinada fase do projecto seria importante incluir nele também os irmãos e irmãs de 
crianças doentes, bem como ex-doentes, que poderiam enriquecer a experiência.

86  Remete-se para a leitura do capítulo 4. Proposta de Adaptação da Zezling! a um programa lúdico-
pedagógico, pag. 61.

87  Remete-se para a leitura do subcapítulo 2.1 A Zezling! – História e funcionamento lúdico, pag. 21.
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Pensamos que as crianças estimuladas à construção de narrativas projectem naturalmente 
a sua história individual nas histórias criadas a partir dos Zés. Acreditamos também 
que será natural, assim que lhes seja proposto, usarem os Zés como objecto transmissor 
de conforto e confiança, uma espécie de amigo que os acompanha no processo difícil 
que atravessam, e que, uma vez oferecido nessa fase, fará parte dela, necessariamente, 
assinalando-a. A convicção inicial do investigador de que os Zés podem servir de objectos 
pedagógicos, que ajudem na compreensão de alterações físicas e de procedimentos 
médicos, foi também bem recebida, fortalecida pela ideia de que as crianças sentem 
conforto em explicar aos outros os tratamentos a que foram sujeitos.
Na conversa sobre o modo de funcionamento da marca, enquanto comunidade e estímulo 
de comunicação, e das características físicas dos Zés, discutimos as possíveis reacções 
das crianças ao próprio objecto. Observou-se que, por um lado, qualquer criança se pode 
relacionar com o boneco em si, tal como se relaciona com um outro brinquedo de peluche, 
mas que para estimular a criação de narrativas a partir deles, teriam de ser incentivadas 
crianças nas quais identificássemos a vontade lúdica e imaginativa, e a disposição física 
para tal.
Em relação à forma, de igual modo, conversou-se sobre a maior ou a menor empatia de 
cada criança, consoante a sua faixa etária e o contexto cultural; que, se algumas crianças 
podem sentir-se estimuladas a construir uma narrativa à volta delas, outras podem não 
reagir da mesma maneira. 
Ainda em relação a aplicações práticas, seria também estudada no desenvolver do projecto 
a inclusão de outros objectos Zezling!. Só a experiência do dia-a-dia nos pode mostrar as 
necessidades novas e os resultados favoráveis ou não do que optámos por pôr em prática. 
Será sempre importante prever alterações consoante as necessidades do processo da 
actividade que consigamos por em prática em contexto hospitalar
Depois desta reunião conseguimos dar resposta a um conjunto de questões metodológicas, 
técnicas e temporais:

- À data, seria possível realizar, dentro dos prazos académicos, actividades de 
interacção entre crianças e Zés. Conceptualmente, seriam determinados em 
colaboração com a Acreditar e com os restantes voluntários o âmbito e propósito 
das actividades.

- Em termos de preocupações técnicas: não existiria a possibilidade de desenvolver 
o projecto no IPO-Porto. Os problemas levantados relacionam-se com o tipo de 
doenças que se tratam no IPO-Porto e os seus tratamentos. Os procedimentos 
de segurança e higiene dificultam a entrada de objectos como os Zés (de pano, 
susceptíveis de absorver todo o tipo de bactérias, e de difícil desinfecção) nas zonas 
de internamento. 

Pensámos, no entanto, que a longo prazo se poderiam estudar condições para o 
desenvolvimento do projecto no IPO. A nível burocrático será talvez possível negociar 
formas de desenvolver actividade em alas do IPO-Porto em que seja possível a entrada dos 
Zés. O Hospital de dia será uma possibilidade a estudar
No entanto, sendo a Zezling! uma marca que trabalha no desenvolvimento e aplicações de 
personagens, não são postas de lado futuras adaptações ao nível dos materiais usados 
na construção dos Zés, ou mesmo outro tipo de objectos, susceptíveis da desinfecção 
necessária, que possam servir o mesmo propósito.
A esta condicionante identificada, opôs-se uma possibilidade: a de desenvolver actividade 
no Hospital de S. João, no Porto, espaço onde, segundo opinião unânime dos participantes 
da reunião membros da Acreditar, seria mais fácil a inserção do projecto, tanto pelas 
condições burocráticas, como pelos aspectos técnicos de desinfecção, mais simplificados 
neste hospital, pelo tipo de cancros tratados, diferente dos do IPO-Porto.
Reflectindo, em parte, sobre o papel do investigador no desenvolver do projecto, e da nossa 
autoridade moral para entrar com uma iniciativa tão abrangente no território da oncologia 
pediátrica, levantaram-se as seguintes questões:
Tendo sido o projecto movido, numa primeira fase, pela intuição e pela vontade de 
expandir o território Zezling!, o projecto e as suas principais ideias de então foram sendo 
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moldadas para maior compreensão dos agentes que ofereceram interesse e ajuda (neste 
caso, a Associação Acreditar). Na interlocução que se desenvolveu entre nós e a associação 
foi sendo posta em destaque a ideia central do funcionamento da comunidade Zezling! ao 
serviço de uma nova causa, que, assim, ultrapassa o propósito lúdico que move os clientes 
da Zezling!. O programa construído teria aplicação num momento muito importante da 
vida dos envolvidos, assumindo o funcionamento lúdico da Zezling! novas funções. Essas 
funções foram, numa primeira fase, difíceis de identificar. Identifica-se assim dificuldades 
em articular um discurso produtivo e compreensível por todas as partes envolvidas no 
projecto, nomeadamente a Associação Acreditar.
Aconteceu que sendo privilegiada a ideia de estimular as crianças a criar narrativas a 
partir das personagens, outro tipo de funções simbólicas, lúdicas e educativas que os Zés 
poderiam assumir neste projecto foram sendo postas de parte.

Assim, uma das expectativas comuns a nós e aos participantes desta primeira reunião 
residia no perceber efectivamente as utilidades dos Zés no contexto oncológico e de 
tratamento. Assim, para nós continuou a ser prioritário continuar a investigação de 
projectos lúdicos, didácticos e terapêuticos em que são usados bonecos de pano, no 
sentido de podermos prever essas utilidades adicionais que os Zés podem assumir no 
projecto proposto, e transmiti-las à associação, reforçando a nossa vontade, clarificando 
ideias e melhorando a eficácia da interlocução institucional.

Ficou combinado que o projecto seria apresentado aos responsáveis da coordenação do 
voluntariado da Acreditar, e posteriormente aos responsáveis da ala pediátrica do Hospital 
de São João. Assim que fosse aceite o projecto, o passo seguinte seria a inscrição no 
grupo de voluntários da Acreditar, a recepção do respectivo cartão de identificação, e uma 
primeira visita à ala de oncologia pediátrica, acompanhada por Ana Ferreira, prevendo 
desenvolvimentos do projecto. À data dessa reunião, foi indicado que todos estes passos 
decorreriam passadas duas semanas. Dois bonecos - o Zé Sr. Dr. e a Zeza dá Energia - 
ficaram na posse da Acreditar para serem mostrados na hora de apresentar o projecto aos 
interlocutores seguintes.

Da interlocução

A 3 de Fevereiro, com a segurança motivada pelo sucesso da reunião na Acreditar, foi 
enviada uma segunda mensagem de correio electrónico à Legião 501, que na pessoa do seu 
Commanding Officer (cargo de direcção na gíria do grupo) teria manifestado interesse em 
colaborar no fornecimento de todas as informações necessárias. Esta última mensagem 
seria uma entrevista informal por correio electrónico.
Foram colocadas as seguintes questões:

- Como pensam que as visitas das personagens se reflectem no bem-estar das 
crianças e das suas famílias?
 - Em que medida acreditam que um universo lúdico (no vosso caso, enquanto 
personagens que saíram do ecrã e existem na realidade) estimula, encoraja, muda 
os estados de espírito das crianças e das suas famílias?
 - Como têm, até agora, conseguido obter receptividade nos meios hospitalares à 
vossa iniciativa, e como se sentem em relação à vossa legitimidade em entrarem 
num mundo que, à partida se fecha a contextos exteriores. (Ou seja, em que medida 
pensam que têm sido aceites como parte do universo colaborativo na oncologia 
pediátrica, no voluntariado da área, num papel de interveniente).

