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RESUMO 

 

Compreender a dimensão lúdica e a sua aproximação à estética na criança 

hospitalizada constituiu o foco central deste estudo, sendo que para atingir tal 

propósito lançou-se mão do método interacionismo interpretativo. A 

investigação aconteceu na unidade pediátrica de um hospital filantrópico de 

Cuiabá, Mato Grosso, e foi conduzida pela questão norteadora ‘Como é que 

crianças e jovens e os profissionais que delas cuidam percebem o brincar e 

como indicadores estéticos são apreendidos dessa ação’. Com vista à melhor 

elucidação desta questão propuseram-se dois objetivos: identificar indicadores 

estéticos presentes no ato de brincar sob o olhar da criança hospitalizada e dos 

profissionais que cuidam delas; analisar a autopercepção do corpo pela criança 

hospitalizada. Participaram do estudo nove crianças e jovens hospitalizados e 

oito profissionais de saúde do mesmo hospital. A informação foi coletada 

conforme instrumentos e técnicas recomendados pelo método interacionismo 

interpretativo, designadamente entrevistas semiestruturadas aplicadas aos 

profissionais e às crianças, sendo as entrevistas das crianças mediadas por 

desenhos e fotos. Fez-se uso também da observação participante. Na análise 

seguiu-se a trajetória estabelecida pelo método, o que nos possibilitou a 

interpretação de dois grandes temas: ‘elementos estéticos presentes no brincar 

da criança hospitalizada’ e ‘manifestações estéticas no corpo que brinca’. O 

primeiro tema integrou sete subtemas e o segundo tema foi composto de cinco 

subtemas. Das conclusões do estudo, destaca-se que a estética associada ao 

brincar no hospital mostrou-se presente no espaço atrativo, tempo, interações, 

prazer, liberdade, gosto e ambiência afetiva e, também, nos múltiplos 

sentimentos vividos que faziam o corpo reagir para continuar experimentando 

sentimentos agradáveis.  

Palavras-chave: Dimensão Lúdica. Criança Hospitalizada. Estética. 

Interacionismo Interpretativo. 
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ABSTRACT 

Understanding the ludic dimension and its forthcoming in the child’s esthetics in 

hospital is the focus of this study, whereas for reach its aim, was used the 

interpretative interactionism method. The investigation occurred in the pediatric 

unit of one philanthropic hospital in Cuiaba Mato Grosso and it was carried out 

by the following question: how children, young and the professionals whose 

take care of them perceives the play and how the esthetics indicators are 

arrested of this action. With the proposal to elucidate better this question, were 

proposed two aims: identify esthetics indicators in the act of playing by the look 

of the child in the hospital, and the professional which takes care of them. It was 

part of this study nine children and youngs in hospitalization and eight health 

professionals from the same hospital. The information was collected according 

to the use of the instruments and technics recommended by the interpretative 

interactionism method, and was done interviews semi-structures apllicated to 

the professionals and to the children, whereas the children’s interviews was 

mediated by draws and pictures. And also used the look out of the participants. 

In the analyses was used the trajectory established by the interpretative 

interactionism method whose enable to us the interpretation of two big subjects: 

esthetics elements present in the play of the child at hospital and esthetics 

demonstrations in the body that plays. The first subject integrated seven sub 

themes and the second subject was composed by five sub themes. About study 

conclusions, stands out that the esthetics associated to the playing in the 

hospital shows present in the atractive space, time, interaction, pleasure, 

freedom, gracefulness, affective ambience and also, in the multiples feelings 

experienced that makes the body respond to continuos experimenting enjoyable 

feelings. 

Key Words: Ludic dimension. Child in hospital. Esthetics. Interpretative 

interactionism. 
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1. Introdução  

Prólogo 

 

Como acadêmica do curso de Educação Física da Universidade Federal 

de Mato Grosso, em 1986, vimo-nos confrontadas com um convite para 

desenvolver atividades recreativas com crianças, jovens e adultos internados 

no hospital escola da referida instituição. O convite soou, a princípio, como um 

desafio tentador, pelo fato de a pesquisadora ter em mente atuar em um 

ambiente diferente daqueles até então propostos pela Educação Física (escola, 

academias, centros desportivos e escolas de modalidades desportivas, centros 

de estética).  

Ao receber o convite, tivemos inicialmente um sobressalto porque o 

domínio teórico que possuíamos era da recreação voltada a outras áreas e não 

especificamente ao hospital. Aos poucos a empolgação cedia lugar às 

inquietações: por onde começar? O que fazer? Como fazer? Tais interrogações 

tinham forte peso porque esse trabalho, naquela altura, seria pioneiro não só 

nesse hospital, como no Estado de Mato Grosso. Mesmo sabendo da enorme 

responsabilidade que vinha pela frente, a opção foi aceitar o desafio proposto. 

A saída, inicialmente, seria entrar em contato com a então Supervisora 

de Enfermagem, mentora da proposta, para saber dela o que de fato almejava 

no tocante à recreação para os pacientes. Após explanação sobre os motivos 

da inserção dessa atividade, foi-nos mostrado o hospital e o espaço físico onde 

seriam desenvolvidas as ações, bem como o quadro de patologias em causa. 

Não restaram dúvidas de que tais informações contribuíram para definir o 

passo seguinte, o que fazer, mas outra dificuldade começou a despontar, a 

existência de poucos estudos nessa área, sobretudo por profissionais da 

Educação Física e outros estudiosos da recreação e do lazer. 

Frente a tal realidade, a postura adotada foi trabalhar com os princípios 

básicos da recreação existentes na literatura, direcionando-os aos pacientes 

hospitalizados. Isso foi o início, porém, não o suficiente, pois sentíamos a 

necessidade de presenciar o modo de funcionamento da recreação em outra 

instituição hospitalar, concluindo ser primordial a visita a um hospital que 
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tivesse esse serviço. Elegeu-se um hospital que tinha já estruturado o Serviço 

de Recreação Hospitalar, que contava com quatro profissionais da Educação 

Física, sendo uma delas, a coordenadora, docente da disciplina de Recreação 

da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Vale ressaltar que esta 

instituição foi pioneira no desenvolvimento dessa atividade no hospital, além de 

sobre ela se produzir, naquele período, literatura na área, que serviu de 

referência para a condução dessa ação no hospital e em pesquisas. 

  

Pressupostos iniciais e desenho do trabalho 

 

Como dissemos, esse foi o início, mas ao longo de dezoito anos de 

atuação no ambiente hospitalar notava-se que, no que diz respeito ao 

brinquedo terapêutico, os estudos apresentados em congressos e publicados 

em revistas científicas não avançavam e os referenciais usados na sua 

fundamentação acabavam por girar quase sempre em torno do mesmo eixo, 

tanto por parte dos escassos profissionais da Educação Física que 

privilegiavam o viés da recreação hospitalar, quanto pelos da Enfermagem. 

Mediante a situação enfrentada, surgiu uma nova inquietação: haveria outra 

forma de olhar esse objeto?  

Quanto mais pesquisávamos sobre o assunto, mais víamos reforçada a 

tentativa dos especialistas dessa área em justificar a importância da recreação 

como fator coadjuvante na cura de aspectos físicos e psicológicos, dentre 

outros. Contudo, isso era angustiante porque não se conseguia ver implícita 

nessa ação seus pressupostos básicos como a alegria, o prazer e a inutilidade 

que ela comporta.  

Paralelamente a essa visão funcionalista atribuída pelo observador 

externo à dimensão lúdica, percebia-se, na prática cotidiana hospitalar, que as 

crianças brincavam de corpo e alma, ou seja, elas literalmente se entregavam à 

ação sem querer nada em troca ou esperar dela um determinado fim. 

Importava a elas apenas brincar e brincar! 

Esta entrega total chamava a atenção para a presença da estética, 

quando as crianças assumiam o seu papel nos jogos e estabeleciam diálogos, 
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interagiam, cooperavam uns com os outros, reinventavam e recriavam 

situações que resultavam em risos, mudanças na fisionomia, sendo até 

possível, por alguns instantes, observar “pequenos transes”, uma vez que 

algumas crianças esqueciam-se de que estavam conectadas a algum tipo de 

aparelho (bomba de infusão, bala de oxigênio, dentre outros). Verificava-se, 

deste modo, uma suspensão momentânea da realidade, aspecto tão 

característico da experiência estética.  

Cientes do hiato existente entre o conhecimento disponível nesta área e 

as diferentes questões levantadas pelo brincar, optamos por focar esse objeto 

pelo viés da estética, por esta contemplar um conjunto de elementos 

condizentes com essa atividade, designadamente a graça, a beleza, o prazer e 

o fim em si mesmo, bem como pela forte crença de que a criança hospitalizada 

vive intensamente o presente, por isso a resistência à doença, à instituição, 

sendo que nesse jogo da e pela vida ocorrem as trocas, astúcias e as 

pequenas criações e recriações que configuram a dimensão estética, o espaço 

da sensibilidade e do prazer. 

No intuito de elucidar esses pontos, ainda muito pouco esclarecidos 

relativamente ao brincar da criança hospitalizada, o presente estudo 

configurou-se como exploratório descritivo e partiu dos seguintes pressupostos: 

- a existência de ambivalência na situação de hospitalização para a 

criança, ou seja, lugar da cura e simultaneamente de hostilidades;  

- rotinização do espaço-tempo;  

- procedimentos invasivos;  

- relação de poder-disciplinarização;  

- espaço favorável à configuração de expressões estéticas, momentos 

de prazer por meio da recriação do espaço-tempo, por meio do lúdico e dos 

movimentos gerados no corpo a partir do brincar. 

Estes pressupostos necessitaram de um referencial teórico-

metodológico capaz de abranger múltiplas formas de sensibilidade presentes 

na experiência vivida pela criança no brincar. Deste modo, o interacionismo 

interpretativo (Denzin, 1990) foi eleito, pela capacidade que oferece ao 

investigador de apreensão e interpretação da experiência vivida, ou seja, dos 
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acontecimentos da vida das pessoas permeados pelos sentimentos, dentre 

eles, o brincar. Na tentativa de contribuir para a formulação de respostas aos 

problemas postos, configurou-se a tese do seguinte modo: a primeira parte do 

trabalho destinou-se à apresentação do método, interacionismo interpretativo, 

já que o seu uso em Ciências do Desporto é ainda pouco frequente. Apresenta-

se, assim, a sequência de suas etapas, denominadas por Denzin (1990), de 

processo interpretativo.  

Na sequência apontou-se o modo de formulação da questão da 

investigativa pautada no aspecto teórico e prático proposto para essa etapa, 

momento em que elencamos os principais motivos que conduziram à sua 

elaboração e, ainda, aos objetivos norteadores do estudo.  

A terceira parte correspondeu à desconstrução, semelhante à revisão de 

literatura, porém, vista de modo ampliado, uma vez que ultrapassa apenas a 

contextualização do objeto rumo à leitura crítica acerca do mesmo encontrado 

em outras pesquisas da literatura, visando identificar preconcepções. Com 

base nos requisitos descritos por Denzin (1990), procuramos, em nosso 

estudo, estruturar a desconstrução mostrando inicialmente algumas 

concepções teóricas sobre o lúdico que englobam o brincar, o brinquedo e o 

jogo. Chamaram-se também autores de referência da estética, com o propósito 

de deixar claro de onde partiu nosso olhar.  

A captação do fenômeno, quarta etapa da pesquisa, destinou-se à 

apresentação dos fundamentos das técnicas usadas na coleta dos dados e sua 

forma de aplicação. O isolamento, quinta parte da tese correspondeu à análise 

da informação recolhida, fase em que o objeto se desvelou em seus próprios 

termos, ou seja, os códigos, símbolos e temas surgiram das experiências dos 

participantes (Denzin, 1990). 

A sétima parte da pesquisa foi composta pela construção e 

contextualização do brincar da criança hospitalizada, fase em que 

descrevemos os temas com seus respectivos subtemas e os interpretamos à 

luz do referencial teórico do brincar e da estética. Por último, apresentamos as 

reflexões pertinentes à estética da dimensão lúdica em crianças hospitalizadas. 
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2. O INTERACIONISMO INTERPRETATIVO COMO FORMA DE 

COMPREENSÃO DE EXPERIÊNCIAS ESTÉTICAS VIVIDAS NO 

BRINCAR DE CRIANÇAS HOSPITALIZADAS 

 

Fazer o invisível tornar-se mais visível aos 

outros é, no final das contas o maior objetivo do 

interpretador (Merleau Ponty,1968). 

 

Nas palavras proferidas pelo autor no tocante à interpretação, vê-se 

sobressair certa exigência em aguçar os órgãos dos sentidos a fim de aflorar a 

sensibilidade das pessoas envolvidas no processo – pesquisador e 

pesquisados, para desse modo dar visibilidade ao fenômeno em contexto. Daí 

que assumir um estudo de natureza interpretativa exigiu de nossa parte focar o 

olhar para a situação tal como acontecia, direcionando-o para as ações ou 

gestos minúsculos que cercavam e davam ligação ao acontecimento brincar. 

Isso implicou educar o olhar para apreender o que de fato acontecia durante 

esse momento, de modo a não deixar evidentes apenas as ações relacionadas 

ao objeto, mas pelo contrário, tivemos que exercer o princípio de abertura para 

que verdadeiramente ele se tornasse sensível.  

Neste sentido, o foco da presente investigação não poderia ser outro 

que não aquele voltado para a subjetividade, os comportamentos e a 

significação dos fenômenos observados. Daí a opção pela investigação 

qualitativa, situada historicamente como fruto do movimento reformista surgido 

na década de 70 do século passado no meio acadêmico da pesquisa social. 

Passível de conflitos e críticas por romper com uma tradição de fazer pesquisa 

e avançar rumo à subjetividade até então negada, a investigação qualitativa é 

entendida: 

[mais como] um terreno ou arena para a crítica social, do que 

como um tipo específico de teoria social, metodologia ou 

filosofia. [...] Para alguns pesquisadores, esse terreno é um lugar 

em que se defende uma determinada série de virtudes louváveis 

para a pesquisa social, como a fidelidade em relação aos 
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fenômenos, o respeito pela experiência de vida e atenção aos 

finos detalhes do cotidiano (Schawant 2006, p. 194). 

 

 Apesar das fortes críticas sofridas, esse tipo de investigação não só 

conseguiu resistir a elas como também ganhou  abrangência por permitir tratar 

de vários objetos da pesquisa social. 

Para Gergen e Gergen (2006), a investigação qualitativa abrange 

múltiplas formas de apreensão da realidade, daí que se reveste de entusiasmo, 

criatividade, efervescência intelectual e ação, bem como de inovações 

metodológicas para uma melhor compreensão da experiência vivida. Por 

análise, pode-se apreender que tais particularidades, em destaque nesse tipo 

de investigação, são movidas pela sensibilidade seja do pesquisador ou dos 

atores sociais nela envolvidos.  

Conscientes da pluralidade que a investigação de campo requer, e 

cientes também da importância da combinação de vários elementos com vista 

à configuração da sintonia e do rigor que ela exige, elegemos o interacionismo 

interpretativo como o meio de desvelar o objeto em estudo. Trata-se de um 

método de cunho qualitativo desenvolvido por Denzin (1990) entre as décadas 

de 70 – 80 do século passado, cuja nominação resulta da tentativa de 

aproximar o interacionismo simbólico tradicional dos estudos interpretativos e 

fenomenológicos de Heidegger, e também da tradição associada à 

hermenêutica. O esforço empreendido por Denzin foi no sentido de tornar a 

experiência vivida por alguém acessível ao leitor.  

A ancoragem assumida pautou-se na crença do autor de que as ações 

humanas sempre resultam em experiências interativas mediadas por símbolos 

e pela linguagem que, por sua vez, dão subsídio à interpretação. Deste modo, 

os “estudos interpretativos somente podem revelar a interpretação do mundo 

do indivíduo em interação”. (Denzin, 1990, p. 80). 

Essa particularidade rendeu ao método a possibilidade de compor o 

conjunto de pesquisas do período pós-moderno, devido ao seu olhar sensível, 

diríamos, aos acontecimentos permeados pelo sentimento da vida social e 

através dele tornou-se possível reafirmar aquilo que acontece cotidianamente: 

várias formas de relacionamentos, ações e sentimentos. Para efetuar a 
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apreensão desses objetos presentes na vida humana, Denzin teve que se valer 

de diferentes construtos teóricos a fim de sustentar o conjunto de conteúdos 

abarcados pelo interacionismo interpretativo, e daí, adotá-lo como uma 

perspectiva teórica e metodológica (Denzin, 1990). No tocante ao construto 

teórico, o referido autor considera seu método plural porque tenta aproximar o 

interacionismo simbólico dos estudos interpretativos - agir com o outro, 

envolvendo aí o uso da linguagem para mediar as ações entre os indivíduos e, 

a partir delas, definir ou até mesmo redefinir o sentido de algo. É certo que 

cada um vive determinada ação à sua maneira, mas ela não ocorre 

isoladamente, uma vez que o ser age sempre em direção ao outro e não 

importando ser pessoa, objeto ou espaço. 

Com relação à fenomenologia heideggeriana, cujo fundamento é a 

experiência vivida, Denzin (1990) a utiliza como possibilidade de olhar as 

coisas como elas se manifestam, o voltar às coisas mesmas possui o sentido 

de situar a pessoa envolvida em determinado evento para que a mesma possa 

contar sobre a experiência vivida e daí apreender a essência do 

experimentado, isto é, o que aparece com frequência à mente humana1. 

 

Estudos interpretativos pautam-se na tentativa de descobrir as 

razões do senso comum para os significados que as pessoas 

atribuem aos momentos transformadores em suas vidas. E ao 

fazer isso elas mostram o como e o porquê das experiências 

existencialmente problemáticas (Denzin, 1990, p. 126).  

 

O momento de crise existencial geradora de possibilidade de experiência 

transformadora, denominada epifania – “termo usado para designar momentos 

interativos que deixam marcas positivas ou negativas na vida da pessoa”. 

(Denzin, 1990, p. 125).  

A apreensão dessas experiências exige aproximação do pesquisador 

com quem vivencia ou vivenciou determinada situação marcante, que 

                                                   
1 Esclarecemos que em virtude da não especificação na norma adotada pela FADE sobre o formato 

exigido na apresentação das citações diretas que ultrapassem a 3 linhas, adotamos a norma prescrita pela 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Desse modo as citações longas foram colocadas em 

destaque, com recuo de 4cm da margem esquerda, sem uso de aspas ou itálico. 
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ocasionou algum tipo de mudança na sua vida, atentando-se, sobretudo, ao 

como e ao porquê do acontecimento. 

Destaca-se ainda que o tipo de estudo em questão separa a maneira 

como as pessoas olham a ação vivida de modo singular, por isso não trabalha 

com a generalização, mas pelo contrário, centra-se na experiência individual e 

na interação com uma realidade local. 

As respectivas ponderações feitas ao método ilustram que a sua base 

pauta-se na percepção do mundo tal qual ele aparece conforme o vivido e 

experimentado. Essa articulação fez-se importante para esclarecer o porquê do 

recurso à fenomenologia enquanto sustentação deste método subjetivista. 

Ao considerar que a vida é sempre feita de interações que resultam em 

experiências constantemente interpretadas, Denzin (1990) usa os preceitos da 

hermenêutica para fechar o tripé sustentador do interacionismo interpretativo, 

uma vez que o esforço do método é justamente o de interpretar as emoções 

das pessoas e, por isso, elas se tornam o foco deste tipo de estudo. 

 

O foco da pesquisa interpretativa são as experiências de vida 

que realmente alteram e moldam os significados que as 

pessoas dão a si mesmas e às suas experiências. [...] isso 

significa que nós queremos capturar as histórias no dia-a-dia 

das pessoas nas quais elas contam sobre suas dores, as 

agonias, as experiências emocionais, as pequenas e grandes 

vitórias, os traumas, os medos, os sonhos, fantasias e as 

esperanças em suas vidas (Denzin, 1990, p. 139). 

 

O legado da intencionalidade serve como fio condutor que leva o 

indivíduo a agir em direção ao outro e aos objetos, daí que na interação, ação e 

símbolos mediam constantemente o fazer das pessoas em determinado 

espaço, tempo e circunstância, utilizando-se para isso da comunicação verbal e 

não-verbal. Por mais óbvio que isso possa parecer em nossa prática cotidiana, 

é comum ver pessoas interpretando e fazendo julgamentos sobre suas próprias 

experiências e as das outras. 
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Por isso é que Denzin (1990) recorreu à hermenêutica, cujo papel é o de 

colocar a linguagem ao serviço dos atores para que os mesmos se sirvam dela 

como veículo de comunicação e, ao mesmo tempo, como tradutor de suas 

ações.  

Minayo (2006, p. 167) nos ajuda a compreender o papel da 

hermenêutica na codificação da linguagem no processo interativo, enunciando 

que ela: 

 

a) busca esclarecer o contexto dos diferentes atores e das 

propostas que produzem; b) acredita que existe um teor de 

racionalidade e de responsabilidade nas diferentes linguagens 

que servem como veículo de comunicação; c) coloca os fatos, 

os relatos e as observações no contexto dos atores; d) assume 

seu papel de julgar e tomar posição sobre o que ouve, observa 

e partilha; e e) produz um relato dos fatos em que os diferentes 

atores se sintam contemplados. 

 

Isso implica que a linguagem deva ser considerada como um importante 

recurso para a compreensão dos e entre seres humanos e seja valorizada de 

modo particular / local para dar conta, de fato, da apreensão de determinada 

realidade. 

 Apontar o modo de construção do método reforça a sua validade e 

confiabilidade no que diz respeito ao ser tradutor das ações vividas em 

determinado contexto e situação, sobretudo, quando toma como preceito a 

intenção, a interação e a interpretação. “O foco da pesquisa interpretativa está 

naquelas experiências de vida que radicalmente mudam e formam os 

significados que as pessoas dão a si próprias e a seus projetos de vida”. 

(Denzin, 1990, p. 15). 

 A partir deste ponto de vista é possível atribuir ao método o papel de 

intérprete de experiências vividas em determinado tempo e espaço, envolvendo 

aí a interação entre as pessoas, estando impressos nesse ato os significados 

para quem vivencia ou vivenciou aquelas experiências. De modo sequencial 

Denzin (1990) introduz peças fundamentais à composição do interacionismo 
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interpretativo. A epifania, por exemplo, é essencial, porque aponta para o 

momento de crise existencial vivido por alguém, crise essa que pode ter 

deixado marcas, positivas ou negativas e que são relatadas pela pessoa que 

passou pela experiência. Posteriormente esses relatos servem de material para 

a interpretação, que é considerada, como foi já realçado, um elemento central 

do método. 

Mas, a interpretação dessas experiências, segundo Denzin (1990), 

envolve de modo sequencial algumas etapas. A primeira delas refere-se a 

determinar quando e onde as pessoas vivenciam ou vivenciaram 

conjuntamente o problema. Fica aqui a indicação do autor de que, 

primeiramente, se deve situar o tempo em que os indivíduos vivem os 

problemas, para posteriormente conseguir o acesso ao local e, através desse 

último, apreender as linguagens e significados que são falados e trabalhados 

nesta situação. O próprio Denzin (1990), afirma ser esse o modo de conectar 

indivíduos, biografias e tipos sociais.  

A interpretação é considerada por Denzin (1990, p. 32) como propulsora 

deste tipo de estudo e o autor define-a como “o processo de compor ou por à 

frente o significado de um evento ou experiência”. Entretanto, esse significado 

só poderá ocorrer a partir da interação existente na ação de uma pessoa ou 

grupo de pessoas, por isso ele é assumido no formato de uma tríade porque 

envolve, 

 

[...] a interação entre (1) a pessoa; (2) um objeto, evento, ou 

processo; e (3) uma ação tomada a partir daquele objeto, 

processo ou evento. [...]. A interpretação ilumina o significado. 

Ela pode traduzir o que está sendo dito de uma linguagem 

dentro de significados e códigos de uma outra linguagem. A 

interpretação traz à tona um significado embutido em um texto 

ou pedaço de interação (Idem). 

 

 Aplicado a uma situação concreta de pesquisa, isso implica que o 

pesquisador inicialmente tome conhecimento da situação temporal e espacial 

em que os problemas acontecem e das pessoas que experimentam juntas tal 
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situação. De posse dessas informações o mesmo direciona-se ao local e lá 

inserido busca mecanismos para capturar as linguagens, histórias e 

significados falados e trabalhados por aqueles que, numa situação de 

interação, puderam experimentar determinado problema. Posteriormente o 

investigador irá trazer à tona os símbolos expressos, estabelecendo as redes 

de ligações entre indivíduos, suas histórias de vida, tipos sociais, para desse 

modo, detectar situações de interações relevantes. É nisto que consiste a 

interpretação em uma situação prática. Para que esta última ocorra, existe a 

necessidade de se fazer correlação entre as pessoas e a situação. A esse 

processo Denzin (1990, p. 66) dá o nome de “mapeamento temporal”, cuja 

ocorrência envolve fatores interligados. O primeiro determina a sequência e a 

organização de ações temporais no local; e o segundo se incumbe de localizar 

lugares e pessoas no espaço, ou seja, onde essas situações interativas estão 

localizadas. Mas esse desencadeamento se dá de forma recíproca, uma vez 

que, 

[...] qualquer estrutura social é construída a partir de indivíduos 

que interagem em situações sociais. Pessoas trazem e 

experenciam seus problemas sociais em tais situações. Nestes 

locais histórias sobre problemas sociais são contadas. Estas 

histórias constituem o material para estudos interpretativos 

(Denzin 1990, p. 66). 

 

Como essa construção se dá sob a forma de espiral - pelo caráter de 

abertura adquirido - o pesquisador torna-se parte integrante desse processo, 

porém com participação diferente das ciências positivistas. 

Até aqui procuramos de modo criterioso apontar os elementos 

estruturantes do interacionismo interpretativo e a base que serviu à sua 

nominação. Em complemento a ela passaremos a elencar algumas 

características descritas por Denzin (1990) pertencentes ao método que o 

pesquisador interpretativo deverá levar em consideração. 

Inicialmente é importante destacar a distinção dada pelo autor à 

diferença de enfoque na perspectiva interpretativa e na positivista. A primeira 

tem por base a experiência humana subjetiva, o que significa que trabalha com 



18 

 

o significado, a subjetividade e a intencionalidade – traço da fenomenologia; 

enquanto que à segunda cabe a quantificação e trabalha com explicações 

causais. Ao assumir essa especificidade, a pesquisa interpretativa questiona 

como algo aconteceu e não o porquê, por isso é que a pergunta nesse formato 

de pesquisa é substituída por como, pois segundo Denzin (1990), a resposta 

conterá interpretações subjetivas relativas à maneira como determinada 

experiência aconteceu. 

Denzin (1990) atribui autonomia ao método no que diz respeito ao 

discurso livre de conceitos alheios aos vividos no cotidiano e, para isso, se vale 

da fenomenologia descritiva de Merleau-Ponty (1973), pois o interacionismo 

interpretativo busca a compreensão da prosa do mundo, ou seja, a tentativa é 

apreender a essência de algo para alguém e para isso se vale da própria 

experiência vivida e expressa pela pessoa. Assume também que “a linguagem 

de pessoas comuns pode ser usada para explicar suas experiências”. (Denzin, 

1990, p. 25). 

O Interacionismo interpretativo tende a rejeitar a generalização e não se 

guia por amostras representativas, pelo contrário, trabalha com a valorização 

dos fragmentos, as sequências que constituem a interação social, pois entende 

que é aqui que estão contidos os significados que servem de material para a 

interpretação. Este entendimento tem relação com a abordagem ideográfica 

porque a compreensão de determinado fato ou ação centra-se na singularidade 

do indivíduo que o cria. Por isso as vozes e as ações das pessoas são vistas e 

ouvidas nos moldes que são descritos (Denzin, 1990). 

Este método possui, também, como característica básica o caráter 

progressivo-regressivo, o que significa que contextualiza quem vivencia 

determinada experiência dentro de um momento histórico. A utilização do 

termo “progressivo” refere-se ao processo de interpretação que ocorrerá no 

futuro, e o emprego de “regressivo” baseia-se na necessidade de retornar no 

tempo para descobrir os motivos que levaram os indivíduos a vivenciar o 

fenômeno estudado. Esse processo de vaivém permite situar as ações dos 

indivíduos no tempo e no espaço. 
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 A base do método está no estudo, na expressão e na interpretação da 

experiência humana subjetiva que, por sua vez, se relaciona com a 

intencionalidade e o significado (Denzin, 1990). 

Denzin (1990) considera o método proposto como naturalístico, porque 

está localizado no mundo natural onde ocorre a interação social – a experiência 

do cotidiano - e seu compromisso será tornar os materiais interpretativos e o 

método o mais públicos possível. Para tal baseia-se em sofisticado rigor – o 

pesquisador descreve de modo minucioso as diferentes estratégias utilizadas 

para captar e validar os dados. Nesse processo considera que cada 

parte/fragmento de uma situação de interação tem o seu significado, cabendo 

ao pesquisador desvelar o que está por trás da experiência. 

Na pesquisa interpretativa de Denzin (1990) o próprio mundo da 

experiência do pesquisador serve de matéria para sua investigação, daí que os 

interpretativistas participam do mundo social onde os fenômenos acontecem, 

para poderem compreender e expressar de modo efetivo suas propriedades e 

características emergentes. 

Outro importante traço reforçado por Denzin (1990) no interacionismo 

interpretativo diz respeito à emoção que sempre se faz presente neste tipo de 

pesquisa. Sua presença está no humor e nos sentimentos que as pessoas 

trazem para o estudo, logo está presente nas vidas dos indivíduos estudados e 

também nas interações entre pesquisador e sujeito, bem como nas 

observações que são feitas. Mediante esse ponto de vista, assume que toda 

interpretação é cognição e emoção. 

A interpretação constitui elemento central do método e para que ela 

possa acontecer e iluminar algo, recorre-se à descrição densa no intuito de 

resguardar os significados e experiências ocorridas na situação da pesquisa. 

Nesse caso específico, a descrição constitui o modo de descobrir os 

significados que informam e estruturam as experiências dos sujeitos (Denzin, 

1990). Portanto, a descrição é a base da interpretação, porque só se pode 

interpretar a partir de algo narrado ou observado. Porém, a descrição não pode 

ser feita de qualquer modo, pois é ela que fornece a estrutura para interpretar, 

precisando então ser densa, ou seja, deve contemplar as seguintes 
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características: “fornece o contexto de um ato; declara as intenções e os 

significados que organizam a ação; traça a evolução e o desenvolvimento do 

ato; apresenta a ação como um texto que pode ser interpretado.” (Denzin, 

1990, p.33). 

Partindo dessa compreensão, fica claro que a descrição oferece recurso 

material para a interpretação, cuja função é identificar o significado presente 

em determinada experiência. A partir do mostrado destaca-se que a função da 

interpretação é apresentar o significado presente em uma ação, decompondo-a 

em partes. No entanto, para que se possa apreender e englobar o que está 

sendo interpretado na situação, existe a necessidade da compreensão. Daí 

que, no entender de Denzin (1990), a interpretação cria condições para a 

compreensão, cuja base se pauta por aspectos emocionais e cognitivos.  

Tecer descrição minuciosa sobre os preceitos desse método serviu-nos 

para reforçar que a interpretação constitui um dos seus focos principais, cuja 

função é a de iluminar/ilustrar o fenômeno de forma densa e contextualizada, 

de modo a desvelar os aspectos históricos e de interação da experiência em 

estudo (Denzin, 1990). 

O percurso pela constituição do interacionismo interpretativo mostrou a 

pluralidade envolvida na fundamentação teórica que ele requer, ao tratar da 

interpretação de experiências significativas e transformadoras na vida de 

alguém ou de um grupo. Porém, a sustentabilidade do método não é garantida 

pela fundamentação teórica, sendo-lhe agregada a parte prática, que direciona 

o modo de pensar e fazer acontecer este tipo de pesquisa. 

A perspectiva prática do método refere-se ao processo interpretativo e 

se constitui de seis passos fundamentais elencados a seguir, incluindo-se em 

cada um deles um determinado modo de fazer, bem como o criterioso rigor em 

sua condução.  

Para Denzin a primeira fase do processo interpretativo relaciona-se à 

delimitação do objeto, que é conduzida pela pergunta “como”, porque a 

investigação interpretativa assume que “a resposta à pergunta como conterá 

interpretações e explanações ou narrativas subjetivas concernentes ao porquê 

certa experiência aconteceu”. (Denzin, 1990, p. 126). 
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 A segunda fase corresponde à desconstrução que requer uma leitura 

séria, crítica, desconstrutiva da literatura científica e do senso comum acerca 

do problema. A fase três consiste na captura que envolve a ida ao mundo da 

experiência social no qual a questão como acontece e, desse modo, direcionar 

o investigador a obter narrativas e biografias pertencentes ao fenômeno em 

questão (Denzin, 1990).  