A 15 de Abril de 2011 contactou-se de novo o grupo, com a mesma intenção.
O contacto não foi, no entanto, produtivo. Recebemos informações sobre os objectivos 
e organização do grupo, mas nenhuma resposta em relação à opinião pessoal dos 
membros sobre a actividade de visitas aos hospitais. Pensamos que o facto de nos termos 
afastado das questões intrinsecamente ligadas com as actividades do grupo, sugerindo 
uma reflexão centrada no resultado das suas visitas aos hospitais, afastou o interesse de 
colaborar com respostas às questões colocadas. 

5. METODOLOGIA



A Zezling! na humanização da oncologia pediátrica

Contribuições de um universo lúdico para um contexto hospitalar
84

Surge a necessidade de clarificar a interlocução institucional, que se revelava algo difusa, 
pela dificuldade sentida em comunicar à Acreditar que o projecto sairia valorizado se a 
interacção das crianças com os Zés não se resumisse à criação de histórias, mas passasse 
também pelo uso pedagógico dos bonecos como objectos educativos. Neste sentido é 
tomada uma decisão metodológica. A prioridade seria validar a ideia, através da análise de 
programas semelhantes, a fim de estes se tornarem uma ajuda na explicação das linhas 
orientadoras aos responsáveis da Acreditar.
Estávamos no entanto muito motivados na idealização do programa a ser executado em 
breve.

Gestão da espera

As três semanas indicadas na última reunião como o intervalo entre esta e as medidas 
seguintes de execução do projecto transformaram-se em aproximadamente um mês de 
espera, no qual se optou por manter sempre o trabalho de pesquisa, a leitura conceptual 
dos programas encontrados e o desenvolvimento da Zezling! na sua normal relação com o 
público.
A 26 de Fevereiro de 2011 a Zezling! participou nas Feiras Francas do Porto, uma mostra 
de produtos de arte e design. A participação contribuiu para a constante aproximação 
do universo lúdico ao seu destinatário. Notícias enviadas continuaram a ser partilhadas, 
e estando nós num ano inteiramente dedicado ao estudo da Zezling!, o investimento na 
construção de Zés foi maior em relação aos últimos anos. A actualização das páginas que 
sustentam a marca foi também mais regular.
Foi enviada uma mensagem via Facebook a José Carvalhinho a pedir o endereço de 
correio electrónico de Ana Ferreira, com objectivo de a contactar e perceber em que ponto 
estaria o projecto. Esse contacto não me foi facultado, mas no dia seguinte ao do envio da 
mensagem recebi uma mensagem de correio electrónico de Ana Ferreira.
A 9 de Março de 2011, Ana Ferreira agendou connosco uma reunião para dia 16 de Março, 
na sede da Acreditar, no Porto. A reunião seria realizada consigo e com a coordenadora 
do voluntariado, Antonieta Reis, a quem o projecto teria sido apresentado, como previsto 
anteriormente.

Condicionantes e dúvidas

A reunião serviu para que se clarificasse o projecto à coordenadora do voluntariado da 
Acreditar, Antonieta Reis, que teria dúvidas em relação a vários aspectos deste.
Foi explicado o que se pretendia, com base na última reunião e sublinhando sempre a 
intuição que movia o projecto desde o início. Focou-se o discurso na ideia central de 
funcionamento da Zezling!, a construção de narrativas partindo dos bonecos. Deu-se 
preferência, na altura, a esta componente, apesar de existirem outras ideias, por ter 
sido a que mais chamou a atenção dos restantes participantes na última reunião que 
tínhamos tido, no mesmo local. A maneira como foi explicado o projecto, de forma natural 
e sem recorrer a nenhum documento de apoio ao discurso, poderá ter prejudicado a 
compreensão dos seus objectivos da parte da Dra. Antonieta. Terminada a descrição do 
que se imaginava poder fazer parte de um programa de apoio em colaboração com a 
Acreditar, a Dra Antonieta Reis levantou pertinentes questões práticas, técnicas, operativas 
e relacionadas com a carga emocional que o projecto poderia despertar nas crianças. Em 
relação a aspectos práticos e operativos, as preocupações eram as mesmas levantadas na 
última reunião:

- Como escolher e controlar o número de pessoas envolvidas? - indecisão nas faixas 
etárias dos destinatários.

- O facto de os bonecos serem oferecidos e isso despertar o interesse das 
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crianças que não estão envolvidas no projecto, sendo impossível responder a 
todas. Os bonecos, segundo a opinião da Dra. A. Reis, chamam a atenção e isso 
despertaria curiosidade por parte das famílias que, não conhecendo o projecto, não 
entenderiam a escolha de uns em detrimento de outros participantes.

-necessidade de autorizações burocráticas muito específicas para pôr o projecto em 
curso, que envolvem muita burocracia e uma análise cuidada das condicionantes.

Outro tipo de condicionantes foram levantadas, relacionadas com a capacidade e formação 
científica para lidar com os assuntos levantados por um projecto deste género. A formação 
em design e em nenhuma outra área como a psicologia ou cuidados médicos, traria 
dificuldade em gerir os resultados da experiência, que entre outras coisas, estimula o 
despertar de emoções.
Uma das preocupações prendia-se com a análise feita das emoções, os sentimentos e as 
angústias despertadas no exercício. Que tipo de resposta emocional seria possível oferecer 
em troca da experiência.

Passou-se à discussão de possíveis soluções para alguns dos problemas levantados. Foi 
assim proposto, por Antonieta Reis, um novo caminho:

Porque não desenvolver a actividade para os pais?

Identificada uma necessidade, a de desenvolver programas que ajudem os pais a lidar 
melhor com a situação dos filhos e a terem um escape da rotina hospitalar, foi proposto 
o desenvolvimento de uma actividade que girasse em torno dos mesmos propósitos e da 
mesma ideia central, de criação de narrativas partindo dos bonecos. A actividade seria 
possível de concretizar no contexto do IPO, o que contrariava a impossibilidade levantada 
no decorrer da primeira reunião na Acreditar, que direccionava o projecto mais para o 
Hospital de S. João. Propôs-se que os pais das crianças em tratamento fossem os principais 
destinatários de uma actividade lúdica e criativa com ponto de partida nos Zés. Os pais 
participam normalmente em actividades dos voluntários direccionados para os seus filhos 
(na ausência de programas pensados para eles). Na opinião de Antonieta Reis e de Ana 
Ferreira, seria benéfico para os pais participarem numa actividade criativa, e serem até 
responsáveis pela escolha do Zé que adoptariam, prevendo as suas cores, características 
físicas, profissão e segundo nome.

Em termos operativos existia também da opinião de que seria mais fácil lidar com pais do 
que com crianças que não estivessem envolvidos no projecto, e que por serem adultos não 
levantariam problemas em não estarem incluídos no projecto.
Depois desta reunião surgiram dúvidas, e desânimo.
Reflectindo, no entanto, sobre a proposta feita pela Acreditar, reconhece-se que diversos 
factos inerentes a ela se relacionam de um modo directo com o funcionamento lúdico da 
Zezling!.
Observa-se que o público que convive mais de perto com a marca e o seu conselho, e 
que, por sua vez, colabora mais no envio de notícias dos seus Zés é constituído por 
adolescentes e adultos. 
No caso das crianças que têm Zés, os pais são os principais agentes de comunicação 
entre a Zezling! e elas, desde a escolha do boneco, numa encomenda personalizada ou 
numa feira, à colaboração na criação de narrativas e o seu envio. Os adultos são também 
mais capazes, no caso de serem responsáveis por crianças bastante pequenas, de se 
relacionarem com os principais meios de transmissão de informação da Zezling! (correio 
electrónico, blogue e Facebook).

Regista-se ainda o facto do projecto ser nesse momento considerado possível de se 
concretizar no IPO-Porto, ideia até aí bastante longínqua, por diversos obstáculos já 
assinalados. Observam-se também duas opiniões distintas: o entusiasmo dos presentes 
na primeira reunião e o levantamento de problemas reais do âmbito prático na segunda, 
propondo-se uma resposta a uma necessidade identificada pela própria instituição 
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interlocutora, que pressupõe, apesar de tudo, uma reformulação genérica do projecto 
inicialmente pensado.
Considera-se que, em parte, muitos dos problemas foram levantados por falhas de 
comunicação. A falta de recursos em papel, que no momento ajudariam a articular o 
discurso, condicionou a explicação apresentada a alguém que não estava plenamente 
informado dos objectivos mais abrangentes do projecto.