O isolamento corresponde à quarta fase, que leva o interpretador a 

inspecionar as expressões simbólicas recorrentes, ou seja, que aparece como 

a essência do objeto em estudo. A quinta fase é identificada como construção, 

momento em que se classifica, ordena e assemelha o fenômeno dentro de um 

todo coerente (Denzin, 1990). A sexta e última fase é a contextualização que 

tem por função recolocar o fenômeno nas vidas das pessoas que estão sendo 

estudadas.  

Apresentar, inicialmente, o método que foi usado para apreensão da 

experiência estética vivida no brincar da criança hospitalizada, teve a intenção 

de facilitar ao leitor o modo de composição da tese, uma vez que é “clássico” 

começá-la pelo referencial teórico para posteriormente abordar a questão 

metodológica. Daí a importância de tê-lo como “carro chefe” para mostrar o que 

é o interacionismo interpretativo, como trabalha e a fidelidade do investigador à 

sequência das suas fases. 
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3. FORMULAÇÃO DA QUESTÃO: O BRINCAR DE CRIANÇAS 

HOSPITALIZADAS 

 

A resposta à pergunta como conterá 

interpretações e explanações subjetivas 

concernentes ao porquê certa experiência 

aconteceu (Denzin, 1990). 

 
 

A pesquisa interpretativa centra a atenção no modo como algo 

aconteceu na vida de alguém e não propriamente no porquê. A justificativa 

para tal forma de condução de estudos dessa natureza baseia-se na essência 

de desvelar o significado e, para isso, toma como pano de fundo as razões do 

senso comum. 

 

A questão que é organizada deve ser a de como e não a do 

porquê. Estudos interpretativos examinam como experiências 

problemáticas são organizadas, percebidas, construídas e dão 

significado a partir de interações individuais (Denzin, 1990, p. 

49). 

 

Um importante passo a seguir na primeira etapa do processo 

interpretativo é sempre começar a pergunta não pelo por que algo acontece, 

mas, sobretudo, como as experiências ocorrem. Assim o problema da pesquisa 

interpretativa deverá ser elaborado via uma afirmação e iniciada pela 

expressão como.  

Além desse cuidado, existem ainda algumas recomendações para a 

estruturação da questão. A primeira delas volta-se à necessidade de o 

pesquisador localizar os sujeitos que vivem a experiência que se pretende 

compreender. Cumprida essa etapa, a próxima será descobrir como esse 

problema, que é de ordem pessoal, tornou-se um problema público e de que 

modo isso afeta vidas, instituições e grupos sociais. Complementarmente faz-

se necessário localizar as formações institucionais onde as pessoas que 

passam pelo problema fazem coisas em conjunto (Denzin, 1990).  
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Apesar da menção a algumas especificidades necessárias à construção 

do problema de pesquisa no molde interpretativo, elas servem como norte e o 

próprio Denzin (1990) deixa livre para que o pesquisador lance mão das 

estratégias que forem necessárias para conseguir a formulação da questão 

como.  

Deste modo, importa referir que pela experiência empírica da 

pesquisadora durante o contato, por cerca de 18 anos, com crianças e adultos 

em um ambiente hospitalar, desenvolvendo atividades lúdicas, foi possível 

observar a presença de manifestações estéticas no processo de construção 

das brincadeiras das crianças e as mesmas se mostravam de diferentes 

formas. Uma delas, seguindo um ritual, ocorria no agrupamento das crianças 

que, ao se juntarem para brincar, davam formas ao espaço. Outra se 

configurava na escolha do brinquedo que, paulatinamente, ia dando origem às 

brincadeiras, ocorrendo nesse momento a plasticidade do movimento – corpos 

que se esticavam ao máximo para alcançar o objeto ou colocá-lo no lugar exato 

exigido pela ação, troca de peças entre os companheiros, ora passadas de 

mão em mão, ora lançadas como se fosse um arremesso de basquete, 

exigindo que o corpo do outro se esticasse, levantasse ou curvasse no intuito 

de agarrá-lo. 

No entanto, o ápice da estética surgia no ato de brincar em si, no qual as 

crianças assumiam seu papel e estabeleciam diálogos, interagiam, 

cooperavam uns com os outros, reinventavam e recriavam situações que 

resultavam em risos, mudanças na fisionomia e, por alguns instantes, era até 

possível observar “pequenos transes”, uma vez que algumas crianças 

esqueciam que estavam conectadas a algum tipo de aparelho: bomba de 

infusão, bala de oxigênio, dentre outros.  

A descrição abaixo da pesquisadora, embora longa, é inusitada, por 

registrar um momento de organização do espaço recém-construído para as 

crianças internadas e aponta indícios da presença da estética no brincar de 

crianças hospitalizadas. 
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Com a recente inauguração da sala de recreação, a euforia das 

crianças que por lá passavam era geral. Mais interessante fora 

o dia da mudança, pois antes os brinquedos ficavam 

guardados em outro espaço fora da pediatria, e só eram 

levados para o referido espaço aqueles que eram solicitados 

pela criança, não sendo possível, até o momento, vários 

brinquedos ficarem expostos e à disposição das crianças. Por 

isso no dia da mudança a intenção primeira seria, inicialmente, 

separar todos os brinquedos. Dada a referida intencionalidade 

dispusemos os mesmos no centro da sala que, ao ser aberta a 

devida arrumação, todas as crianças que estavam em 

condições de deambular adentraram naquele espaço 

praticamente ao mesmo tempo – seus olhos brilhavam e cada 

qual admirava! 

- Olha mãe! Olha este brinquedo!  

Outros, os menores, chamavam e puxavam a barra de minha 

calça perguntando:  

- Tia como chama este? Tia eu quero aquele. 

E num piscar de olhos os brinquedos estavam todos 

espalhados pela sala e o movimento era de pura excitação, 

tanto pelas crianças quanto pelos seus pais. Após um tempo 

de turbulência, foi chegando a calmaria, e um a um, após ter 

explorado quase todos os brinquedos, bem como o novo 

espaço, elegeu um brinquedo de sua preferência e um espaço 

para se sentar e aproveitar, ao máximo, aquele momento. 

Aos poucos seus corpos foram se acalmando, uns deitaram no 

chão, cruzando as pernas para ler um livro de estória. Outros 

se sentavam e dali a pouco deitavam e tornavam a se sentar 

em movimento quase cadenciado. 

A reação dos pais e parentes, que acompanhavam seus filhos 

nesse espaço, também não foi diferente, e assim como as 

crianças, cada qual sentou para brincar com o filho, outros 

pegavam jogos e logo formavam duplas para jogar e se 

esticavam todos no chão (Narrativa da pesquisadora, 2000). 
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Era perceptível o momento de encantamento vivido na experiência. 

Encanto porque é da natureza da criança brincar, fantasiar. Para elas, passar 

de um mundo a outro se torna uma das tarefas mais fáceis de realizar, ao 

lançar mão de recursos imagéticos capazes de transformar pedaço de madeira 

em cavalo, cadeiras em meio de transporte: carro, avião, navio, dentre outros. 

Mas essa transformação não fica só no âmbito de objetos, ela se estende 

igualmente à dimensão do espaço e tempo. Um pequeno espaço, às vezes 

sem vida, é transformado em salão de beleza, passarelas para desfiles, salas 

de aulas, hospitais. E nesse cenário nem o tempo lhes escapa, o dia é mudado 

para noite e vice-versa, conforme sua imaginação mandar.  

Na criança hospitalizada o encantamento referido no ato de brincar 

ocorria igualmente desde o momento da escolha do brinquedo e se estendia 

até à constituição das brincadeiras. Mas, por outro lado, também se mostrava 

constrangido pelo ambiente hospitalar. Paralelamente aos sonhos, desejos e 

emoções, por parte das crianças existia forte carga de poder instituído: 

códigos, normas, obrigações, rotinas. Ampliando um pouco mais essa análise, 

acrescentamos que a hospitalização fica na ordem do “ter” e o brincar na 

ordem do “ser”, porém, ambos possuem momentos equivalentes, porque, como 

refere Maffesoli (2001), o sério e o não sério, sob a égide da harmonia 

conflitual, fazem parte da existência humana. A pesquisa de literatura sobre 

esta temática evidenciou uma “brecha” quanto a estudos que tratem aspectos 

relacionados com o brincar de crianças2 hospitalizadas, estética e corpo. 

Talvez porque quando se pensa em criança doente, logo surge no imaginário, 

seja individual ou social, a ideia de que esse corpo perde sua plasticidade e 

predisposição para realizar algo, tornando-se passivo. Por outro lado, há uma 

tendência para associar o ambiente hospitalar ao sofrimento e a um lugar 

sombrio, onde corpos ficam conectados a equipamentos, usam vestuário 

padronizado, o que por vezes acaba ofuscando outras formas de sentimentos, 

o estético, por exemplo, sobressaindo, assim, cenários não tão agradáveis aos 

olhos do observador externo. Deste modo, não nos surpreendeu a carência de 

estudos focando a questão da estética do brincar no hospital, principalmente na 

                                                   
2
 Ao longo do texto, onde nos referirmos à criança, deve-se entender que estamos tratando de crianças e 

jovens.  
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visão daqueles que vivenciam a situação, no caso, das crianças como 

protagonistas do ato de brincar, e dos profissionais que interagem com elas 

nesse espaço terapêutico. Mediante essas considerações perguntávamos: 

como a estética se mostra a partir do brincar de crianças hospitalizadas? 

A nossa experiência foi robustecendo em nós a forte crença de que a 

criança hospitalizada vive intensamente o presente, por isso a resistência à 

doença, à instituição, e é nesse jogo da e pela vida que ocorrem as trocas, 

astúcias e as pequenas criações e recriações que configuram as dimensões 

estéticas. 

Embora essas observações sinalizem a existência da presença da 

estética no ato de brincar da criança hospitalizada, há ainda muito que se 

perguntar sobre esse objeto: como se configuram as manifestações estéticas 

presentes no ato de brincar da criança hospitalizada? Elas têm relação com 

liberdade, superação, harmonia, agilidade, graça? E como os profissionais da 

saúde que cuidam das crianças hospitalizadas percebem a estética no corpo 

doente a partir de suas brincadeiras?  

Esses questionamentos justificaram a realização deste estudo 

exploratório-descritivo que partiu do pressuposto de que existe uma 

ambivalência na situação de hospitalização da criança, ou seja, se por um lado 

o hospital é um lugar de hostilidades, evidenciadas na rotinização do espaço-

tempo, procedimentos invasivos, relação de poder-disciplinarização, por outro 

lado, o hospital é também território de expressões estéticas, de momentos de 

prazer construídos pela recriação do espaço-tempo via as brincadeiras e os 

movimentos gerados pelo corpo que brinca. 

A partir dessas ponderações a investigação foi conduzida pela seguinte 

questão norteadora: Como é que crianças e jovens e os profissionais que 

delas cuidam percebem o brincar na pediatria de um hospital filantrópico 

em Cuiabá-MT e como é que indicadores estéticos são apreendidos dessa 

ação. 

Com vista à melhor elucidação da referida questão, propusemos dois 

grandes objetivos: 
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A) Identificar indicadores estéticos presentes no ato de brincar sob o 

olhar da criança hospitalizada e dos profissionais que dela 

cuidam; 

B) Analisar a autopercepção do corpo pela criança hospitalizada. 

 

 Definidos os objetivos, passaremos no ponto seguinte à análise crítica 

das pesquisas e teorias que se aproximam da problemática do nosso estudo.  
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4. DESCONSTRUÇÃO 
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4. DESCONSTRUÇÃO 

 

Nenhum estudo está livre de vieses; toda 

interpretação pré-julga o fenômeno em questão 

(Denzin, 1990). 

 

Na operacionalização metodológica do interacionismo interpretativo, a 

desconstrução constitui a segunda parte do método e diríamos que é 

semelhante à revisão de literatura, porém de modo ampliado porque vai além 

da contextualização do objeto. Neste molde de pesquisa, o investigador realiza 

uma leitura desconstrutiva, portanto crítica, do objeto, no sentido de identificar 

preconcepções existentes (Denzin, 1990). Para que, de fato, se torne uma 

leitura crítica, logo, desconstrutiva, existe necessidade de se seguir algumas 

características apontadas por (Denzin,1990, p. 51), 

 

a) por à mostra as concepções prévias sobre o fenômeno em 

questão; b) realizar uma interpretação crítica das definições, 

observações e análises; c) examinar criticamente o modelo 

teórico subjacente da ação humana, implicado e usado em 

estudos anteriores; d) apresentar as preconcepções e vieses 

que circundam a compreensão existente. 

 

Com base nestes requisitos descritos por Denzin, procuramos, em nosso 

estudo, estruturar a desconstrução do seguinte modo: inicialmente mostramos 

algumas concepções teóricas sobre o lúdico (que englobam o brincar, o 

brinquedo, o jogo) e sobre a estética, com o propósito de deixar claro de onde 

parte nosso olhar. Na sequência, analisamos as afinidades entre o lúdico e a 

estética. Por último, e a partir do levantamento de estudos sobre o brincar na 

perspectiva de profissionais da saúde, efetuamos uma caracterização e 

interpretação crítica com o propósito de identificarmos as preconcepções sobre 

esta temática. 
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4.1. Conceitos e Características do Lúdico e da Estética 
 

O homem deve somente jogar com a beleza, e 

somente com a beleza deve jogar (Schiller, 

1989). 

 

Referenciar o pensador em epígrafe para iniciar a nossa reflexão, por si 

só já indica a forte ligação existente entre o lúdico e a estética. Assim como 

Schiller, Huizinga (2004, p. 9) também aponta tal existência ao problematizar 

“se, portanto, não for possível ao jogo referir-se diretamente às categorias do 

bem ou da verdade, não poderia ele ser incluído no domínio da estética?”. 

Apesar de indícios fortemente apontados no que se refere à ligação 

entre lúdico e estética, antes de iniciarmos a assinalar tais similaridades, torna-

se necessário interrogar qual a noção de lúdico e de estética de que estamos 

tratando. Esta interrogação é necessária, a fim de clarificar de onde parte 

nosso olhar e, posteriormente, pontuar os elementos estruturantes que 

mostram a sua aproximação. 

O enfoque dado ao lúdico será aquele compreendido no campo dos 

jogos, brinquedos, brincadeiras e na atitude manifestada pelo indivíduo na 

busca dessa atividade. Não desconsideramos aqui seu foco enquanto 

elemento cultural (Huizinga, 2004), e por isso presente na vida do ser humano 

desde os princípios da humanidade. Consideramos, também, como seu 

conteúdo outro elemento de não menor valor - o simbolismo, responsável pela 

exaltação dos sentidos e emoções.  

Huizinga (2004, p.4), pioneiro no estudo do jogo enquanto elemento da 

cultura defende o ponto de vista que “no jogo existe alguma coisa ‘em jogo’ que 

transcende as necessidades imediatas da vida e confere um sentido à ação”. 

Logo, se existe um significado que o sustenta, então está explícita a existência 

de um elemento não material que configura a sua essência, sendo a 

intensidade, a fascinação e, consequentemente, a beleza, características 

fundamentais do jogo. 

 

A vivacidade e a graça estão ligadas às formas primitivas do 

jogo. É neste que a beleza do corpo humano em movimento 
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atinge seu apogeu. Em suas formas mais complexas o jogo 

está saturado de ritmo e de harmonia, que são os mais nobres 

dons de percepção estética de que dispõe o homem. São 

muitos e bem íntimos, os laços que unem o jogo e a beleza 

(Huizinga, 2004, p.4). 

 

Na visão de Huizinga (2004, p. 11) esse estreitamento torna-se passível 

de ocorrer devido às características fundamentais do jogo. Uma delas consiste 

em ser uma atividade voluntária, o que remete para a sua não sujeição a 

ordens, pois, caso isso venha a acontecer o mesmo perde seu sentido, uma 

vez que o princípio de liberdade impera no jogo. Desvela-se, assim, a primeira 

característica do jogo “ser livre, de ser ele próprio liberdade”. E ligada a esta 

aparece a segunda “não é vida ‘corrente’ nem vida ‘real’.”(Huizinga, 2004, p. 

11).Tais conteúdos deixam a entender que essa ação não tem relação com as 

atividades decorrentes do cotidiano, pelo contrário, elas levam à evasão do 

mundo real. 