Supunha-se que a construção de um programa e posterior realização prática seriam feitos 
através de apoio técnico e especializado nas áreas detectadas com maior necessidade de 
apoio, concretamente nas de psicologia e cuidados médicos. Nunca se excluiu a hipótese de 
o programa ser orientado por esses especialistas e/ou por voluntários da Acreditar. 

A falha na comunicação vem ainda do excesso de confiança nessa segunda reunião, 
motivado pelo sucesso da primeira. A ideia de que o projecto estaria já bastante bem 
encaminhado, e explicado a quem agora mantinha a interlocução condicionou a ausência 
de imagens que ilustrassem a ideia. Existiam no espaço onde decorreu a reunião dois Zés, 
mas não existiam recursos para mostrar o blogue, por exemplo, e notícias enviadas pelos 
Zés. Reconhece-se que a falta de preparação acentuada com falta de experiência neste tipo 
de interlocução contribuíram para o modo como a reunião decorreu.

Estipulou-se, no final da reunião, a redacção de uma proposta escrita descrevendo 
detalhadamente uma actividade, com o propósito de ser entregue pela Acreditar à 
consideração da administração do serviço de pediatria no IPO-Porto.
Após uma reflexão entre colegas de turma sobre a necessidade de adaptar a proposta 
inicial, redigindo uma nova, surgiu uma análise diferente dos factos:
Metodologicamente pretende-se construir soluções a partir dos problemas, e fazer destes 
vantagens. 
Neste sentido, a hipótese de dirigir uma actividade criativa em que os Zés são o principal 
estímulo, para os pais, seria uma vantagem na capacidade de testar as restantes 
possibilidades de adaptação dos Zés ao contexto da oncologia pediátrica. Os pais seriam 
assim um veículo para fazer chegar essas respostas às crianças. 

No documento redigido, disponível em anexo, foram explicados os propósitos da ideia, os 
seus objectivos, e as necessidades identificadas intuitivamente e na reunião de Fevereiro, 
capazes de serem respondidas pelo programa idealizado. Foi deixada para segundo plano 
a proposta de direccionar a actividade exclusivamente aos pais das crianças.
Este documento pretendia, por um lado, dar a conhecer o projecto de forma mais assertiva 
a Antonieta Reis, e por outro, à administração da Pediatria do IPO-Porto.
A opção de apresentar em último lugar o direccionar do projecto aos pais, como uma 
possibilidade prende-se com a necessidade metodológica de obter em primeiro lugar a 
confirmação de que o programa proposto pode responder às questões que desde o início, 
motivam o projecto. 

Sublinhou-se ainda no documento o facto da proposta fazer parte de um projecto de 
Investigação no âmbito do Mestrado em Design da Imagem da Universidade do Porto.
Enviado o documento, recebeu-se uma resposta da Acreditar, dando conta de que o 
projecto seria apresentado ao IPO-Porto, e logo que houvesse aprovação da actividade, seria 
estabelecida nova interlocução para dar seguimento ao projecto.

A reflexão cuidada sobre as motivações e intuições iniciais do projecto fizeram com que se 
tomasse a decisão de manter, nas interlocuções futuras, a ideia inicial do projecto, dirigido 
às crianças, como mote do projecto da Zezling! de humanização em oncologia pediátrica, 
sem prejuízo do resultado que pudesse advir do documento redigido.

Uma nova abordagem do projecto

Com vista a serem esclarecidas dúvidas conceptuais e metodológicas, e a partilhar as 
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últimas hesitações com alguém capaz de sugerir caminhos alternativos para o projecto, 
reuniu-se com Nuno Martins, designer, criador das plataformas OncologiaPediátrica.Org 
e FalarSobreCancro.org, e por isso com grande experiência em trabalho de campo nas 
principais instituições de acção do projecto: Associação Acreditar, IPO-Porto e Hospital 
de S. João. Nuno Martins tem também experiência de lidar com famílias de crianças em 
tratamento.

Essa reunião aconteceu a 5 de Maio de 2011. Foi muito importante e uma ajuda no planear 
de novos caminhos que pudessem ser uma resposta ao bloqueio de acessibilidades que 
se sentem no decorrer do projecto, estando ele dependente de autorizações e opiniões 
externas à vontade de o testar para obter resultados susceptíveis de análise. Nuno Martins 
contribuiu com a sua visão dos problemas apresentados, e fez uma importante sugestão: 
a de tentar a interlocução pessoal com famílias de crianças em tratamento. Essa tentativa 
seria facilitada pelo facto do Zé ser amigo de algumas dessas famílias no Facebook.
Nessa reunião, tomámos ainda consciência, em conjunto, de várias realidades:
 

- A pediatria desperta o interesse de muitas pessoas que querem envolver-se em 
projectos e associações de voluntariado, e por isso é muito difícil fazer uma análise 
e posterior filtragem de tudo o que se propõe, que leve a uma escolha de quem e do 
que deve entrar.
Muitas vezes a vontade de quem se oferece como voluntário nas associações 
próprias sente apenas um apelo de “estar ao lado da criança”, sendo que isso não é 
por si só uma solução vantajosa para as partes envolvidas no tratamento.

- O direccionar a actividade para os pais pode ser vantajoso para o projecto, uma 
vez que estes são naturalmente uma ponte para chegar às crianças. Sublinha-se que 
cada pai tem uma forma diferente de entender e de lidar com a doença do filho, e 
por isso, naturalmente, também terá uma receptividade diferente a cada projecto 
de apoio. Essa variedade de opiniões e sensibilidade faz com que seja por vezes 
mais vantajoso trabalhar ou propor a actividade lúdica a quatro pais do que a vinte, 
porque tudo depende da aceitação destes. Em determinados casos será realmente 
mais favorável servir os pais do que directamente as crianças, como sejam os 
casos de crianças pequenas que não tenham ainda capacidade para entender os 
tratamentos e participar numa actividade concreta.

Foi pensada em conjunto uma família a contactar e propor a interacção da criança com um 
Zé à sua escolha, logo após explicação clara dos objectivos dessa experiência. O objectivo 
principal seria o de conseguir, a curto prazo, reunir resultados de uma experiência entre 
um Zé e uma criança em tratamento, (permitindo que esta pudesse ser ao mesmo tempo 
presenteada), e uma ajuda na identificação das diferentes funções dos Zés no programa 
que se imagina.

Foi enviada uma mensagem via Facebook a uma família amiga do Zé na mesma plataforma 
explicando o projecto e propondo uma interacção entre um Zé (ou uma Zeza, à escolha 
da criança), caso fosse despertado interesse. A mensagem explicava o projecto, as suas 
intenções e objectivos, e sugeria a marcação de uma reunião informal, onde pretendíamos 
explicar pessoalmente a ideia, mostrando os Zés, e propondo a experiência.

A proposta que endereçámos à família amiga do Zé, escolhida em conjunto nesta reunião, 
revelou-se improdutiva. O contacto que fizemos sugeria uma reunião, mas não obtivemos 
resposta. Embora para a investigação esta realidade nos pareça um novo fechar de portas, 
considera-se normal que uma família empenhada na cura de uma criança não se concentre 
em processos que fujam desse objectivo. Sabemos que participar num projecto como o que 
propusemos exigem capacidade de concentração, planeamento prévio, e tempo a dispensar 
à actividade lúdica.

A 30 de Maio de 2011 contactámos a Drª Antonieta Reis no sentido de averiguar em que 
ponto estaria o projecto, se teria recebido apreciação favorável, a fim de prevermos as 
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acções futuras em conjunto com a Acreditar.
Fomos assim informados de que o projecto tinha sido apresentado ao Director Clínico da 
Pediatria do IPO-Porto, que não tinha dado seguimento ao processo, por se ter reformado.
Deste modo, o projecto seria novamente apresentado, assim que possível, ao novo director, 
sendo que assim que houvesse novos desenvolvimentos seríamos informados.