Outra importante característica do jogo é a de ser desinteressado, 

porque interrompe o mecanismo de satisfação das necessidades e desejos 

imediatos. Graças a essa capacidade de rompimento com a vida comum do dia 

a dia, é que ele se denomina como atividade temporária, o que lhe confere o 

estatuto de uma finalidade autônoma, cuja satisfação se encerra na própria 

realização. 

Tal premissa básica exige-lhe outro componente de igual importância, a 

limitação do tempo e do espaço, pois “joga-se até que se chegue a certo fim [e] 

todo jogo se processa e existe no interior de um campo previamente 

delimitado, de maneira material ou imaginária, deliberada ou espontânea”. 

(Huizinga, 2004, p. 13).  

O referido autor destaca que para ser considerado jogo há que 

manifestar também outra peculiaridade, a regra, pois é ela a responsável não 

só pela criação da ordem como da própria ordem em si. A ordem é um 

elemento positivo, uma vez que é possível dela passar, mesmo que 

temporariamente, da imperfeição à perfeição. 
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Gomes (2004, p. 145) afirma que o lúdico, “sendo uma linguagem 

humana, pode manifestar-se de diversas formas (oral, escrita, gestual, visual, 

artística, dentre outras), e ocorre em todos os momentos da vida - no trabalho, 

no lazer, na escola, na família, na política, na ciência, etc.”. Nesse sentido a 

autora é extremamente cautelosa em esclarecer que será “a interação do 

sujeito com a experiência vivida que possibilita o desabrochar da ludicidade”, 

sendo inclusive os aspectos a seguir, os responsáveis para a fruição do lúdico 

de diversos modos na vida social. 

 

Pela exaltação dos sentidos e das emoções – mesclando 

‘alegria e angústia’, relaxamento e tensão, prazer e conflito, 

regozijo e frustração, satisfação e concessão, entrega, 

renúncia e deleite. [O lúdico] Pressupõe, dessa maneira, a 

valorização estética e a apropriação expressiva do processo 

vivido e não apenas do produto alcançado (Gomes, 2004, p. 

145).  

 

Destaque aqui é dado à faculdade de sentir via as emoções presentes 

nos momentos de ludicidade, uma vez que a atenção centra-se nos 

sentimentos e sensações vividos em relação a algo atendendo-se ao processo 

e não ao produto final.  

Outro autor de referência neste domínio, Caillois, de modo resumido 

define o jogo como, 

 

[…] uma acção livre, vivida como fictícia e situada além da vida 

corrente, capaz, contudo, de absorver completamente o 

jogador; uma acção destituída de todo e qualquer interesse 

material e de toda e qualquer utilidade; que se realiza num 

tempo e num espaço expressamente circunscritos, decorrendo 

ordenadamente e segundo regras dadas e suscitando relações 

grupais que ora acentuam, pela simulação, a sua estranheza 

em relação ao mundo habitual (Caillois 1990, p. 23). 
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Com base nesta concepção, pode-se constatar que na ação livre o foco 

recai sobre o interesse, o desejo de cada um e, nesse caso, o participante não 

se envolve por obrigação, pois tal imposição iria afetar a essência do jogo, ou 

seja, a atratividade, alegria e, consequentemente, a sua beleza. 

No que tange à delimitação do jogo, isso implica exigência da restrição 

de tempo e espaço enquadrados por rigor, e por isso eles são estabelecidos 

antes de seu acontecimento. Em relação à incerteza, por questões óbvias, o 

resultado não pode ser definido antes do início do jogo, nem há forma de 

prever o seu final, sendo justamente essa incógnita que o torna fascinante, e 

nela reside todo mistério. O ciclo espiralado requerido pelo jogo também se 

torna necessário à criação de normas que o grupo julga pertinentes para a sua 

realização, porém, são diferentes das da “vida real” e naquele momento são as 

que contam e se fazem respeitar.  

Outro quesito fortemente presente no jogo, o fictício, recai sobre o 

campo da imaginação, apesar de os participantes terem plena consciência do 

seu envolvimento numa situação irreal, portanto, diferente da vida cotidiana. 

Duarte Jr. ajuda-nos a esclarecer este ponto de convergência ao 

apresentar sinteticamente sua noção de jogo: 

 

Uma ação que não produz nada, em termos materiais; que não 

tem um fim exterior a si próprio: suas finalidades residem nele 

mesmo. No jogo é estruturada uma certa ordem e equilíbrio, 

através da atuação do corpo. Suas regras, ao serem criadas e 

seguidas, permitem que o homem se envolva numa situação 

prazerosa por si própria. Jogando (brincando), o homem rompe 

o determinismo das forças naturais e constrói uma realidade 

harmônica, na qual está integrado (Duarte Jr. 1988, p. 51-52). 

 

Na compreensão de Brougère (2004, p. 258) a brincadeira “é uma ação 

praticada por ela mesma, pelo prazer que ela produz, sem outra finalidade, e 

seu término não tem como motivação produzir um efeito”. 

Maffesoli (2002, p. 115) afirma com propriedade essa essência da 

ludicidade: “no quadro do paradigma estético, que me é caro, o lúdico é aquilo 
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que nada tem a ver com a finalidade, utilidade, ‘potencialidade’, ou com aquilo 

que se costuma chamar ‘realidade’. É, ao invés, aquilo que estetiza a 

existência, que faz ressaltar as características essenciais desta”. 

Para Morin (2005) o lúdico sempre existiu em diversos períodos e 

contextos e o autor destaca os seus fortes traços no palhaço, na palhaçada, na 

paródia, sem, contudo, romper com o invólucro da seriedade, transparecendo, 

deste modo, o desejo do homo ludens se confrontar com a máscara do seu 

inverso, o homo sapiens. 

Nesse ponto da reflexão é possível elencar, via olhar de Morin (2005, p. 

130), um dos elementos estruturantes do lúdico, a seriedade (não) séria, “jogo 

cuja finalidade não é séria, comporta sua seriedade no respeito às regras, na 

aplicação, na concentração e na estratégia”.  

Uma vez identificada a essência designada ao lúdico, passaremos à 

análise da estética, momento em que serão pontuados seus preceitos básicos.  

Etimologicamente, a estética provém do grego aisthesis que significa 

sensibilidade (Perniola, 1988; Ramos, 1996; Rosenfield, 2006). 

Rosenfield (2006, p.7), mostra que: 

 

[...] a estética analisa o complexo das sensações e dos 

sentimentos, investiga sua integração nas atividades físicas e 

mentais do homem, debruçando-se sobre as produções 

(artística ou não) da sensibilidade, com o fim de determinar 

suas relações com o conhecimento, a razão e a ética. 

 

Seguindo essa direção Ramos (1996, p. 50) ao discutir sobre a estética 

e o trabalhador da saúde frisa que a estética, como sensibilidade, representa.  

 

[...] o conjunto das capacidades sensíveis do ser humano 

através das quais apreende todo tipo de sensações no contato 

com o mundo, se torna fonte de toda e qualquer operação da 

vontade e do pensamento e, portanto, uma capacidade através 

da alma, da qual todas as outras se exercem, inclusive a razão 
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prática e o entendimento, bases das atividades políticas, 

teóricas e cientificas. 

 

Lacerda nos auxilia na compreensão da estética contemporânea 

elencando os elementos estruturantes dessa área de estudo:  

 

Sensorialidade e sensibilidade, ou seja, percepção e 

sentimento; destaca-se também a existência de uma atitude 

diversa da atitude prática, cognitiva e moral, atitude que se 

caracteriza fundamentalmente pela sua natureza 

desinteressada e que conduz a uma apreciação ou julgamento; 

estes aspectos confluem para a possibilidade de, perante 

diferentes objectos ou actividades, o sujeito ser capaz de viver 

uma experiência estética; essa experiência caracteriza-se, 

genericamente, pela sua dimensão não utilitária e, 

simultaneamente, pela fruição, pelo prazer, resultantes da inter-

acção do sujeito com o objeto (Lacerda, 2002, p. 41). 

 

Portanto, a estética direciona-se às percepções e sentimentos 

diferenciados das atividades práticas e intelectuais que normalmente utilizamos 

no desempenho do labor, na ambiência de estudos, dentre outros, e iguala-se 

àqueles condizentes com atividades de natureza desinteressada e prazerosa. 

Maffesoli, sociólogo contemporâneo, concebe a estética não apenas 

situada no domínio das belas artes que ela engloba, mas também a estende ao 

conjunto da vida social. Este autor defende a estética como a faculdade de 

sentir em comum e retoma a concepção que Kant dava à “aisthesis: ênfase 

sendo colocada menos sobre o objeto artístico como tal, que sobre o processo 

que me faz admirar esse objeto”. (Maffesoli, 1996, p. 28). Baseando-se nesta 

forma de conceber a estética, o referido autor destaca os elementos 

englobados pelo termo: sensibilidade, sensação, sentimento, atração.  

Morin (2005) compreende a estética não como característica própria da 

obra de arte, mas a partir do termo original de aisthétikos, que significa sentir. 

Portanto, trata-se da emoção, do sentir a beleza, de admiração, que pode ser 
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expressa de diferentes maneiras, pelo encantamento do jogo, da dança, da 

poesia. 

Vista por esse ângulo, a estética aparece ligada a várias situações que 

vão desde espetáculos, passando pelas artes (entre as quais a música e a 

dança), os odores, gostos dos alimentos ou bebidas (Morin, 2005). 
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4.2. Lúdico e Estética: O Duplo de uma Mesma Moeda 

 

Com base nos caracteres pertencentes ao lúdico e à estética, acima 

expostos, é que evidenciamos a aproximação entre ambos. 

Especificamente na caracterização “ordem”, Huizinga identifica a ligação 

do jogo ao domínio da estética:  

 

É talvez devido a esta afinidade profunda entre a ordem e o 

jogo que este [...] parece estar em tão larga medida ligado ao 

domínio da estética. Há nele uma tendência para ser belo. 

Talvez este fator estético seja idêntico àquele impulso de criar 

formas ordenadas que penetra o jogo em todos os seus 

aspectos. As palavras que empregamos para designar seus 

elementos pertencem quase todas à estética. São as mesmas 

palavras com as quais procuramos descrever os efeitos da 

beleza: tensão, equilíbrio, compensação, contraste, variação, 

solução, união e desunião. O jogo lança sobre nós um feitiço: é 

‘ fascinante’, ‘cativante’. Está cheio das duas qualidades mais 

nobres que somos capazes de ver nas coisas: o ritmo e a 

harmonia (Huizinga 2004, p. 13). 

 

Para que possamos compreender essa explicação sobre a maneira 

como o lúdico aparece ligado ao domínio da estética, torna-se necessário 

destacar as palavras proferidas pelo autor em sua concepção de jogo: 

ocupação voluntária, necessidade de limite de tempo e espaço, regras 

consentidas pelo grupo, entretanto, obrigatórias, fim em si mesmo, sentimento 

de tensão e alegria, consciência de participar de uma vivência diferente da vida 

cotidiana. Essas exigências indicam a presença da beleza que o jogo requer 

não podendo o mesmo ser feito de qualquer modo, caso contrário retiraria dele 

a harmonia de que necessita. Em acordo com Huizinga, consideramos que 

estes elementos estruturantes conferem ao lúdico o pertencimento ao quadro 

da estética. 
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Em Maffesoli (1996) pode-se observar o reforço categórico sobre a 

pertença do lúdico ao paradigma estético, em função da similaridade que 

ambos congregam: a inutilidade (no sentido prático-utilitário) e a ausência de 

relação com a realidade. 

Schiller (1989), apesar da não pretensão de chegar a uma definição 

propriamente dita do lúdico, atribui-lhe o importante papel de realizar uma 

verdadeira educação estética, em seu entender a única via possível de o 

homem atingir a sua plenitude e beleza - “o homem joga somente quando é 

homem no pleno sentido da palavra, e somente é homem pleno quando joga” 

(idem, p. 84).  

Isso se explica pelo fato da educação estética ser atingida através do 

jogo de equilíbrio entre o sensível e o racional, sendo essa conjunção 

responsável pela realização do homem. Aqui vemos sobressair o princípio de 

liberdade atribuído ao lúdico. Em nosso entender, conceitos-chave como 

beleza, realização humana, liberdade é que sinalizam a relação de 

interdependência entre o lúdico e a estética, parecendo-nos impossível a 

existência de um sem a outra. 

Duarte Jr indica os vários pontos de conjunção entre o lúdico e a 

estética: 

 

Os laços que unem o jogo e a procura da beleza (a estética) 

são vários: em ambos, a harmonia dos elementos é significante 

em si mesma; em ambos, o prazer é derivado do próprio ritmo 

e harmonia. Em ambos, a imaginação cria um sentido para 

além da concretude do universo físico; um sentido que 

expressa os valores humanos (Duarte Jr., 1988, p. 52). 

 

Alves reforça essa linha de raciocínio aludindo ao “fato de que a 

atividade estética não pode nunca ser considerada como meio. Ela é sempre 

um fim em si mesma. E nisto se parece muito com o brinquedo [...]”. (Alves, 

1988, p. 12). Prossegue em sua correlação entre o lúdico e a estética: 
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No brinquedo e na arte não aparece coisa alguma no fim. E 

pode-se então perguntar: ‘mas como justificar estas atividades 

curiosas, inúteis, improdutivas’? É que elas produzem prazer: 

atividades que são um fim em si mesmo. Não existem em 

função de coisa alguma a não ser elas mesmas e a alegria que 

fazem nascer (Alves, 1988, p. 13). 

 

É necessário esclarecer que o brinquedo mencionado por Alves (1988) 

não possui a conotação de objeto material na acepção da palavra, trata-se 

antes da ação brincar, jogar, cuja essência mantida é o livre arbítrio, a não 

preocupação com o resultado e a prevalência de momentos prazerosos que 

essa prática é capaz de suscitar, sendo daí que emerge a similaridade entre 

ambos, o fim em si mesmo. 

Também se percebe a aproximação à estética quando da criação das 

regras e no suspense provocado por elas no decorrer do jogo, sobretudo 

quanto à possível consequência acarretada no momento de sua infração, e na 

concentração exigida na ação; é aí que o indivíduo efetua a transposição - via 

imaginário - de lugar, tempo e de uma situação real. Momento em que ocorre 

também a permissão para criar formas que possam facilitar a vantagem em 

relação ao adversário, nisso tudo é que consiste o belo, um dos componentes 

da estética. 

A partir destes autores, percebemos que é destacado o traço definidor 

do lúdico como sendo: querer fazer - processo vivido, liberdade de expressão; 

prazer – gerado pelas sensações e excitações provocadas pela situação vivida; 

gratuidade – o fato de ser mediado mais pelo processo do que pelo resultado 

final, o qual não se pauta pelos princípios da produção e sim pelo envolvimento 

estabelecido com a ação, sentimentos, afetos, alegrias, enfim, inutilidades, 

pressupondo assim, a sua forte ligação com a estética. 

Na estética, ora contextualizada, ressaltamos o predomínio do 

sentimento que nos liga ao outro ou a alguma coisa (o mundo), destacando-se 

também a questão da não finalidade exterior, ou seja, não ter outro propósito 

senão aquele que nos liga ao objeto, adquirindo desse modo a forma de 

processo. 
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Configuração de processo também facilmente identificado no lúdico 

(como já foi amplamente reforçado), pois ao jogar, brincar, contemplar, a 

atenção do praticante não se prende unicamente no objeto que serve de 

estrutura para seu acontecimento, ou seja, o local (quadra esportiva, quintal, 

rua) ou no material ( bola, carro, boneca, bicicleta) mas, sobretudo, na ação em 

si, na expectativa, no inesperado, na superação, na imprevisibilidade do 

resultado, na forma de organização e, por fim, no prazer e satisfação na 

realização de algo. 

Ao procurarmos aspectos tangenciais ao lúdico e à estética, vemos 

assim sobressair nitidamente o “processo” como um dos pontos de grande 

convergência entre ambos. Outro forte elemento comum e que tem relação 

com o que se acaba de enunciar é a sua própria finalidade, o seu caráter 

autotélico. O prazer também surge de modo acentuado. Neste sentido, 

ousamos a seguinte asserção: o lúdico seria a ação na qual ocorre o 

envolvimento por parte de alguém; e a estética seria o estado de graça 

provocado pela ação que nos retira do real e nos transporta para o irreal via 

imaginário. 

Similaridades que nos levaram a assumir, no âmbito deste estudo, a 

estética compreendida como uma dimensão do ser humano que permite várias 

formas de apreensão, incluindo aí, conforme Lacerda (2002, p. 3), “[…] a 

capacidade que o homem tem para se redescobrir, reinventar e reconstruir, que 

é algo que caracteriza a nossa natureza humana [...]”.  
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4.3. Modos de Perceber o Brincar da Criança Hospitalizada - o 

predomínio da visão funcionalista 

 

Após discorrer sobre os conceitos e características do lúdico e da 

estética passaremos a outra parte da desconstrução que se refere à 

interpretação crítica das concepções, observações e análises usadas nos 

estudos levantados. Daremos início a esse processo mostrando a concepção 

teórica do brincar adotada pelos autores analisados e o modo como foi 

direcionada ao objeto estudado. 

Para que pudéssemos tomar conhecimento sobre a produção do brincar 

no hospital, e porque nos interessava conhecer e reportar o domínio nacional, 

optamos por fazer referência aos estudos brasileiros produzidos mais 

recentemente, e para efetivar a ação, utilizamos a busca eletrônica de artigos 

indexados na base de dados LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe 

em Ciências da Saúde) produzidos no período de 2007 a 2011. Mediante essa 

forma de busca identificamos dezenove (19) estudos. Em termos de produção, 

o ano de 2010 recebeu destaque contabilizando sete estudos, sendo 

importante salientar que um dos motivos está muito provavelmente relacionado 

com a efetivação da Lei número 11.104 de 21/03/2005 (Ministério da Saúde), 

que tornou obrigatória a implantação de brinquedotecas nos hospitais e a 

Resolução do Conselho Federal de Enfermagem – COFEN 295/2004, criada 

em 24/10/2004, que atribui ao enfermeiro a utilização do brinquedo e do 

brinquedo terapêutico na assistência à criança, jovem e família hospitalizada. 

A fim de facilitar a organização dos estudos desenvolvidos no panorama 

nacional relativos ao brincar da criança hospitalizada, remetemos para o 

Quadro 1, referente aos periódicos nos quais as publicações nacionais foram 

efetuadas e, na sequência, para o Quadro 2, que aponta as concepções do 

brincar.  
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Quadro 1: Distribuição do total de periódicos referentes às produções 

nacionais publicadas sobre o brincar de crianças hospitalizadas, segundo o ano 

de publicação e tipo de produção publicada no período de 2007 a 2011. 

 

 

 

Com base no panorama nacional apresentado no Quadro 1, foi-nos 

possível detectar que as publicações sobre o brincar de crianças hospitalizadas 

começaram de modo tímido, e aos poucos, foram ganhando projeção, embora 

ainda em menor expressão se comparado com outras áreas de estudo. No 

Total

2007 2008 2009 2010 2011

n n n n n n

Revista Latino -Americana de Enfermagem 

Artigo Original

Ciência & Saúde Coletiva                                                           - - - - - -

Artigo Original 1 1

Temas Livres - - 1 - - 1

Texto e Contexto - Enfermagem                  

Relato de Experiência

Revista Mineira Enfermagem - Reme                          1

Artigo original

Revista Brasileira de Ed. Esp. Marilia                               

Relato de pesquisa  

Esc. Anna Nery Rev Enferm                         

Relato Experiência 

Psicologia: teoria e Pesquisa                           

 Artigo 

Revista Escola Enfemagem   USP                       - - - - - -

 Artigo Original 1 1 2

 Relato de experiência 1 1

 Artigo de revisão  - 1 - - 1

Acta  Paul Enferm                                                                                                

Artigo original           

Eisnten                                                                         

 Artigo Original

Pediatria São Paulo                                             

Artigo Original

Revista Brasileira de Enfermagem - REBEn                     

Pesquisa 

Estudos de Psicologia - Campinas                                        

   Artigo

Revista Gaucha de Enfermagem  

 Artigo Original

Total 2 2 4 8 3 19

Fonte: Base de Dados LILACS, levantamento realizado pela autora.

- -
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1-

- - -

1

-

-

1

- - -

-

--

- -

1

1

1 1

Ano da Publicação

Periódico/Tipo de Publicação

1 - - --

1
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1

- -
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- -

-

1

1
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-

- - -

-

-1

- - -
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tocante aos periódicos, o que apresentou maior número de publicações acerca 

da temática foi a Revista Escola de Enfermagem USP que totalizou quatro, 

distribuídas em diferentes anos, à exceção apenas de 2007. É importante 

também salientar que, provavelmente, a predominância de trabalhos 

produzidos por enfermeiros deve-se ao fato de o campo de estudo ser local, 

em que prevalece a atuação dessa categoria profissional, sendo atípico 

encontrar professores de educação física nesse cenário. 

Conforme dissemos anteriormente, no Quadro 2 apresentamos 

sinteticamente o modo como os estudos na área da saúde têm tratado o 

brincar de crianças hospitalizadas para, a partir daí, efetuar uma leitura crítica, 

portanto, desconstrutiva, acerca dos estudos produzidos nessa área.  

 
 
Quadro 2: Concepções sobre o brincar da criança hospitalizada abordadas em 

publicações nacionais da área de saúde, no período compreendido entre 2007 
e 2011, capturados na Base de Dados LILACS. 
 

Título do Artigo / Autor Concepções sobre o brincar da criança 
hospitalizada 

A perspectiva dos 
profissionais de saúde 
sobre a promoção do 
brincar em hospitais 
(Mitre & Gomes, 2007) 

Não trabalha conceito: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Contextualiza o cuidado da criança na perspectiva 
da saúde integral – não limitação do tratamento às 
intervenções medicamentosas ou às técnicas de 
reabilitação, a partir desse princípio faz 
considerações sobre o panorama nacional, 
afirmando que é possível encontrar práticas que 
usam o brincar como estratégia de intervenção no 
campo da saúde. 
 
Os autores ilustram resultados de pesquisa em 
que os profissionais da saúde apontam o lúdico no 
hospital como modo de facilitar a execução de 
suas ações junto à criança e servir aos gestores 
como propaganda da instituição. 
 
Menção ao brincar como parte da estratégia 
direcionada às relações, que permite a 
ressignificação dos propósitos e das ações no 
decorrer da hospitalização visando também a 
integralidade da assistência.  

O brincar em sala de Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
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espera de um 
ambulatório infantil na 
perspectiva de crianças e 
seus acompanhantes 
(Pedro et al., 2007) 

recreação. 
 
Apelo ao brincar em circunstância, ou seja, no 
momento gerador de estresse (medo, angústia, 
insegurança) causado pelo atendimento hospitalar 
ou ambulatorial e à necessidade de prevenir 
sequelas relativas à hospitalização, assim como 
estimular o desenvolvimento neuropsicomotor e 
cognitivo adequado à restauração da saúde. 
 
O contraponto seria adoção de estratégias 
criativas, o brincar, para minimizar os efeitos 
indesejados da hospitalização e superação das 
adversidades. Nesse modo de pensar o brincar 
serve de recurso para estreitar as relações entre 
profissionais e pacientes. Semelhante visão é 
atribuída ao brinquedo – iniciador do processo de 
autoconhecimento e modo de interação com o 
meio. A manipulação do brinquedo pela criança 
deve cumprir a função de liberação: temores, 
tensões, ansiedade, frustração.  
 
A satisfação, diversão e espontaneidade 
intrínsecas ao brincar aparecem de modo 
acanhado.  
 
Toma como embasamento as funções do brincar 
como recurso para promover o desenvolvimento 
infantil e contribuir com o resgate e fortalecimento 
do processo de humanização.  
 
Utiliza as atividades recreacionais como técnica de 
cuidado com as crianças na sala de espera 
ambulatorial de um hospital universitário. 

Os doutores da alegria 
na unidade de internação 
pediátrica: experiências 
da equipe de 
enfermagem (Oliveira, 
2008) 
   

Adota o conceito de brincar como uma categoria 
construída socialmente e de forma diferenciada 
em cada cultura que abarca um conjunto complexo 
de elementos especificamente humanos que cria 
laços entre o ‘real’ e o imaginário. 
Complementarmente os autores fizeram uso da 
arte do clown para fundamentar o brincar. 
 
Relaciona a atividade lúdica com a motivação e 
usa discurso apelativo semelhante ao de Pedro et 
al. (2007) para mostrar a importância do brincar no 
hospital. Concebe o brincar como o meio da 
criança tornar-se mais apta aos tratamentos 
propostos e para agir na melhora da sua condição 
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de saúde. 
 
Aplicação do recurso lúdico no hospital como 
potencializador do processo de adaptação da 
criança e possibilidade de se constituir estratégia 
adequada para o enfrentamento da hospitalização. 
Mediante essa perspectiva adota concepção de 
brincar como promotor de alívio de sensações 
desagradáveis, tensão, ansiedade, medo e ainda 
como recurso para a preparação de crianças para 
as diversas situações. 

Uso do brinquedo no 
hospital: o que os 
enfermeiros estão 
estudando? (Leite & 
Shimo, 2008) 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Versa sobre o brincar para atenuar sofrimento. 
Refere-se à valorização do brincar da criança 
hospitalizada a partir do surgimento do Estatuto da 
Criança e do Adolescente (ECA) em 1990 e da 
Resolução da Enfermagem através do Conselho 
Federal de Enfermagem (COFEN) que inclui a 
disciplina brinquedo e brinquedo terapêutico na 
formação (currículo) do enfermeiro. 
  
É feita apologia ao uso do lúdico na orientação, 
promoção e recuperação da saúde de crianças 
com o propósito de minimizar os efeitos nocivos 
causados pela hospitalização. Nessa perspectiva o 
brinquedo é usado para auxiliar a criança a 
compreender a situação vivida liberando temores, 
tensões e ansiedades. Relativamente ao 
enfermeiro, o brinquedo facilita a comunicação e 
realização dos procedimentos e no que se refere 
ao hospital, o brinquedo colabora na humanização. 

O protagonismo da 
criança no cenário 
hospitalar: um ensaio 
sobre estratégias de 
sociabilidade (Moreira & 
Macedo, 2009) 

Não trabalha conceito: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Posiciona-se favoravelmente sobre a criação de 
espaço como estratégia para afirmar o lugar do 
sujeito da criança e sua condição de liberdade 
para fazer escolhas e questionar valores. Usa o 
brincar como ferramenta de humanização das 
relações.  
 
Perspectivam o hospital com dupla atribuição de 
papéis: referência técnica e afetiva. No campo 
afetivo o espaço lúdico no hospital torna-se 
propício à interação afetiva entre as crianças, seus 
acompanhantes e a equipe de saúde, mediada 
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pelo convite para brincar. 
 
Destaque ao brincar como mediador e facilitador 
nas relações de troca, em que as diferenças 
podem ser diminuídas. Explica a diluição dessas 
diferenças no brincar a partir do conceito da 
sociabilidade. Reforço é dado à espontaneidade 
como base da expressão lúdica que permite o 
universo das negociações.  Reforçam ainda que o 
brincar ocupa uma zona intermediária para além 
do psíquico e do comportamento. 
 
Atribuições dadas ao brincar - servir de mediador 
para facilitar a incorporação pela criança da 
experiência da doença e de todas as suas 
ramificações na sua experiência pessoal. 

O brincar na 
hospitalização de 
crianças com paralisia 
cerebral (Souza et al., 
2009) 
 

Descrição do hospital como local não preparado 
para a promoção integral da saúde da criança. 
Mediante esta concepção, é salientada a ausência 
de estímulos adequados ao desenvolvimento 
infantil e o ceder de espaço a estímulos estranhos 
e desprazerosos – ruídos, aparelhos, falas não 
compreensivas, mudanças na rotina diária e ainda 
processos corporais dolorosos e desagradáveis. 
 
Brincar apontado como instrumento terapêutico, 
ou seja, enquanto recurso para reduzir os 
problemas causados pelo adoecimento e 
hospitalização. 
 
Ênfase também é dada ao brincar como saúde 
devido às vivências criativas da criança e como 
potencializador da interação do indivíduo consigo 
mesmo e com os outros, além de viabilizar a 
elaboração psíquica da realidade e favorecer o 
processo de desenvolvimento e criação de 
vínculos de confiança pela criança e ainda como 
instrumento terapêutico. Destaca o brincar como 
encontro corporal de mútua aceitação, podendo 
desenvolver adequada consciência corporal e 
sensorial e facilitar a consciência espacial, a 
consciência de si e a consciência social.  
Quando direcionado ao hospital concebe o brincar 
como linguagem da infância que favorece no 
processo de hospitalização, contribui na 
elaboração psíquica e evita surgimento de 
patologias e ou outros sintomas correlacionados à 
vivência traumática. Nessa perspectiva trabalha 
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com o conceito de brincar livre porque através dele 
é possível diminuir os riscos de internações sem 
sentido e ineficazes e serve como revelador de 
potencialidades da criança, apontando 
possibilidades de inserção social, desenvolvimento 
e aprendizagem.  

Atividades expressivas e 
recreativas em crianças 
com fissura labiopalatina 
hospitalizadas: visão dos 
familiares (Moraes et al., 
2009) 

Analisa a apropriação da instituição das atividades 
lúdicas, dinâmicas de grupo, brinquedos, 
brincadeiras como complemento ao atendimento 
especializado para a reabilitação física, social e 
emocional da pessoa com fissura labiopalatina ou 
anomalia craniofacial. 
 
Descreve o hospital como experiência estressante 
e o brincar como meio de amenizar a situação 
gerada pela hospitalização. 
 
Concepção do brincar - “ação apreendida na 
relação interpessoal, considerada uma atividade 
necessária à criança, com função significativa no 
processo de desenvolvimento cognitivo, motor, 
social, cultural, afetivo, linguístico, comunicativo, 
sensorial”. (p. 456). 
 
Ao brinquedo atribui o papel de mediador no 
processo pelo qual ocorre a construção da 
linguagem, interação com o outro e atribuição de 
significado. 
 
Autores também dão reforço ao brincar como meio 
de facilitar a organização da realidade interna e 
externa e adaptação da criança ao meio. 
 
Destaque é dado ao brincar como função 
terapêutica: favorece o relaxamento, ajuda a 
criança a sentir-se mais segura e propicia 
expressão de sentimentos, auxilia a lidar com as 
preocupações, deixa mais alegre, menos 
traumatizante e favorece a recuperação da 
criança. 
 
O brincar com função terapêutica é sobreposto à 
função meramente recreativa, uma vez que 
somente a primeira tem capacidade de 
proporcionar à criança papel ativo perante a 
doença, na qual pode controlar o ambiente no seu 
imaginário. Ao mesmo tempo que menospreza o 
papel recreativo, delega a ele a função de resgatar 
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o lado sadio da criança, fazendo-a superar o 
preconceito de que doença e a hospitalização são 
lugares de solidão, sentimentos dolorosos, 
passando a vê-los como oportunidade de 
aprendizagem e amadurecimento. 
 
Reforço é dado ao brincar para expressar 
sentimentos e esquecer medos e dores, 
descontrair e adaptar-se ao meio hospitalar. 
 
 
Uso do brincar para beneficiar a imagem do 
hospital. 

A arte do teatro clown no 
cuidado às crianças 
hospitalizadas (Lima et 
al., 2009) 

Consideração à importância do brincar na 
assistência à criança hospitalizada no processo 
diagnóstico e terapêutico das necessidades 
afetivas, emocionais sociais e culturais na busca 
do cuidado atraumático. Princípio do brincar como 
fundamental para o crescimento harmônico da 
criança. 
 
Brincar como meio de auxiliar no processo de 
adaptação à hospitalização, liberar temores, 
raivas, frustrações e ansiedades, facilitar a 
comunicação, criança-criança, criança-equipe; 
estimular o desenvolvimento físico, psicológico, 
social e moral; aperfeiçoar as habilidades motoras, 
favorecer o equilíbrio físico a fim de preservar e 
restaurar a integridade orgânica. 
 
Brincar para tornar o ambiente menos 
traumatizante e mais alegre e consequentemente 
contribuir na recuperação da criança. 
 
Posicionamento negativo ao brincar como forma 
de passar o tempo, para os autores ele só é 
considerado sério se agregar efeito relacionado ao 
adoecimento. 
 
Usa o clown como recurso terapêutico. Apesar do 
conhecimento de sua especificidade, ingenuidade 
e pureza, ao ser utilizado institucionalmente, 
sobretudo pelos profissionais da saúde, perde 
essa característica e é direcionado como recurso 
terapêutico.  