Ajuda na classificação do âmbito do projecto

A 16 de Junho reuniu-se com a psicóloga Ana Clément. Ana é também secretária da 
direcção do projecto Música nos Hospitais88, no Porto. O Música nos Hospitais desenvolve 
actividade em diversos hospitais do país, dedicando-se à humanização destes espaços 
através da música. Músicos profissionais dinamizam os espaços hospitalares e quem 
os habita, melhorando a sua qualidade de vida em meio hospitalar. Enquanto psicóloga, 
Ana transmitiu informações úteis, e fez uma importante advertência: Seria necessário 
distinguir objectivos do projecto.

Neste caso o projecto tem como objectivo (definido pelas suas características e linhas 
orientadoras) a humanização do tratamento oncológico pediátrico, e não objectivos 
terapêuticos. No caso de se pretenderem objectivos terapêuticos, o papel da Zezling! 
será o de agente construtor dos objectos, que serão manipulados por profissionais que 
desenvolvam terapia. No caso da humanização, a Zezling! terá capacidade de gestão de 
uma actividade a ser planeada, e de forma intuitiva sensibilidade para desenvolver o 
projecto e alcançar esse objectivo.

Foi ainda partilhada a informação de que normalmente os projectos que envolvam 
objectivos de humanização e melhora da qualidade de vida em meio hospitalar começam a 
funcionar de forma intuitiva e pela vontade dos intervenientes. 
Não foi tratada muita informação do âmbito da psicologia, nomeadamente, pelas razões 
acima apresentadas, que sublinham que nesta fase projectual – primeira abordagem da 
aplicação de dois contextos - não seria muito importante justificar as razões do projecto 
apoiando-o em fundamentos da psicologia, mas antes recorrer a projectos semelhantes 
que ajudassem a explicar a sua necessidade e razões de existência no contexto em que nos 
movemos.

Foi no entanto sublinhado pela psicóloga, que normalmente o estado anímico das 
crianças em tratamento é muito melhor do que o dos pais. Uma vez que as crianças 
vivem intensamente o presente, o estado de espírito transmite na maior parte dos casos 
segurança e vontade de viver.

Surgiram ainda ideias de gestão projectual. Foi aconselhado que nesta fase fosse mantida 
uma distância de definições e conceitos relacionados com áreas científicas que o projecto 
abarca na sua aplicação. Deve optar-se por apresentar um projecto simples, baseado nos 
primeiros objectivos e na informação recolhida, que não seja demasiado incerto, nem 
demasiado fechado em si mesmo. Será assim benéfico para o projecto que este formule 
hipóteses em aberto, e comece a funcionar prevendo mudanças, adaptações e ajustes ao 
contexto em que se irá mover.

Em relação à aceitação de novas propostas, por parte dos órgãos institucionais, o que 
acontece normalmente é que os interessados em desenvolver algo, estão familiarizados 
com o meio, e começam de forma voluntária a desenvolver actividades. No caso das 
actividades serem realmente reconhecidas como benéficas, começam a tomar forma 

88  Associação Portuguesa de Música nos Hospitais e Instituições de Solidariedade, é uma Associação 
sem fins lucrativos, fundada em Abril de 2006, na sequência da implementação do projecto Música 
nos Hospitais, em 2004. A associação dedica-se a "levar música aos hospitais pediátricos e institu-
ições de idosos, através de músicos profissionais com formação específica para intervenção nestes 
meios."(Música nos Hospitais, 2010).
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de projecto institucional, adquirindo as autorizações burocráticas para que o seu 
funcionamento seja não só reconhecido oficialmente, mas também partilhado noutros 
contextos, ou simplesmente para que possa ser assegurado plenamente, caso dependa de 
alguma ajuda oficial.

Contactámos também nesta fase Débora Andrade, para um depoimento pessoal e uma 
opinião sobre o projecto. Um depoimento sobre a sua doença já tinha sido partilhado 
também na página FalarSobreCancro.org. Pretendia-se a sua opinião acerca do projecto, 
e observar as suas memórias mais directamente relacionadas com as questões que o 
projecto abarca.
Sobre o projecto, Débora considera antes de mais que os Zés têm uma componente 
didáctica, por si só. Levar os Zés à realidade da oncologia seria, na sua opinião, 
revitalizador no âmbito humano, sendo que qualquer objecto que exponha um 
determinado assunto de forma didáctica e sensitiva será sempre bem-vinda, por 
considerar que este tipo de actividade – lúdica e pedagógica – é também uma necessidade 
das crianças em tratamento.

Débora sublinha que nunca se apercebeu da real gravidade da sua doença, e que a atenção 
e o amor da sua família foram o mais importante contributo para que superasse a doença 
e os tratamentos. Tendo sido diagnosticada a doença aos quatro anos, Débora foi seguida 
até à idade adulta, pelo que toda a sua infância foi passada entre tratamentos e idas ao 
hospital. Apesar de tudo, considera que teve uma infância feliz, pela atenção que todos 
os envolvidos na sua recuperação lhe dispensaram sempre. Desenhar e ver desenhos 
animados foram as suas duas actividades por excelência, durante toda a infância.
Débora Andrade tornou-se num apoio da investigação, e dispensa a sua atenção ao projecto 
sempre que é necessário, contribuindo com opiniões baseadas na sua própria experiência. 
Optou-se por uma espera tranquila pelos resultados institucionais, concentrando o 
trabalho na  organização de conteúdos e validação de uma futura experiência, com base na 
análise de programas análogos que o trabalho de pesquisa reuniu.
Observa-se que quanto maior a nossa assimilação da realidade que investigamos, mais 
fácil se torna encontrar referências a programas de apoio lúdico-pedagógico análogos ao 
que propomos. 

Percebe-se que numa primeira fase a informação de que dispúnhamos era muito dispersa, 
e que a pesquisa divagava entre várias áreas de estudo. Essa dispersão não contribuía para 
uma maturação da ideia do projecto, e para a identificação dos seus objectivos. Além disso, 
levava a uma distracção do foco em estudo, e conduzia-nos para realidades similares mas 
distantes do que intuitivamente se pretendia e se sentia viável. 

Verificou-se a quase inexistência de referências bibliográficas autoritárias em formato de 
livro, directamente relacionadas com programas de humanização lúdico-pedagógica.
Optámos por manter a nossa experiência no Facebook, de seguir, com o perfil do Zé, 
páginas de apoio a crianças em tratamento. 

Uma das crianças que nos pareceu relevante no projecto foi Aidan Reed. Aidan desenhou 
mais de 2000 “monstros”, pondo a criatividade, a expressão artística e um dos seus 
passatempos favoritos ao dispor da ajuda monetária que os pais precisavam para pagar 
o seu tratamento. Seguimos89 a página de Aidan no Facebook. Aí podemos testemunhar 
actualizações do seu estado, brincadeiras e fotografias que partilha, e enviar mensagens 
de apoio. Numas das recentes actualizações do seu estado, a família forneceu a morada 
postal, para que quem estivesse interessado pudesse enviar presentes de aniversário à 
criança, que faria anos no final de Junho. Optámos assim por enviar um Zé (Zé Tartan), 
um postal ilustrado e uma carta aos pais, que introduzisse o projecto. Embora a nossa 
intenção principal não fosse simplesmente que o Aidan pudesse interagir com o Zé e 
produzir conteúdos que pudéssemos em fase posterior analisar à luz dos objectivos do 
projecto, mas sim fazer uma oferta de um Zé, decidimos, dado o contexto de doença 

89  Neste contexto, “seguir” uma página significa subscrever as suas actualizações através da rede 
social Facebook.
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Figura 32 - Postal de Aniversário enviado ao 
Aidan.
Figura 33 - Fotografia publicada no perfil 
público do Aidan, com o Zé oferecido pela 
Zezling!, a quem chamou Mr. Bibbody.
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oncológica em que o destinatário se encontra, explicar genericamente o funcionamento 
lúdico da Zezling!, bem como a sua aplicação ao contexto da oncologia pediátrica. 

Deixámos os pais de Aidan decidir se queriam ou não participar no envio de notícias do Zé 
oferecido.
Aidan recebeu o Zé, deu-lhe um nome, e deixou-se fotografar com ele, tendo sido essa 
fotografia partilhada na sua página do Facebook. Não obtivemos no entanto resposta em 
relação à opinião dos pais sobre o projecto.

Em paralelo, sondámos o interesse dos fãs da Zezling!, e dos amigos virtuais do Zé,  pela 
aplicação da Zezling! a um programa de apoio à oncologia pediátrica, publicando na rede 
social uma frase que explicava sucintamente o projecto, e solicitava o manifestar de 
interesse através da opção “gosto” 90  disponível na rede social para classificar conteúdos. 
O número de pessoas que seleccionaram a opção “gosto” foi de 11 e de 16 pessoas, 
respectivamente na página da fãs da Zezling! e no perfil pessoal do Zé. Este número foi, em 
ambos os casos, superior ao número de vezes que os fãs e os amigos do Zé seleccionam a 
mesma opção noutro tipo de conteúdos publicados. 
Este resultado encorajou-nos a planear um modo de transmitir, através da Internet, 
informações sobre o projecto. Essa opção visava dois objectivos:

1) Organizar de forma coerente as ideias do projecto;

2) Divulgar o projecto, em fase embrionária, a fim de obter a opinião dos 
interessados, e sondar a aceitação da ideia junto dos internautas, seguindo a 
mesma lógica de acção usada na publicação das frases no perfil do Zé e na página 
de fãs da Zezling!;

O meio de cumprir estes objectivos não foi imediatamente escolhido. Uma das opções que 
considerámos seria a publicação de um texto na plataforma TalkingAboutCancer.org, no 
seguimento do texto publicado em Novembro de 2010.
A opção foi sendo estudada, tendo em conta o facto considerado de que, para qualquer 
opção tomada de divulgação, seria necessário transmitir as ideias de forma objectiva, e 
incentivando a troca de opiniões e sugestões.

Consciência das funções do programa

A fase mais recente do projecto relaciona-se com uma maior consciência do que o 
programa pode oferecer ao contexto da oncologia pediátrica. Essa maior consciência 
deriva em grande parte do trabalho de pesquisa de projectos análogos, que ajudam a 
contextualizar a intuição inicial que comanda este projecto de investigação, e valida, com 
exemplos concretos, as ideias em desenvolvimento.

Neste sentido, com maior segurança dos objectivos a atingir com o trabalho de 
investigação, foi aberta uma página no Facebook sobre o projecto91. A página pretende 
servir os objectivos apresentados acima. Está em fase embrionária e não dispõe ainda de 
uma galeria de imagens, disponibilizando informação muito sintética sobre as intenções, 
intuições e objectivos. Optámos por não promover a página de forma intencional, deixando 
que ela seja divulgada por si mesma. Cada utilizador da rede social que clica “gosto” 
acaba por partilhar a sua ligação, fazendo com a página seja divulgada devagar, mas 
possibilitando uma análise do público que se interessa pela página, estando ela ligada ao 
contexto da oncologia pediátrica, o que se supõe que chame as pessoas.
Apesar do número reduzido de subscritores (em Setembro de 2011, 40 pessoas), regista-se 

90  A opção “gostar” de um conteúdo na rede social Facebook surgiu em Fevereiro de 2009 (http://
www.facebook.com/blog.php?post=53024537130 Consult. 26 de Agosto de 2011). Serve para classi-
ficar positivamente um conteúdo publicado, e expressar uma opinião de forma rápida e clara, como 
complemento ou em alternativa a um comentário escrito.

91  Disponível na www: http://www.facebook.com/Zezling.oncologia.pediatrica>
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uma publicação na página, por parte de uma revista internacional, The Lancet Oncology92 
anunciando uma conferência sobre oncologia na América Latina. Não temos conhecimento 
de como chegaram à página. Pensamos no entanto que o tema a que a página se dedica 
chama as pessoas, mesmo sem saberem ao certo do que a página trata.

É nossa intenção assim investir a longo prazo na página, fazendo dela um 
acompanhamento do desenvolvimento futuro do projecto, onde o registaremos.

Surgiram, ultimamente, novas possibilidades de contacto institucional sobre o projecto. 
Essas possibilidades, bem como intenções futuras estão registadas no capítulo seguinte.

92  The Lancet Oncology [em linha]: The Lancet.com . Estados Unidos da América: David Collingridge, [2011] Con-
sult. 20 Agos. 2011. Disponível em www: http://www.thelancet.com/journals/lanonc/is¬sue/current>
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Descrita a metodologia de trabalho, surgem reflexões e perspectivas futuras
da investigação a registar.

Papel do investigador e Comunicação

Uma das primeiras questões a tomar em conta prende-se com a autoridade moral do 
investigador em envolver-se num projecto desta natureza. 
Encontraram-se dificuldades em explicar as razões de nos estarmos a mover no território 
da oncologia pediátrica, no contexto de um Mestrado em Design da Imagem. Não foi e 
não continua a ser fácil explicar que tipo de relação se pode estabelecer entre os dois 
universos, e passar a informação de que o design pode efectivamente servir, de forma 
positiva, uma causa, neste caso, a da humanização da oncologia pediátrica.

Entende-se que o trabalho de investigação tem uma razão muito válida para ser 
desenvolvido no universo da oncologia pediátrica: a intenção de servir uma causa. Neste 
sentido, a intenção do investigador foi clarificada, diversas vezes, em cada uma das 
interlocuções pessoais ou institucionais sobre o projecto de investigação.
A eficácia da comunicação é efectivamente uma das constantes preocupações no 
desenvolvimento projectual e dela depende a eficácia de dois tipos de informação:

1) A intenção do investigador e do projecto;

2) Em que consiste a proposta de programa de humanização lúdica e pedagógica 
baseada na Zezling!, e por que intuições e razões se move.

Consideramos que entre os dois tipos de informação, o segundo exige mais insistência.

O facto de não existirem, pelo que se apurou até ao momento, projectos de humanização 
lúdico-pedagógica com bonecos de pano em Portugal torna maior a dificuldade em 
explicar que fará sentido incluí-los no panorama português. Para fazer chegar essa ideia, 
uma das estratégias que se verificou vantajosa passa por manter um discurso claro, sem 
fechar demasiado a partilha de novas ideias, pedindo essa partilha e colaboração. Na 
relação com uma instituição deve existir confiança mútua e humildade por parte de quem 
propõe uma ideia. Deve ser sublinhada a intenção do serviço a uma causa.

Confirmação da intuição e recepção da ideia

O projecto de investigação move-se, desde o início pela intuição de que os bonecos da 
Zezling! poderiam ser adaptados a um programa de humanização lúdico-pedagógica, 
movida pela ideia de que bonecos em contexto hospitalar são uma mais-valia. Salienta-se, 
no entanto, que a Zezling! já existia e continuará a existir fora deste contexto de adaptação, 
pelo que quando a ideia se apresentou aos diversos agentes que poderiam despertar 
interesse no projecto (sendo a Associação Acreditar a que se mostrou interessada), as 
condições de adaptação dos bonecos do universo da marca estavam em aberto, prevendo-
se a sua identificação, em conjunto, no decorrer da interlocução e partilha de ideias.

O trabalho de pesquisa de projectos análogos confirmou a intuição inicial de que existem 
programas de apoio em que os bonecos desempenham funções lúdicas e educativas. 
Previu-se assim, desde o início, que os Zés pudessem servir esse mesmo propósito, no 
entanto, na interlocução com a Associação Acreditar a ideia do funcionamento lúdico 
da Zezling! foi sempre privilegiada como um ponto de partida para uma actividade em 
contexto hospitalar, em detrimento do uso dos bonecos como auxiliares educativos.
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Considera-se por um lado, que a colocação dessa ideia como centro do desenvolver 
de um programa de humanização em contexto hospitalar significa uma expansão e 
aplicação conceptual da Zezling! a um novo propósito e público. Por outro lado, considera-
se que o privilegiar desta ideia em detrimento da ideia de que as funções educativas 
que os bonecos, neste caso os Zés, podem assumir num programa de humanização em 
oncologia pediátrica, limitou a capacidade da ideia ser considerada uma vantagem e 
consequentemente, desenvolvida num prazo mais curto.