A brinquedoteca como 
possibilidade para 
desvelar o cotidiano da 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
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criança com câncer em 
tratamento ambulatorial 
(Mello & Valle,  2010)  

Considerações do brincar como aprendizado sobre 
o mundo pela própria criança – tempo, espaço, 
expressão da realidade, ordem, desordem e 
construção do mundo significativo para ela e 
correspondente às necessidades de seu 
desenvolvimento global. 
 
Valorização do brincar para a criança, baseado na 
capacidade de reequilibrar, reciclar as emoções, 
desenvolver a atenção e concentração, resgatar 
situações conflituosas. 
 
Trabalha com o conceito de brinquedoteca de 
Magalhães e Pontes (cit. por Mello & Valle, 2010, 
p. 518) para os quais “é um espaço preparado 
para estimular a criança a brincar, possibilitando o 
acesso a uma grande variedade de brinquedos, 
dentro de um ambiente especialmente lúdico. Tem 
por finalidade resgatar o brincar espontâneo como 
elemento essencial para o desenvolvimento 
integral da criança, de sua criatividade, 
aprendizagem e socialização”. 
Reapropriação do papel da brinquedoteca – 
mostra-se como o espaço ideal para a criança dar 
vazão aos sentimentos mobilizados pelo 
tratamento oncológico.  

As (im)possibilidades de 
brincar para o escolar 
com câncer em 
tratamento ambulatorial 
(Silva et al., 2010) 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Atribui importante papel do brincar no 
desenvolvimento infantil por reunir conjunto de 
mediadores, transformando assim, as funções 
básicas (psicológicas elementares) em funções 
mais elaboradas (psicológicas superiores). 

Reflexão sobre as 
vantagens, 
desvantagens e 
dificuldades do brincar 
no ambiente hospitalar 
(Silva & Corrêa, 2010) 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Vê no lúdico um importante meio de intervenção.  
 
Utilização do brinquedo como meio de servir de 
estímulos à criança para divertir, acalmar e 
promover segurança.  
 
Leitura da brinquedoteca no hospital voltada para 
a produção – facilitar a recuperação da criança e 
contribuir para a redução do tempo de internação. 

Benefícios da utilização 
do brinquedo durante o 

Analisa a representação do hospital para a criança 
como sendo um ambiente impessoal, repleto de 
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cuidado de enfermagem 
prestado à criança 
hospitalizada (Jansen et 
al., 2010) 

tabus, significados, pessoas estranhas que 
frequentemente a tocam e produzem 
procedimentos promotores de desconforto. 
Fatores que trazem repercussões negativas para a 
criança, ansiedade, choro, medo, raiva, agressão.  
 
Brinquedo como recurso facilitador para a 
enfermagem. A partir desse ponto de vista utilizam 
a fundamentação do brincar para distanciar da 
vida cotidiana e se transportar a um mundo 
mágico/fantasioso e servir de referência para 
saber como a criança está.  
Posicionam-se favorável ao brincar como 
aprendizagem e nesse contexto o brinquedo deve 
servir para recrear, estimular, socializar e cumprir 
função terapêutica.  
Trabalha com conceito brinquedo terapêutico cuja 
direção é funcionalista: brinquedo estruturado para 
a criança aliviar a ansiedade causada pelas 
situações atípicas para a idade que costumam ser 
ameaçadoras e que requerem mais do que 
recreação para resolver a angústia associada. 

A avaliação do 
comportamento do pré-
escolar recém-admitido 
na unidade de pediatria e 
o uso do brinquedo 
terapêutico (Campos et 
al., 2010) 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Relaciona a hospitalização da criança à 
experiência estressante e traumatizante, porque 
ela passa a conviver em um ambiente 
desconhecido sem saber ao certo o que lhe irá 
acontecer, motivos esses geradores de 
insegurança e ansiedade. 
 
O brincar no estudo é visto com a função de 
minimizar efeitos causados pela hospitalização. 
 
Assume o brinquedo como linguagem universal da 
criança capaz de facilitar a verbalização de 
sentimentos mediante situações difíceis. Também 
faz referência ao estudo do brincar como função 
integradora da criança consigo mesma, com 
outras pessoas e ambiente. 
 
Revela que o brinquedo com finalidade terapêutica 
tem despertado interesse entre os enfermeiros e 
adota no estudo a concepção do brinquedo 
terapêutico com a função de auxiliar no preparo da 
criança para procedimentos terapêuticos, 
descarga de tensão após intervenções dolorosas e 
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dramatização da situação vivida, manipulação dos 
instrumentos utilizados ou objetos de brinquedos 
que os representem. 

Brincar como 
instrumento terapêutico 
(Castro et al., 2010) 

Justificativa do brincar pela situação catastrófica 
desencadeada pela hospitalização – quebra do 
cotidiano, rompimento com a família, brinquedos, 
objetos de apego e animal de estimação, pessoas 
estranhas, luzes acessas dia e noite, sons de 
aparelhos (bips, alarmes e outros ruídos), 
instrumentos apavorantes, odores desconhecidos, 
sentimento de dores, submissão a procedimentos 
invasivos levam ao medo, insegurança, 
desenvolvimento de atitudes e ou comportamentos 
agressivos.  
 
Posição favorável ao brincar no hospital, assim 
como à inclusão de outras atividades expressivas, 
por oferecerem à criança oportunidade para fazer 
escolhas.  
 
Brincar pelo viés da função terapêutica e como 
instrumento para observar e atender a criança 
hospitalizada, já que este fenômeno é carregado 
de significado.  
 
Faz menção ao uso do brinquedo terapêutico para 
reduzir efeitos traumáticos da hospitalização e 
aperfeiçoamento de habilidades psicomotoras e 
sociais, assim como a função de liberador de 
tensões e promotor de prazer, processo educativo 
com influência no intelecto, emocional e físico da 
criança. 

Vamos cuidar com 
brinquedos (Lemos et al., 
2010 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Foca atenção no brincar enquanto espaço 
terapêutico e, relativamente ao brinquedo 
terapêutico, o admite com a função de promover o 
bem estar físico e emocional da criança 
hospitalizada. 

Utilização do brinquedo 
terapêutico na 
assistência à criança 
hospitalizada (Fontes et 
al., 2010) 
 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Adota brinquedo terapêutico como referencial 
teórico e justifica o brincar pela necessidade de 
preparar a criança para enfrentar procedimentos 
dolorosos. 
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Concebe o brinquedo terapêutico como meio de 
tornar a hospitalização menos traumática para a 
criança. 

Ambulatório de 
quimioterapia pediátrica: 
a experiência no aquário 
carioca (Gomes et al., 
2011) 
 
 

Não trabalha conceitos: lúdico, brincar, brinquedo, 
recreação. 
 
Aponta as características do hospital, ambiente 
estranho, pessoas desconhecidas, submissão da 
criança a exames e tratamentos invasivos, 
afastamento da família e de seu ambiente e 
amigos. A partir dessa ótica a hospitalização 
exerce influência negativa e traumatizante para a 
criança. 
 
Trabalha com o conceito de ambiente hospitalar 
ampliado, denominado de ecologia hospitalar que 
engloba as dimensões das relações, estrutura 
física e o modo de interação entre elas (Ministério 
da Saúde, 2001). 
 
Na perspectiva da ecologia hospitalar, são 
tomados como essenciais determinados aspectos 
da infância – condições biológicas necessárias ao 
tratamento, condições sociais referentes à 
possibilidade de brincar e se relacionar com outra 
criança, condições familiares e profissionais. 
Também são considerados aspectos psicológicos 
relativos à redução do medo e sofrimento das 
crianças em consequência dos procedimentos e 
toxidades quimioterápicos necessários, de forma a 
assegurar o conforto e bem estar da criança. 
 
Destaca o desafio a ser enfrentado pelo sistema 
público de saúde para transformar o ambiente 
hospitalar em um espaço lúdico, atrativo, capaz de 
abarcar a fantasia e a aproximação com os 
parques infantis. 
 
Relata a experiência de um ambulatório de 
quimioterapia pediátrica decorado para ser 
atraente e que teve como propósito oferecer um 
espaço acolhedor para as crianças, profissionais e 
familiares, integrando no tratamento a 
oportunidade de crescimento e expressão de 
todos. 
 
Na visão destes autores a transformação do 
espaço conferiu ao ambiente duplo sentido, de 
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tratamento e de lazer, deixando de ser visto 
apenas como local de procedimentos que geram 
sofrimento. 
 
Analisa a promoção do brincar como espaço 
terapêutico capaz de possibilitar a continuidade do 
desenvolvimento infantil, bem como de melhorar a 
capacidade da criança hospitalizada enfrentar o 
momento específico que passa.    

Compreendendo a 
sensibilização do 
enfermeiro para o uso do 
brinquedo terapêutico na 
pratica assistencial à 
criança (Maia et al., 
2011) 

Ênfase à compreensão do lúdico via diversos 
estudos sobre desenvolvimento e recuperação – 
potencializador do desenvolvimento infantil, 
favorecendo a recreação, a estimulação, a 
socialização, a criatividade, a autonomia e a 
recuperação da hospitalização. 
 
Utilização do brincar pelo enfermeiro como 
estratégia de cuidado à criança hospitalizada em 
três áreas: rotina diária, preparo das crianças para 
cirurgia (designadamente procedimentos invasivos 
e na realização de procedimentos dolorosos e 
desagradáveis). Dá reforço ao brinquedo 
terapêutico como componente do cuidado pela 
enfermeira à criança durante a realização do 
cuidado físico.  
Brincar enquanto função catártica – alívio e 
purificação do indivíduo e diminuição de alguma 
ansiedade.  
 
Trabalha com o conceito de brinquedo terapêutico 
e o assume como benéfico no sentido de estreitar 
o laço afetivo entre profissionais e criança e para 
facilitar o processo de comunicação entre 
crianças, profissionais e acompanhantes e ainda 
serve para a criança diminuir a oposição ao 
tratamento e se tornar mais cooperativa. 

O brincar da criança com 
câncer no hospital: 
análise da produção 
científica (Azevedo, 
2011)  

Consideração à contribuição do brincar para 
melhorar a qualidade de vida da criança no 
período da hospitalização, amenizando as 
repercussões na esfera psíquica e física e na 
atenuação dos impactos negativos causados pelo 
rompimento do contexto sociofamiliar e 
procedimentos utilizados no tratamento. 
 
Posiciona-se favoravelmente à necessidade de 
espaço para que a criança possa expressar suas 
emoções, apontando a atividade lúdica como 
forma de auxiliar a criança a compreender a 
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situação atual, bem como promover a saúde 
integral dela. 
 
Atribui relevância a ação terapêutica que o brincar 
exerce no hospital. Somada a ela  aparece 
também com a função de estimular as funções 
cognitivas e desenvolver habilidades nas crianças, 
não considerando a atividade lúdica apenas em 
entretenimento e diversão, por tratar de uma 
prática educativa que orienta a criança ao 
entendimento do mundo real e imaginário.  
Apoio teórico também é feito à perspectiva do 
brincar como elemento  histórico-cultural 
responsável pelo desenvolvimento nas relações 
sociais. 
  
No contexto da hospitalização faz menção ao 
brincar como o modo da criança perceber as 
possibilidades de enfrentamento desenvolvendo 
para isso comportamentos adaptativos. 
 
Concebe o ambiente hospitalar como local capaz 
de proporcionar espaços para o brincar e desse 
modo contribuir para a valorização da vida e 
ampliação da noção de saúde física e psíquica. 

Fonte: Base de Dados LILACS, levantamento realizado pela autora.  
 
 

Antes de efetuarmos a interpretação das concepções, observações e 

análises sugeridas pela desconstrução, é importante esclarecer que 

procuramos fazer uma análise criteriosa, centrada no modo de conceber o 

brincar no discurso dos pesquisadores, a fim de identificar o real sentido da 

recorrência a ele como recurso terapêutico. 

Pensar a criança em sua dimensão humana mostrou o olhar sensível 

dos profissionais da saúde, sobretudo os da enfermagem, uma vez que os 

mesmos, em sua prática cotidiana, não se deixam levar apenas pelo impulso 

técnico, existindo antes certa carga de sentimento que permite ver o brincar 

como uma das saídas para a criança reconhecer no espaço hospitalar algo 

intrínseco a ela. Contudo, parece faltar ainda aos enfermeiros pesquisadores 

desarmarem-se da visão funcionalista que sempre os impele a querer algo 

acerca do brincar, e, de fato, (re)introjetar seu real valor, que pode ser 

simplesmente o de não produzir nenhum efeito além dele mesmo. 
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Nos estudos analisados foi possível observar que o brincar agregava 

duplo sentido, o sensível direcionado às relações, ou seja, modo de comunicar-

se com o mundo, e o voltado para a eficácia na intervenção. Na segunda forma 

de conceber o brincar prevaleceu a tentativa de justificá-lo no ambiente 

hospitalar, uma vez que ele poderia melhorar a eficácia do trabalho e atenuar o 

medo provocado pela hospitalização, bem como o consequente estresse 

gerado pelo desconhecido.  

Houve unanimidade por parte dos estudos em lançar mão do brincar 

como estratégia de intervenção pediátrica para facilitar a aproximação e 

comunicação entre crianças-profissionais e acompanhantes, exercendo, assim, 

melhorias no cuidado prestado. 

Do ponto de vista dos profissionais da enfermagem, a valorização do 

brincar está associada à função terapêutica, ou seja, tem que surtir algum 

efeito que auxilie no processo de recuperação, seja de ordem física, social ou 

emocional. Neste contexto, pouco ou quase nunca se fez menção ao brincar 

como elemento cultural. Entretanto, pensar o brincar no hospital não pode ficar 

subjugado apenas às questões da dor, do sofrimento e da doença, pelo fato de 

as crianças serem habilidosas em (re)inventar as situações difíceis e sempre 

encontram uma forma para continuar brincando, será necessário também olhar 

essa atividade pelo viés cultural que ela carrega, algo que foi experimentado 

anteriormente, cuja sensação introjetada corporeamente desperta o desejo de 

querer passar pela vivência novamente, independentemente da condição física, 

contexto, espaço e tempo. 

Mediante essa perspectiva, o sensível, intrínseco ao brincar, ficou no 

plano da sombra, ou seja, mesmo que se tentasse justificá-lo pelo viés da 

humanização, era nítido o reforço de produção a ele atribuído, pois a intenção 

principal era usá-lo para minimizar os efeitos causados pela hospitalização e 

outras formas de atendimento ambulatorial, e/ou para qualificar o serviço 

prestado e para mudar comportamento - diminuir ansiedade, tornar a criança 

mais receptiva ao tratamento e/ou tolerante à espera da consulta, melhorar o 

humor e estratégia de enfrentamento.  
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Na realidade, esse modo de pensar detectado pelos estudos tem relação 

com a preconcepção existente sobre o uso do brincar apenas como estratégia 

de intervenção pelos profissionais da área da saúde, daí a relevância dada ao 

brincar como forma de minimização das sensações ruins: de dor, desconforto, 

mal estar e das consequências causadas pela hospitalização - separação do 

lar, escola, amigos; e não como algo que traz um sentimento prazeroso para a 

criança. 

A concepção apresenta certa tendência de transformação do brincar ( 

antes encarado como natural, vivido cotidianamente pela criança), em 

potencializador de adaptação ao meio. Inclusive o estudo de Silva e Corrêa 

(2010, p.38) deixa indício da visão preconceituosa sobre o brincar como 

atividade (des)pretenciosa, prazerosa, ao reforçar que “o brinquedo é utilizado 

como um meio capaz de oferecer às crianças atividades estimulantes e 

divertidas, mas que lhes tragam calma e segurança”. 

A partir desse ponto de vista fica claro que na instituição hospitalar a 

essência do brincar perde valor - de ator principal passa a coadjuvante quando 

a intenção é preparar a criança para algo - o brincar surge como instrumento 

de trabalho e é elevado a prioridade. Cabe aqui a crítica, de que, se 

considerada a essência dessa atividade como um fim em sim mesma e 

enquanto cultura lúdica da criança, não haveria necessidade do destaque ao 

“mas”, que sempre sugere ou está sujeito a alguma coisa. 

A expressão “apenas” para referir à atividade essencialmente lúdica ou 

recreativa usada por alguns autores deixa evidente o menosprezo por esse 

objeto naquilo que é sua essência, ou seja, a diversão, a alegria, a liberdade e, 

sobretudo, o fim em si mesmo, que, aliás, é seu real propósito. Ficou evidente 

nessa forma de pensar o brincar, a (des)consideração com o querer do ser-

criança, que desaparece frente ao desejo do profissional de que essa atividade 

cumpra função auxiliar no tratamento e ainda cause reconhecimento de suas 

ações a outros profissionais.  