O projecto foi sempre apresentado de modo a que as duas ideias – funcionamento lúdico 
e Zés com funções lúdicas e educativas – fossem aceites como vantajosas no ambiente 
hospitalar, onde o projecto fosse apresentado (neste caso no IPO-Porto, pela Associação 
Acreditar). O mesmo princípio foi adaptado também à possibilidade de adequar o 
programa planeado tanto aos pais das crianças em tratamento, como a estas, deixando 
ambas as possibilidades em aberto, apesar de se privilegiar, desde sempre, a aplicação às 
crianças.

Horizonte temporal alargado
 
Um projecto de humanização hospitalar exige um horizonte temporal alargado. Esta ideia 
foi sendo confirmada ao longo do desenvolvimento projectual, tanto pelo tempo de espera 
institucional, aguardando-se desenvolvimentos junto da Associação Acreditar, como pelos 
relatos ouvidos na primeira pessoa de envolvidos em programas já existentes, como o 
Música nos Hospitais, referenciado na presente dissertação.
Regista-se ainda a ideia de que os projectos surgem e avançam mais rapidamente quando 
implementados por dentro, ou seja, por iniciativa dos próprios interessados no seu 
desenvolvimento, sejam familiares, amigos ou os próprios destinatários do programa, 
tentando pô-lo em prática de forma natural e descomprometida, partindo de uma ideia 
simples. Muitas das decisões sobre o modo de desenvolver um projecto são tomadas no 
contexto da acção, adaptando constantemente soluções às necessidades identificadas.
Apenas quando consolidadas acções concretas e assinaladas estas como vantajosas se 
manifesta o apoio institucional necessário ao desenvolvimento oficial de um programa. 
Qualquer dos dois caminhos, o institucional e o pessoal seguido de apoio institucional 
exige perseverança e insistência.

Objectivos e Perspectivas futuras

Dadas as conclusões apresentadas, relacionadas com o modo como os programas de 
humanização são muitas vezes iniciados e postos em prática, por iniciativa pessoal de 
quem o propõe ou identifica vantagens nele, pretende-se investir na interlocução pessoal, 
prevendo contactos directos com famílias de crianças em tratamento. Existe, recentemente, 
uma nova possibilidade de iniciar essa interlocução, através de Débora Andrade, ex-doente 
oncológica em criança, contactada no âmbito deste projecto e que mantendo contacto com 
uma família que luta neste momento contra a doença de uma criança, partilhando a sua 
própria experiência de luta, pretende propor a interacção da criança com um Zé, adaptado 
a funções educativas como se propõe no Capítulo 4 da presente dissertação, pag. 61.

Considera-se assim possível divulgar e experimentar o projecto fora do âmbito 
institucional, mas no seio do seu destinatário. Acredita-se que a página do projecto no 
Facebook93 poderá futuramente contribuir para este objectivo, fazendo chegar, através 
da internet, o projecto ao seu destinatário que usa, frequentemente, o mesmo meio como 
ferramenta para lidar com a fase que atravessa a nível familiar ou divulgar campanhas de 
sensibilização para a causa da luta contra o cancro.

93  Disponível na www: http://www.facebook.com/Zezling.oncologia.pediatrica.
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Prevê-se que a página seja actualizada com imagens dos bonecos construídos no âmbito 
do projecto. O projecto nasce de imagens e vive de imagens. Considera-se que para que 
seja promovido e aceite terá de ser ilustrado através de um repertório visual que se 
pretende desenvolver. Neste sentido, é um objectivo a construção de mais Zés aplicados à 
ideia. Prevêem-se assim, de momento, três caminhos:

1) No desenvolver da interlocução institucional, a criação de uma equipa 
multidisciplinar de desenvolvimento projectual, que identifique necessidades 
e projecte alterações a fazer, novas peças a construir e contextos de actuação 
conceptual, material, temporal e de abrangência (como e para quem desenvolver um 
programa?). Algumas dessas necessidades foram já identificadas até ao momento 
com o apoio da Associação Acreditar, prevendo-se, assim, que existir uma resposta 
favorável, a continuação desse trabalho.

2) Partindo de referências internacionais, iniciar interlocução que faculte 
informação e autorização para adaptar características dos seus bonecos 
educativos aos Zés. Para tal pretende-se um contacto mais estreito com os 
responsáveis dessas referências. Acredita-se que existindo simplicidade no 
discurso a iniciar, privilegiando a ideia de se estar a trabalhar num contexto  e com 
objectivos semelhantes, a cedência de informação será aceite.

3) Considera-se a possibilidade de continuidade do projecto de investigação no 
futuro, seguindo um novo caminho de investigação, que visa a identificação 
de características, adaptações formais e materiais passíveis de tornarem os Zés 
objectos de fácil desinfecção e de melhor desempenharem a função educativa no 
contexto hospitalar. Esse caminho seria uma busca de soluções futuras para a 
concretização de um programa de humanização adaptado da Zezling! sem que se 
levantem problemas relacionados com a desinfecção dos bonecos.

Surgiu, entretanto, através de interlocução pessoal, a possibilidade de apresentar a ideia de 
programa a membros da Liga portuguesa contra o Cancro. Esta hipótese encontra-se ainda 
em aberto, por existir uma proposta pendente nas mãos da Associação Acreditar.

Acredita-se que a ideia de utilizar bonecos como auxiliares educativos em contextos 
médicos não se esgota no território da pediatria oncológica, podendo abranger outros 
contextos em pediatria. Reflectindo sobre a pertinência de estudar a componente 
funcional que se pretende explorar nos Zés neste projecto de investigação, equaciona-
se a possibilidade de experimentar, de forma descomprometida e também através de 
interlocução pessoal, a proposta de inserção dos Zés noutras áreas da pediatria que não 
a oncológica. Esta hipótese enquadra-se numa perspectiva de desenvolvimento futuro da 
investigação, tendo, em comum com o presente trabalho, como ponto de partida a intuição 
de que os Zés possam ser, além de brinquedos para crianças e adultos, veículos educativos 
e de comunicação adaptados ao contexto da pediatria.
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1078. ANEXOS IMPRESSOS

ANEXOS IMPRESSOS

ANEXO 1

MDI 0911 Áreas de Projecto Maio 2010

O anexo apresentado nas páginas seguintes apresenta o documento descritivo das áreas
de Projecto do Mestrado em Design da Imagem.  
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ANEXO 2

Objectos gráficos da Zezling!

Este anexo apresenta uma selecção de objectos gráficos da marca Zezling!, desenvolvidos 
desde 2009, ano em que se estudou a marca como projecto de final de curso na 
licenciatura em Design de Comunicação da Faculdade de Belas Artes da Universidade
do Porto.

Figura 34 - Padrão e logótipo.
Figura 35 – Certidão de adopção de Zés. Documento que 
as famílias adoptivas preenchem quando adoptam um Zé, 
permitindo à marca ter uma base de dados de famílias 
adoptivas.

Zé/ Zeza

Data de adopção

Tipo/ Type

Certidão de Adopção

Descrição

Família adoptiva

Contacto (e-mail)
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Figura 36 - Etiquetas têxteis para aplicação em objecto de 
pequena dimensão.
Figura 37 – Etiquetas têxteis para aplicação nos bonecos.
Figura 38 – Ilustrações para aplicação em autocolantes e 
produção de crachás.
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ANEXO 3

Projecto de Interacção

Nas páginas seguintes apresentamos a componente prática do projecto académico 
desenvolvido na disciplina de Interacção do primeiro ano do Mestrado em Design da 
Imagem, leccionada pelo professor Nuno Duarte Martins no ano lectivo de 2009/2010.

O projecto consiste na projecção e desenho de uma rede social de apoio à Zezling!.

8. ANEXOS IMPRESSOS
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Privacy Policy | Terms of Use
© and ™ 2009-2010 Zezling!

Portugal

Nome/ Name/ Nom

Nascimento/ Birth/ Naissance

Tipo/ Type

Zeza Mar

08/2009

Zeza média

Conhecer

Nome/ Name/ Nom

Nascimento/ Birth/ Naissance

Tipo/ Type

Zé Pastor

07/2009

Zé grande

Conhecer

Zés, Zezas, Zinsectos e Zanimais
última apresentação a 25/5/2010

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

Entra no Zezling!

username

password

entrar recuperar password

Não tens conta?

o teu nome

o teu email

Recebe novidades...

o teu email

Zezling! está também aqui

submeter

submeter

Definições
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Zezling! está também aqui

 

Privacy Policy | Terms of Use
© and ™ 2009-2010 Zezling!

Portugal

Zeza Finlandesa 
chegou a 28/5/10

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

Estás no Zezling!

JoanaS. sair

A ZezaFinlandesa nasceu agora na Primavera mas foi viver uns tempos
para a Finlândia, e como ainda estava frio, foi bem agasalhada.

O problema é que demorou bastante tempo na viagem, e quando lá chegou 
já não estava muito frio, o que fez com que ela se tivesse de adaptar muito 
rapidamente ao clima.
Pratica desporto e embora pareça calma nos retratos, é um pouco hiperactiva. 
Exercita-se várias vezes ao dia, e está sempre cheia de sede.

Como foi muito emocionante a sua chegada à Finlândia, foi quase no momento 
em que chegou que nos enviou notícias e imagens da sua nova rotina!

Ver Notícias enviadas 

Encontrar Zés
Zés grandes
Zés médios
Zés pequenos

Zanimais

Zinsectos grandes
Zinsectos pequenos
Zinsectos Ziper

Zés Bola

Zés Pastores
Zés Pendura
Zés Gravatas

Zezas
Zezas Estreladas
Zezas Corações
Zezas Rebuçados
Zezas Maria–Rapaz
Zezas Pendura

Encontrar o meu Zé
nome/tipo do teu Zé

procurar
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Zezling! está também aqui

 

Privacy Policy | Terms of Use
© and ™ 2009-2010 Zezling!

Portugal

Zeza Finlandesa 
chegou a 28/5/10

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

Estás no Zezling!

JoanaS. sair

A ZezaFinlandesa nasceu agora na Primavera mas foi viver uns tempos
para a Finlândia, e como ainda estava frio, foi bem agasalhada.

O problema é que demorou bastante tempo na viagem, e quando lá chegou 
já não estava muito frio, o que fez com que ela se tivesse de adaptar muito 
rapidamente ao clima.
Pratica desporto e embora pareça calma nos retratos, é um pouco hiperactiva. 
Exercita-se várias vezes ao dia, e está sempre cheia de sede.

Como foi muito emocionante a sua chegada à Finlândia, foi quase no momento 
em que chegou que nos enviou notícias e imagens da sua nova rotina!

Ver Notícias enviadas 

Encontrar Zés
Zés grandes
Zés médios
Zés pequenos

Zanimais

Zinsectos grandes
Zinsectos pequenos
Zinsectos Ziper

Zés Bola

Zés Pastores
Zés Pendura
Zés Gravatas

Zezas
Zezas Estreladas
Zezas Corações
Zezas Rebuçados
Zezas Maria–Rapaz
Zezas Pendura

Encontrar o meu Zé
nome/tipo do teu Zé

procurar

Privacy Policy | Terms of Use
© and ™ 2009-2010 Zezling!

Portugal

Ana Sofia Costa

Amarante, Portugal

Zé Gravatas, Zé Pastor (+)

Designer

Zamigar/ Contactar

Comunidade Zezling!
Famílias e amigos 

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

Diana Monteiro

Lisboa, Portugal

Zeza Escritora, Zill

Profissão (?)

Zamigar/ Contactar

JoanaS. sair

Estás no Zezling!

Zés no Mundo
Portugal

Alemanha
Angola
Brasil
Espanha
Estados Unidos
França
Holanda
Macau (China)
Suiça

Encontrar Famílias
nome do familar/ Zé

procurar

Tenho um Zé
quero zinscrever-me

nome do(s) teu(s) Zé(s)*

o teu nome*

onde estás (Cidade/País)*

a tua ocupação

email/contacto*

campos obrigatórios

Ver Notícias enviadas Ver Notícias enviadas 
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Privacy Policy | Terms of Use
© and ™ 2009-2010 Zezling!

Portugal

Zonky recebeu novos amigos
enviado por Zonky, Susana Rio a 27/05/10  

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

JoanaS. sair

Estás no Zezling!

Encontrar Notícias
nome do Zé

procurar

O Zonky estava a divertir-se na sua árvore preferida quando descobriu
que ia ter novos companheiros!
Recebeu-os no jardim e estiveram à conversa o resto do dia.

Zonky contou pormenores da sua última viagem a Berlim, e falou sobre
a sensação fantástica de andar na neve.
Os Zés dedos quiseram saber como era viver naquele jardim, e o Zinsecto 
Zonky contou que agora que está a chegar o Verão, os passeios entre as
árvores são muito agradáveis.

Mais notícias de Zonky 

Tenho um Zé
quero enviar notícias

nome do(s) teu(s) Zé(s)

o teu nome

escolher foto

adicionar fotografias

upload

escrever texto

adicionar texto

guardar  publicar
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Privacy Policy | Terms of Use
© and ™ 2009-2010 Zezling!

Portugal

Zonky recebeu novos amigos
enviado por Zonky, Susana Rio a 27/05/10  

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

JoanaS. sair

Estás no Zezling!

Encontrar Notícias
nome do Zé

procurar

O Zonky estava a divertir-se na sua árvore preferida quando descobriu
que ia ter novos companheiros!
Recebeu-os no jardim e estiveram à conversa o resto do dia.

Zonky contou pormenores da sua última viagem a Berlim, e falou sobre
a sensação fantástica de andar na neve.
Os Zés dedos quiseram saber como era viver naquele jardim, e o Zinsecto 
Zonky contou que agora que está a chegar o Verão, os passeios entre as
árvores são muito agradáveis.

Mais notícias de Zonky 

Tenho um Zé
quero enviar notícias

nome do(s) teu(s) Zé(s)

o teu nome

escolher foto

adicionar fotografias

upload

escrever texto

adicionar texto

guardar  publicar

Privacy Policy | Terms of Use
© and ™ 2009-2010 Zezling!

Portugal

Adoptar um Zé
último Zé apresentado a 25/5/10  

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

JoanaS. sair

Estás no Zezling!

Encontar Zés
Zés grandes
Zés médios
Zés pequenos

Zanimais

Zinsectos grandes
Zinsectos Ziper

Zés Bola

Zés Pastores
Zés Pendura
Zés Gravatas

Zezas
Zezas Estreladas
Zezas Corações
Zezas Rebuçados
Zezas Maria–Rapaz
Zezas Pendura

Zés com profissões

Zinsectos pequenos
(porta-chaves)
Zés Dedos
(porta-chaves/pins)

Zenpinados
(pins)

Zé Bolinhas

Adopção 20€ + portes

07/09
Zé médio

Conhecer

Adoptar

Zinsecto Jardineiro

Adopção 18€ + portes

07/09
Zinsecto ziper

Conhecer

Adoptar

Zeza Chiclete de Mentol

Adopção 25€ + portes

03/10
Zeza grande

Conhecer

Adoptar

Zeza Maria Rapaz

Adopção 20€ + portes

03/10
Zeza média

Conhecer

Adoptar

Zinsecto (vários)

Adopção 4€ + portes

-----
Porta-chaves

Conhecer

Adoptar

Zenpinado (vários)

Adopção 2,5€ + portes

-----
Pin

Conhecer

Adoptar
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Portugal

Zezling!®

 

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

JoanaS. sair

Estás no Zezling!

Benvindo/a à família dos Zés!

Cada Zé, Zeza ou Zinsecto tem vida própria, uma história pessoal e única que 
se inicia quando nasce e que podes consultar aqui, na secção

Família Zezling!

A sua história deve ser continuada por ti!
Envia notícias, cartas, fotos e tudo o que ele ou ela quiser contar aos amigos 
que já tem por todo o mundo. Ficamos à espera!
Consulta a secção de notícias dos adoptados e vê o que alguns Zés já viajaram,
o que partilharam connosco, como se divertem, o que fazem…

Podes também submeter fotos, vídeos e novidades do teu amigo Zé/Zeza/
Zinsecto na nova morada com os novos amigos, ou nos locais por onde vai pas-
sando.

Junta-te a esta grande família.

De que são feitos os Zés, e como cuidar deles?

Os Zés são feitos à mão em tecido e aproveitamentos de malha de algodão 
reciclada, têm um enchimento 100% acrílico.

Resistem a algumas brincadeiras,mas é 
recomendado algum cuidado, para não os magoar.

Devem tomar banho à mão.