Acrescenta-se a isso que, se em seu cotidiano, normalmente as crianças 

buscam a atividade lúdica pela diversão e prazer que ela provoca, já 

institucionalmente, na visão dos profissionais da área da saúde, o mesmo tipo 
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de ação deve servir a outro fim, ou seja, a mudança de conduta por parte da 

criança. 

A partir do exposto observamos que o foco da discussão acerca do 

brincar ainda ficou centrado na relação custo-benefício de determinados 

aspectos como, por exemplo, acelerar a recuperação da criança e desse modo 

diminuir os dias de internação e, simultaneamente, o custo da internação. No 

quadro mostrado não consta a observância ao desenvolvimento do ser, embora 

o discurso seja baseado em propostas menos normativas e distantes da 

criança.  

Ênfase é dada à visão do brincar como recurso auxiliar no processo de 

tratamento, inclusive os autores veem essa atividade pela função terapêutica e 

não “só recreativa” porque ela tem que desempenhar um efeito mediante o 

quadro da doença. Apesar do contexto ser outro, o sentido do brincar continua 

o mesmo, e é justamente aqui que reside a dificuldade de compreensão por 

parte dos profissionais da área de saúde, que têm usado essa prática em seu 

fazer cotidiano.  

Se a real intenção por parte dos profissionais for utilizar o brincar para 

humanizar pessoas e ambiente, não haveria necessidade de justificar sua 

inserção pelo sofrimento que a hospitalização causa à criança; bastaria 

considerá-lo como um dos únicos momentos em que se permite ao homem ser 

ele mesmo, no qual ele pode criar e recriar espaços e situações e usufruir a tão 

sonhada liberdade para pensar, decidir, inventar. Tudo isto são caracteres 

pertencentes ao ser racional e, portanto, sensível. 

Nosso posicionamento a esse respeito, importa reforçá-lo de novo, é que 

não havia necessidade de elevar a importância do brincar no hospital tomando 

por base a facilitação na realização do procedimento, bastaria mencioná-lo 

como dimensão cultural e simultaneamente intrínseca, identitária do ser 

criança.  

De modo enfático ou mais sutil, o brincar no hospital, nos estudos 

analisados, se mostrou ligado a um efeito, mesmo que o discurso seja pautado 

na sua realização para o fortalecimento da autonomia e liberdade. Pareceu-nos 

existir ainda um hiato entre o modo de perceber o brincar e a sua efetivação na 
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prática. Se visto por este ângulo, e como já referimos, o brincar acaba por ser 

destituído de sua especificidade, o fim em si mesmo, além de que, em nosso 

entender, não será a restrição ou o sofrimento o motivo principal para a criança 

aderir a uma brincadeira. 

Deste modo, o brincar foi visivelmente usado como instrumento de 

intervenção terapêutica, distanciado de seus preceitos principais. Na prática, o 

que ocorre é seu uso com vista a resultados de vários tipos como curar 

rapidamente, acalmar o estresse, dentre outros. 

Aqui é possível apreender duas situações que remetem ao uso do 

brincar no hospital, uma delas tem relação com a fragilidade delegada à 

criança pelos profissionais e a outra à necessidade de algo que desempenhe o 

papel de remédio, cura(dor) para resolver todos os males que rondam a 

criança. 

Parece-nos pertinente ilustrar, neste momento da análise, a crítica de 

Brougère (2004, p. 235) sobre os jogos orientados para a sua função, jogos 

educativos na pedagogia, uma vez que a situação converge com a visão dos 

enfermeiros e profissionais de saúde acerca do brincar no hospital:  

 

 [...] o material constrói o ambiente de acordo com certas 

concepções pedagógicas, organiza a atividade da criança 

enquadrando-a. Mesmo que subsistam espaços voltados para 

as brincadeiras simbólicas menos controladas pela lógica da 

pedagogia, o ambiente dos jogos e dos brinquedos da escola 

maternal continua a ser muito especifico devido ao papel dos 

objetos na construção da atividade. 

 

Situação análoga está acontecendo com o brincar no hospital, o 

enquadramento das atividades acontece pela inserção do brinquedo 

terapêutico, pensado pelo profissional responsável, de cujo planejamento 

dificilmente a criança participa, sendo a brincadeira sistematizada de acordo 

com fins específicos para amenizar possíveis traumas causados pela 

hospitalização. 
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A essa lógica cabe a mesma interpretação do brincar no hospital com os 

objetos lúdicos descritos por Brougère (2004, p. 236) na escola maternal, “a 

criança não é o destinatário principal da mensagem, mas ela é visada por 

intermédio de uma professora capaz de escolher um material que tornará mais 

atraente a tarefa da criança”.  

De fato, nos estudos analisados os profissionais de diversas áreas da 

saúde se apropriam de algo que exerce fascínio sobre a criança pelas 

sensações boas provocadas, o brincar, que surge como meio de conquistar a 

criança e é usado como estratégia de recuperação. A exemplo do pensamento 

de Brougére (2004), no que se refere ao lado funcional da brincadeira no 

ambiente escolar, a mesma linha de raciocínio pode ser aplicada no hospital, 

levando-se em consideração que o comprometimento com o lúdico por parte 

dos profissionais neste espaço fica entre a lógica do brinquedo como 

concessão feita à infância e aquela voltada para a função terapêutica. 

A descrição de Duarte Junior (1998, p. 145) sobre o modo como vem 

sendo tratada a arte-educação (para criança) na escola, utilizando-a com fins 

exteriores a ela, remete à mesma situação do brincar no hospital. 

 

Simples utilização da arte como instrumento ou veiculo para o 

ensino de outros assuntos e/ou habilidades, como um meio 

para fins a ela externos. Por exemplo, a utilização de pequenas 

canções para o ensino da ortografia ou de regras gramaticais, 

o uso do teatro para ensino de fatos e acontecimentos 

históricos, etc.  

 

O autor não nega essa possibilidade, entretanto acrescenta que essa 

conduta foge das finalidades do real propósito da arte educação, uma vez que, 

“na verdadeira arte-educação, a arte tem valor em si mesma, enquanto 

simbolização de sentimentos, enquanto sistema simbólico que permite o 

conhecimento de regiões humanas não alcançáveis por meio da razão e do 

pensamento lógico”. (Idem, p.145-146).  

A mesma situação aconteceu em um dos estudos analisados (Lima et 

al., 2009) no qual os autores apresentam como resultado da pesquisa a 
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contribuição da arte clown no redimensionamento do processo de trabalho com 

a composição do técnico e do lúdico, sem contudo, fazer referência  à beleza 

que esse tipo de arte comporta.  

Alves (apud Duarte Jr.,1988, p. 13), ao criticar o modo como a beleza foi 

banida do currículo de nossas instituições educacionais, em função do grau de 

importância que as coisas úteis têm em relação ao belo, não vê motivo para 

preocupação com a existência da presença do sensível (arte) nas práticas 

educativas, uma vez que a mesma não poderia provocar nenhum tipo de 

confusão, institucional ou política, pelo contrário, propiciaria um 

desenvolvimento a mais. 

  

O prazer gratuito da experiência estética e lúdica foi banido das 

nossas escolas [...] dizer que a educação é atividade irmã do 

brinquedo e da arte é denunciar a repressão, relembrar o 

paraíso perdido, anunciar a possibilidade da alegria, rejeitar as 

experiências fragmentadas, buscar a experiência perdida da 

cultura, dilacerada pela sistemática da administração 

centralizada na vida que, em nome da eficácia, quer gerenciar 

todas as coisas. 

 

Na arte clown aplicada no hospital ficou visível o deslocamento da 

ingenuidade, graça e pureza, pois quem o utilizou enxergou nele outro fim que 

na realidade se aproxima da visão das tecnologias voltadas para a eficácia e 

resultados. Paralelo há que fazer frente a essa situação, a arte clown fora da 

instituição hospitalar ocupa-se apenas do risível que ele comporta. 

Curioso também foi a não interpretação, por parte dos profissionais, em 

seus estudos sobre o prazer presente no conceito e funções do brinquedo 

terapêutico. Dentre os estudos analisados referentes ao brinquedo terapêutico 

apenas um fez menção a ele (Campos et al., 2010). Nossa pergunta é: por que 

o prazer não é tratado na mesma proporção que as outras funções? Seria pelo 

fato de ele não se relacionar com a produção de resultados? A não inclusão na 

análise dessa especificidade do brinquedo pode dar margem à interpretação de 

que essa atividade não é prazerosa para a criança, ou melhor, trata-se de uma 



67 

 

atividade destituída de sensações boas? Faltou a esses profissionais atentar 

para este importante aspecto constitutivo do brinquedo terapêutico, o prazer, e 

como ele acontece no decorrer da aplicação dessa atividade, e ainda, mostrar 

como e quais são as sensações vividas pelas crianças enquanto brincam. Do 

modo como vem sendo estudado esse objeto deixa transparecer algo 

funcionalista, puramente técnico, com propósito firmemente planejado para um 

fim e destituído de sentimento, parecendo prevalecer muito mais o desejo do 

profissional do que da própria criança. 

Como foi evidenciado, a adoção do brinquedo, brincar, brinquedo 

terapêutico por enfermeiros e profissionais da saúde surgiu com uma função 

muito específica, a de auxiliar no processo de tratamento. A frequência com 

que foi concedido para aquisição de noções sobre doença, meio hospitalar, 

procedimentos, evidenciou que o brincar no hospital esteve mais orientado 

para a aquisição de conhecimento específico ao tratamento do que para a 

estimulação lúdica propriamente dita, embora o discurso dos mesmos seja o 

brincar como necessidade da criança. 

Outro fato que chama atenção nesses estudos é a frequência com que 

aparece o brincar com a função de favorecer o processo de recuperação e 

hospitalização pela criança e o modo de evitar o surgimento de novas 

patologias. Ao depararmos com tal (sobre)carga atribuída ao brincar fica nossa 

inquietação: será que o brincar possui tamanho poder? Ao que nos parece 

essa visão oculta aquilo que seria a essência do brincar. 

Embora alguns autores façam referência ao brincar essencialmente 

espontâneo e despreocupado, o que prevaleceu foi a atribuição a ele como 

instrumento terapêutico que, por sua vez, ocasionou seu menosprezo pelo fim 

em si mesmo. É bem verdade que estamos diante de um paradoxo, no 

contexto teórico o brincar é autotélico, “[...] uma ação praticada por ela mesma, 

pelo prazer que ela produz, sem outra finalidade, e seu término não tem como 

motivação produzir um efeito”. (Brougère, 2004, p. 258). Porém, quando 

inserido na instituição hospitalar adquire outra dimensão, meio de cura, cuja 

insistência nesse foco força-o a deixar seu fim primeiro. Nossa pergunta a esse 

respeito é, porque esse traço do brincar ainda é muito forte no hospital? 



68 

 

Haveria um modo de desfazer esse paradoxo construído pelos diversos 

profissionais da saúde que utilizam o brincar para a criança hospitalizada? 

Uma resposta plausível ao primeiro questionamento seria pela ainda 

incipiente valorização do brincar enquanto elemento cultural da criança e jovem 

no hospital, o que se pode relacionar com o que Morin (2005, p. 140) 

denominou de estado prosaico, ou seja, aquilo que “tem finalidades exteriores”, 

porque uma das metas da instituição hospitalar é a produção da cura. Por outro 

lado, o brincar da criança, por análise, pende mais para o estado poético, o que 

significa que o seu brincar tem sempre finalidade interior, tendo ali o seu 

próprio fim. “A finalidade da poesia é ela mesma: fazer com que o transe 

proporcionado, se torne realidade”. (Idem, ibidem). 

Outra resposta prospectiva seria pelo viés da cultura lúdica, entendida 

por Brougère (2004, p. 262) como “um conjunto de esquemas, de regras e de 

imagens que permite às crianças executarem atividades lúdicas”. Portanto, se 

os enfermeiros e os profissionais da saúde compreendessem o brincar desse 

modo não haveria necessidade de fazer uso de referenciais funcionalistas para 

fundamentar essa ação no hospital.  

Interessante seria também que enfermeiros e profissionais da saúde se 

ativessem à leitura do brincar no hospital pelo olhar da experiência estética, da 

qual ele se aproxima, “uma suspensão provisória da causalidade do mundo, 

das relações conceituais que nossa linguagem forja. Ela se dá com a 

percepção global de um universo do qual fazemos parte e com o qual estamos 

em relação”. (Duarte Jr., 1988, p.90).  

O referido autor nos auxilia a defender esse ponto de vista ao elencar 

uma das características da experiência estética: apreensão do mundo pelo 

homem de maneira total e direta, sem a intermediação de conceitos e 

símbolos. Isso significa que, no ato da experiência estética, o envolvimento é 

intenso e daí a entrega total do homem com o objeto estético. Quando isso 

ocorre a consciência já não age mais conforme as regras da realidade, pelo 

contrário, ela passa a ser guiada sem a utilização de sistemas conceptuais. 

Diríamos que a situação é análoga ao epoché, elemento estruturante da 

fenomenologia, ou seja, suspensão do cotidiano de modo que suas regras são 
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abolidas e seu lugar é ocupado, mesmo que momentaneamente, pelo principio 

do prazer. 

O que é o brincar para a criança senão esse momento de entrega, no 

qual tudo é passível de transfiguração para que possa obter dele apenas o 

prazer? De fato é isso que ocorre na ação, um rompimento, mesmo que 

momentâneo, no âmbito das relações fatuais. As crianças nesse instante 

podem até elaborar hipóteses, conceitos, entretanto, eles só têm validade no 

aqui e agora. 

Duarte Jr.(1988, p.91-92) a fim de esclarecer sobre o modo como 

acontece a experiência estética exemplifica,  

 

retornamos àquela percepção anterior à percepção 

condicionada pela discursividade da linguagem; retornamos a 

uma primitiva e mágica visão de mundo. Na vida prática 

interroga-se o aparecer dos objetos segundo seus propósitos 

práticos. A intelecção orienta nossa percepção em torno das 

funções dos objetos e de suas relações: a caneta serve para 

escrever em um papel; com os fósforos [...] ateamos fogo em 

outras coisas. Enquanto que na percepção estética não é mais 

a intelecção que guia o nosso perceber. A ‘verdade’ do objeto 

reside nele mesmo: não se buscam suas relações com outros 

objetos nem se pergunta acerca de sua utilidade. Na 

percepção utilitária o ‘ ser’ do objeto reside em suas relações 

com os outros e com os atos humanos; já na percepção 

estética o ‘ser’ do objeto é o seu aparecer. É no próprio 

sensível, no próprio ato de perceber, que reside o prazer 

estético: na percepção direta de harmonias e ritmos que 

guardam, em si, a sua verdade.  

 

Também Dufrenne, (2008 p. 80) atribui função desinteressada à 

experiência estética, porque procura a verdade no próprio objeto pelo que 

representa no quadro do sensível:  
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Enquanto a percepção ordinária – sempre orientada pela 

intelecção desde que tem acesso à representação – procura 

uma verdade sobre o objeto, que eventualmente dá arrimo à 

práxis, e a procura em torno do objeto, nas relações que o 

unem aos outros objetos; a percepção estética procura a 

verdade do objeto, assim como ela é dada imediatamente no 

sensível. 

 

A essa outra forma de conceber o brincar também cabe a visão do 

voltado para o estado poético compreendido por Morin (2005, p. 132) como 

“um transe de felicidade, de graça, de emoção de gozo e de felicidade”. 

Sranger (apud Duarte Junior, 1998, p.105) também defende o ponto de vista de 

que,  

 

no estado estético, nossa alma apreende no objeto (além das 

qualidades suscetíveis de determinação conceitual) qualidades 

psíquicas e, quando as vivenciamos concretamente, nossa 

alma se expande por cima da esfera real e sua luta com o 

mundo exterior, até um ser imaginativo, livre e flutuante.  

 

A fragilidade dos estudos analisados incide justamente sobre esse 

ponto, o não focar o brincar além da realidade que ele encerra. Parece existir 

certa resistência e porque não dizer mesmo, temor, por parte dos autores em 

assumir essa atividade como o meio de tornar o ser mais imaginativo e, 

consequentemente, mais livre. 