Existe um serviço de Hospital para os Zés que se magoam.
Contacta-nos se for necessário.

Zezling!® é uma marca portuguesa registada.

escrever texto

adicionar texto

enviar

Fala connosco
pergunta se tiveres dúvidas

o teu nome*

o teu email*

campos obrigatórios

Ou envia email para

zezling[at]gmail[ponto]com
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Zezling!®

 

Info / ConcursosAdoptarNotíciasZés no mundoFamília Zezling!

JoanaS. sair

Estás no Zezling!

Benvindo/a à família dos Zés!

Cada Zé, Zeza ou Zinsecto tem vida própria, uma história pessoal e única que 
se inicia quando nasce e que podes consultar aqui, na secção

Família Zezling!

A sua história deve ser continuada por ti!
Envia notícias, cartas, fotos e tudo o que ele ou ela quiser contar aos amigos 
que já tem por todo o mundo. Ficamos à espera!
Consulta a secção de notícias dos adoptados e vê o que alguns Zés já viajaram,
o que partilharam connosco, como se divertem, o que fazem…

Podes também submeter fotos, vídeos e novidades do teu amigo Zé/Zeza/
Zinsecto na nova morada com os novos amigos, ou nos locais por onde vai pas-
sando.

Junta-te a esta grande família.

De que são feitos os Zés, e como cuidar deles?

Os Zés são feitos à mão em tecido e aproveitamentos de malha de algodão 
reciclada, têm um enchimento 100% acrílico.

Resistem a algumas brincadeiras,mas é 
recomendado algum cuidado, para não os magoar.

Devem tomar banho à mão.

Existe um serviço de Hospital para os Zés que se magoam.
Contacta-nos se for necessário.

Zezling!® é uma marca portuguesa registada.

escrever texto

adicionar texto

enviar

Fala connosco
pergunta se tiveres dúvidas

o teu nome*

o teu email*

campos obrigatórios

Ou envia email para

zezling[at]gmail[ponto]com

ANEXO 4

Mapeamento Zezling!

Este anexo apresenta o resultado prático de um exercício da disciplina de Projecto, do 
primeiro ano do Mestrado em Design da Imagem, leccionado pelo Professor Doutor Heitor 
Alvelos, no ano lectivo de 2009/2010.

A infografia apresentada ilustra a relação estatística do número de Zés adoptados e do 
envio de notícias por parte das suas famílias adoptivas.

8. ANEXOS IMPRESSOS

Figura 39 - Infografia de Mapeamento Zezling!
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ANEXO 5

Interlocução Institucional: Mensagens de correio electrónico.

Neste anexo são transcritas as principais mensagens de correio electrónico trocadas com o 
Núcleo Norte da Associação Acreditar no decorrer do desenvolvimento projectual.

Mensagem 1: Marcação da segunda reunião com a Acreditar.

from: Ana Ferreira af@acreditar.pt
to: “zezling@gmail.com” <zezling@gmail.com>
date: Wed, Mar 9, 2011 at 4:29 PM
subject : Acreditar

Olá Mafalda,
 
Antes demais as minhas desculpas mas foi de todo impossível contactá-la antes…
A nossa coordenadora já cá está e gostávamos de voltar a falar consigo. Será que pode vir 
cá reunir na próxima semana dia 16 de Março, 4ª feira, pelas 11h?
Beijinhos
 
 
Ana Ferreira
Assistente Social
––––––
from: Mafalda Nobre zezling@gmail.com
to: Ana Ferreira <af@acreditar.pt>
date: Wed, Mar 9, 2011 at 11:44 PM
subject Re: Acreditar

Olá Ana, muito obrigada pelo contacto, estava ansiosa :)

Posso reunir nesse dia e a essa hora, sim. Muito obrigada.

Beijinhos, Mafalda

Mensagem 2: Envio da Proposta escrita do projecto para que seja apresen-

tada no Ipo–Porto.

fom: Mafalda Nobre-Zezling! zezling@gmail.com
to: mr@acreditar.pt
date: Tue, Mar 29, 2011 at 9:31 PM
subject : Proposta de projecto/investigação (Zés)

Boa noite Antonieta.
Como sugerido junto envio a minha proposta de projecto de investigação, agradecendo 
antecipadamente a atenção que possa merecer;
Fico inteiramente disponível para futuros esclarecimentos caso necessário.

Muito obrigada, até breve,
Mafalda Nobre

8. ANEXOS IMPRESSOS
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from: M. Antonieta Reis mr@acreditar.pt
to: Mafalda Nobre-Zezling! <zezling@gmail.com>
date: Wed, Mar 30, 2011 at 4:10 PM
subject RE: Proposta de projecto/investigação (Zés)

Boa tarde Mafalda,
 
Tomei conhecimento da sua nova proposta  que irei apresentar ao IPO e a qual agradeço.
Logo que a actividade esteja confirmada entrarei em contacto consigo para planear a 
intervenção localmente.
 
Melhores cumprimentos
 
 
 
      M.ª Antonieta Reis
     Coordenadora - NRN
––––––––
from: Zezling! - Mafalda Nobre zezling@gmail.com
to: mr@acreditar.pt
date: Mon, May 30, 2011 at 11:39 AM
subject : Projecto Oncologia Pediátrica

Bom dia Antonieta,

Permita-me que volte a contactá-la, no sentido de perguntar se o projecto de investigação 
que submeti à apreciação da “Acreditar” mereceu acolhimento positivo. Tendo em conta 
a maturação do processo, ser-me-ia muito útil agendar convosco as acções possíveis, 
cumprindo as condições de realização que tiverem por convenientes.

Com os melhores cumprimentos,
Mafalda Nobre
–––––––
from: M. Antonieta Reis mr@acreditar.pt
to: Zezling! - Mafalda Nobre <zezling@gmail.com>
cc: Ana Ferreira <af@acreditar.pt>
date: Fri, Jun 3, 2011 at 3:58 PM
subject RE: Projecto Oncologia Pediátrica
 Boa tarde Mafalda,
 
Apresentei o seu projecto ao Director Clínico da Pediatria que não deu seguimento ao 
assunto por entretanto se ter reformado.
Aguardo reunião com o novo Director para apresentar entre vários projectos, o seu 
também.
Logo que tenha feedback entrarei em contacto consigo.
 
Cumprimentos
 
      M.ª Antonieta Reis
     Coordenadora - NRN
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Mensagem 3: Autorização para trazer dois bonecos emprestados à Acredi-

tar para fotografar.

from: Zezling! - Mafalda Nobre zezling@gmail.com
to:  Ana Ferreira <af@acreditar.pt>
date: Sun, Jun 19, 2011 at 7:41 PM
subject Fotografar Zés

Boa tarde Ana.

Espero que esteja tudo bem. Necessito, no âmbito do meu projecto de dissertação, de 
fotografar os Zés que deixei consigo na Acreditar, para os incluir no meu relatório de 
projecto. (Por lapso na altura não os fotografei, e principalmente o médico é importante 
porque não tenho nenhum com tantos acessórios.) Para isso necessito de os ir buscar 
à sede, ou onde eles estiverem agora. Se for necessário voltar a deixá-los consigo para 
alguma demonstração posso voltar a emprestá-los depois de os fotografar. Esta semana do 
S. João não vou estar no Porto, mas gostaria de agendar consigo com alguma antecedência 
um dia para poder passar lá e trazê-los, talvez na semana seguinte.

Muito obrigada, até breve,
Mafalda
––––––
from: Ana Ferreira af@acreditar.pt
to: Zezling! - Mafalda Nobre <zezling@gmail.com>
date: Mon, Jun 27, 2011 at 10:29 AM
subject RE: Fotografar Zés
 
Olá,
 
Não há qualquer problema.
Pode passar. Diga-me um dia e hora a que possa vir para eu confirmar quem estará para a 
receber.
Beijinhos

Ana Ferreira
Assistente Social
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ANEXO DIGITAL

Galeria de imagens

Este anexo apresenta uma galeria de imagens ilustrativas dos Zés desenvolvidos ao longo 
do projecto de Mestrado, com planos de pormenor das características físicas dos bonecos.

9. ANEXO DIGITAL
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Mafalda Nunes de Andrade Nobre
Porto, Portugal 2011