Parece existir certa obsessão dos profissionais da saúde no sentido de 

que o brincar deva ir além da distração e do prazer, pelo que se evidencia a 

necessidade em agregar um elemento “mais sério” ao brincar, a fim de justificar 

a sua importância durante o tratamento. A realidade mostrada deixa a 

impressão de que os estudos realizados por essa área de conhecimento 

sempre voltam ao mesmo ponto, ou seja, muda nome, objetivo, mas não o 

foco. Importante seria o reconhecimento por parte dessa área de conhecimento 
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sobre a abertura que entendemos ser necessário dar a esse objeto, pelo que 

realmente é, para desse modo fluir a beleza que ele representa para a criança. 

A recorrência ao uso do brincar como facilitador do procedimento tem 

relação com o quadro teórico adotado que reforça esses aspectos e isso tem 

dificultado o avanço de pontos de vista e teorias que abarcam o sensível 

presente no ato de brincar. A lacuna existente vislumbra a necessidade de 

estudos com referenciais que tratem do brincar enquanto necessidade humana, 

bastando-se por si mesmo, sem ter que justificar seu uso pelo que poderia vir a 

ter a partir dele. Pois se analisado apenas por essa perspectiva, corre-se o 

risco de banir o prazer da experiência estética e lúdica das atividades 

desenvolvidas no hospital. 

Nossa crítica frente ao colocado é a de que a intenção, por parte dos 

profissionais, em introduzir o brincar no hospital será mais prospectiva, se, 

contudo, houver mudança epistemológica e de atitude, portanto, de abertura, 

para conceber o brincar fora do mecanismo de produção que ainda ronda essa 

área de conhecimento, ou seja, o seu uso para reduzir algo. Nossa crença é no 

investimento do brincar no hospital pela representatividade dos sentimentos 

despertados na criança a partir dele. 
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5. CAPTAÇÃO DO FENÔMENO: FUNDAMENTOS E APLICAÇÃO 
 

Capturar envolve localizar e situar o que será 

estudado no mundo natural (Denzin, 1990). 

 

A partir da ênfase dada pelo autor à captação, fica implícito o 

deslocamento do investigador ao mundo social onde as experiências 

acontecem. Considerado o terceiro passo do interacionismo interpretativo, esta 

fase corresponde à coleta de dados e o seu papel principal é o de localizar e 

situar o fenômeno a ser estudado, utilizando-se para isso de algumas técnicas 

para apreender as experiências tal qual elas ocorrem, e de acordo com as 

histórias que são registradas (Denzin, 1990). 

No entender de Denzin (1990, p. 54) a captação é determinante nesse 

tipo de investigação e sua função principal consiste em, 

 

(1) ‘apreender’ coisas múltiplas e histórias que ‘incorporem’ o 

fenômeno em questão; (2) localizar as crises e epifanias das 

vidas das pessoas que estão sendo estudadas; e (3) obter 

múltiplas histórias próprias e pessoais dos sujeitos em questão 

concernentes ao tópico ou tópicos inclusos na investigação. 

 

Conforme mencionado anteriormente, o interacionismo interpretativo 

preocupa-se em desvelar determinada experiência ao leitor, por isso é que 

centra esforços em criar um texto permeado pela empatia, ou seja, no qual 

outra pessoa fora do processo possa compartilhar da experiência vivida por 

alguém. Para captar a multiplicidade de fatos que envolvem determinada 

situação, Denzin (1990, p. 33) indica algumas características fundamentais da 

descrição densa que são muito importantes no fomento das narrativas, 

 

 (1) ela dá o contexto de uma ação; (2) ela declara as 

interações e significados que organizam a ação; (3) ela traça 

uma evolução e desenvolvimento de uma ação; (4) ela 

apresenta a ação como um texto que pode então, ser 

interpretado (Denzin, 1990, p. 33). 
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A partir desse olhar, pode-se afirmar que a forma de apreensão em 

questão difere da comum e deve ser voltada para a descrição de um problema 

previamente definido, com vista a elucidá-lo o mais fidedignamente possível, o 

que requer contato direto do investigador com as pessoas e com o local onde o 

evento esteja acontecendo.  

Daí o motivo de Denzin (1990, p. 83) recorrer à descrição densa para 

contextualizar um acontecimento esclarecedor na vida da pessoa e que é 

narrado por ela própria: 

 

 a descrição densa contextualiza a experiência. [...] Ela faz 

mais do que gravar o que a pessoa está fazendo. Ela vai além 

do mero fato e das experiências artificiais. Ela apresenta 

detalhes, contextos, emoção e tramas do relacionamento social 

que une as pessoas umas às outras. Descrições densas 

evocam emoção e sentimentos de si próprias. Isso insere a 

história dentro da experiência. Ela estabelece a significância de 

uma experiência ou a sequência de eventos para a pessoa em 

questão. Na descrição densa, as vozes, sentimentos, ações e 

significados da interação de indivíduos são ouvidos.  

 

Comungar das ideias do referido autor nos ajudou, neste momento, a 

pontuar a relevância desse recurso metodológico na condução do nosso 

estudo, que tem como foco a compreensão de situações experimentadas em 

interação num local específico, o hospital. Como afirma o autor, 

 

Uma descrição densa cria possibilidades; isto é, cria as 

afirmações que produzem verdadeiramente o sentimento que o 

leitor viveu ou poderia ter vivido, naquela experiência descrita. 

Descrições densas são afirmações de experiências válidas, ou 

seja, elas produzem relatos que são adequados e possíveis de 

serem confirmados e substanciados (Denzin, 1990, p.83-84). 

 

Esta possibilidade está associada, sobretudo, à responsabilidade do 

pesquisador, que deverá ser o mais cauteloso e verdadeiro possível no 
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momento de capturar “os significados, ações e sentimentos que estão 

presentes em uma experiência interativa”. (Denzin, 1990, p. 127).  

No decorrer desse processo extremamente criterioso a forma de captura 

dos eventos deve ser feita por meio de histórias de experiências pessoais, 

biografias, coletas de fragmentos de interações, entrevistas. Isso significa que 

o investigador, nesta fase, deverá identificar “de que forma as práticas culturais 

dos grupos sociais formam as narrativas e expressões simbólicas que as 

pessoas dão às suas experiências”. (Denzin, 1990, p. 127). Com vista à melhor 

apreensão do conjunto de fatores requerido pela captação em nosso estudo, 

uma das técnicas de que se fez uso foi a da observação participante, que 

consistiu no registro sistemático, pela investigadora, dos comportamentos 

manifestos no decorrer das brincadeiras das crianças hospitalizadas; usou-se 

também a entrevista mediada por desenhos e fotos, e ainda a entrevista 

semiestruturada aplicada aos profissionais. 

A técnica de observação teve sua origem na antropologia (servindo de 

referência os estudos de Malinowski, dentre outros) e na sociologia de 

Chicago, através do interacionismo simbólico, etnometodologia, dramaturgismo 

social e teoria do rótulo (Haguette, 1995). Ambas as áreas, antropologia e 

sociologia, utilizaram-se da referida técnica na apreensão do real, sobretudo 

alocando a participação do pesquisador no local pesquisado, e atribuindo a 

isso “a necessidade de ver o mundo através dos olhos dos pesquisados”. 

(Haguette, 1995, p. 67). 

Embora seja atribuído pioneirismo a essas duas áreas, existe entre elas 

diferença em relação ao foco de seu uso:  

 

Enquanto a antropologia ‘busca o sentido das coisas’ para 

melhor compreender o funcionamento de uma sociedade 

primitiva ou de um grupo humano, a sociologia - em sua 

vertente interacionista – fá-lo porque acredita que toda a 

organização societal está assentada nos ‘sentidos’, nas 

‘definições’ e nas ‘ações’ que indivíduos e grupos elaboram ao 

longo do processo de ‘interação simbólica’ do dia-a-dia 

(Haguette, 1995, p. 67). 
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Julgamos importante prestar tais esclarecimentos para pontuar a 

diferença no modo de aplicação desta técnica, em virtude de nosso estudo 

assemelhar-se mais ao ponto de vista da sociologia, visto que o interacionismo 

interpretativo funda sua base epistemológica no interacionismo simbólico, 

etnometodologia e fenomenologia. Como esclarece Haguette (1995, p. 68): 

 

Interacionistas simbólicos em razão da sua própria 

preocupação em descobrir ‘ o sentido’ que as coisas têm para 

a ação humana, julgavam que as técnicas convencionais não 

eram capazes de captar este sentido, acreditando ser a 

observação participante a mais apropriada para fazê-lo. 

 

Hebért et al. (1990, p. 155) entendem a observação participante como 

uma técnica de pesquisa qualitativa que se ocupa em “[...] compreender um 

meio social que, à partida, lhe é estranho ou exterior e que lhe vai permitir 

integrar-se progressivamente nas atividades das pessoas que nele vivem”.  

Para Victória et al. (2000, p. 62), observação na pesquisa qualitativa 

equivale a examinar “[…] com todos os sentidos um evento, um grupo de 

pessoas, um indivíduo, dentro de um contexto com o objetivo de descrevê-lo”. 

Schwartz & Schwartz (1995, p. 355) apresentam algumas características 

da observação participante:  

 

[…] definimos observação participante como um processo pelo 

qual se mantém a presença do observador numa situação 

social, como finalidade de realizar uma investigação científica. 

O observador está em relação face-a-face com os observados 

e, ao participar da vida deles no seu cenário cultural, colhe 

dados. Assim o observador é parte do contexto sob 

observação, ao mesmo tempo modificando e sendo modificado 

por este contexto. 

 

Trata-se, portanto, de uma técnica direta e de uma observação não 

dirigida. Técnica direta porque existe contato com os informantes e não 

dirigida, “na medida em que a observação da realidade continua sendo o 
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objetivo final e, habitualmente, o pesquisador não intervém na situação 

observada”. (Jaccoud; Mayier, 2008, p. 255). 

Além destas especificidades inerentes à observação participante, 

Jacoud & Mayier (2008) acrescentam a elas cinco eixos básicos: descrição do 

local – na qual o pesquisador deve descrever detalhadamente o lugar, os 

objetos ali contidos e o ambiente; descrição dos participantes – nome, idade, 

função e suas características; descrição das finalidades – razão formal ou 

oficial pela qual a pessoa se encontra nesse local; descrição da ação – refere-

se ao que se passa com a pessoa no momento, seus gestos, discursos e 

interações; descrição da duração e da frequência - história do grupo e 

frequência com que a ação acontece. 

O eixo relevante que se deve atentar no momento da observação possui 

semelhança com a descrição densa preconizada por Denzin (1990), uma vez 

que a mesma deve abarcar um conjunto de caracteres interligados, o que 

permite estruturar um texto ao ponto de mostrar com riqueza de detalhes a 

experiência tal qual é vivida. Este foi o motivo que justificou a nossa opção em 

usar a observação participante - descrita de modo denso, como forma de 

apreensão dos fenômenos recorrentes no momento de brincadeiras de 

crianças hospitalizadas. 

Dentre os vários tipos de descrição densa proposta por Denzin (1990) 

em nosso estudo fizemos uso da situacional, que localiza uma pessoa dentro 

da situação, e da interativa, que focaliza as interações entre duas ou mais 

pessoas. 
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5.1. Espaço das descrições e seus narradores 

 

A descrição é a arte de dar a idéia de algo 

através de palavras (Denzin,1990). 

 

Conforme dito anteriormente, a captação exige localizar e, ao mesmo 

tempo, situar os eventos e as pessoas neles envolvidas. Em nosso estudo os 

narradores das experiências relacionadas com o brincar no hospital foram 

organizados em dois grupos: um formado por nove crianças e jovens de ambos 

os sexos, internados na unidade pediátrica, com patologia diversificada, idade 

compreendida entre 6 e 16 anos, e que tiveram participação nas atividades 

lúdicas sistematizadas em um hospital filantrópico do município de Cuiabá, 

Estado de Mato Grosso, Brasil. O outro grupo foi composto por profissionais de 

saúde que atuavam no cuidado dessas crianças (no turno em que acontecia a 

atividade lúdica), designadamente um médico, uma enfermeira, duas 

auxiliares/técnicas de enfermagem, uma auxiliar dos serviços gerais da 

pediatria, duas professoras  e uma acadêmica de enfermagem, que aceitaram 

fazer parte do estudo.  

Em nosso caso, o local do acontecimento do evento foi um hospital 

filantrópico, que oferecia atividades lúdicas para crianças e jovens na unidade 

pediátrica, durante o período de internação.  

As observações foram efetuadas pela investigadora no momento das 

brincadeiras realizadas pelas crianças, atentando-se, sobretudo, para os 

fatores: ambiente; disposição do corpo no espaço (formas, movimentos); 

disposição dos brinquedos; relação das crianças com o ambiente, proximidade 

e distanciamento das crianças nesse espaço; comportamento; condições 

físicas, dificuldades e facilidades para brincar; formas de interação das crianças 

no ato de brincar, toques, contato visual, formas de relacionamento, humor; 

linguagem verbal, não verbal, tom de voz, vocabulário; tempo - ciclo de 

duração das atividades.  

As observações foram realizadas em duas etapas em função das férias 

das professoras. A primeira parte ocorreu de maio a junho de 2010 e a 

segunda de julho a dezembro do mesmo ano. 
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Antes do início da coleta entramos em contato com a direção do hospital 

a fim de solicitar autorização para realização da pesquisa, momento em que 

apresentamos o projeto juntamente com a aprovação do comitê de ética. Após 

concessão, efetuamos contato com as professoras para explicar sobre a 

pesquisa e convidá-las a tomar parte do estudo. Solicitamos também, na 

ocasião, a permissão das mesmas para acompanhar as atividades das 

crianças na brinquedoteca e classe hospitalar.  

Como as atividades eram realizadas às segundas, terças e quintas feiras 

no período vespertino, e quartas e sextas feiras pela manhã, combinamos com 

as professoras que a observação ocorreria apenas no período vespertino dada 

a impossibilidade de a pesquisadora, por outros compromissos profissionais, 

acompanhar nesses dias no turno matutino. As observações começavam, 

assim, a partir das 14h, horário também estipulado pelas professoras. No 

decorrer das observações procurávamos chegar antes do horário combinado 

com as professoras, para que pudéssemos presenciar desde a chegada delas 

até à abertura da sala. 

As descrições aconteceram em dois espaços diferenciados a saber, na 

classe hospitalar que atendia crianças acometidas pelo câncer, e na 

brinquedoteca, por onde passavam pacientes com várias patologias, incluindo, 

procedimentos cirúrgicos. 

No início tentamos fracionar o tempo para fazer as observações 

efetuando-as do seguinte modo: das 14h às 15h ficávamos na classe hospitalar 

e a partir do último horário subíamos para a brinquedoteca, permanecendo lá 

até ao término das atividades, por volta das 17h. Com o decorrer dos dias, 

percebemos que o fracionamento dos horários estava comprometendo um 

olhar mais aprofundado, o que nos levou a realizar a observação cada dia num 

único espaço.  

Após adoção do novo procedimento, permanecíamos num espaço no 

fundo da sala, de modo a não atrapalhar as atividades e efetuávamos a 

descrição que ficava centrada nas brincadeiras das crianças - escolha do 

brinquedo, forma de acomodar, interações no decorrer dos jogos e 

brincadeiras, verbalizações e linguagem corporal. 
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Cada observação levava, em média, três horas. Utilizávamos para isso 

uma pequena caderneta a fim de não chamar a atenção das crianças. Às 

cenas observadas procurávamos dar um título para, posteriormente, descrever, 

de modo minucioso, os acontecimentos. Essa descrição era efetuada o mais 

próximo possível do local e no mesmo dia para não perder a riqueza de 

detalhes. 

Também foram realizadas observações na enfermaria, pois as crianças 

que não podiam ir à sala de brinquedos, brincavam no próprio leito. Nesses 

casos nos dirigíamos até à enfermaria e ficávamos lá até que elas parassem de 

brincar. As observações finalizaram quando os dados começaram a se repetir. 
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5.2. Entrevista: a captação das narrativas mediadas por 

desenho, fotos e entrevista semiestruturada 

 

5.2.1 Entrevista mediada por desenho 
 

Eu desenhei esse desenho assim pensando 

em mim, quando fiquei internada ficava deitada 

o tempo todo (Corpo solto, 14 anos). 

 

Na entrevista ocorre a interação entre duas pessoas sendo ela feita sob 

a forma de trocas. Denzin (1989, p. 120) concebe esse processo como um 

diálogo “[...] uma conversação é um dar e receber entre duas pessoas. É uma 

permuta informal de pensamentos através de palavras faladas”. 

Tais ponderações apontam a entrevista como um meio eficaz para 

captar informações relevantes ao desvelamento de questões pertinentes ao 

objeto. Dentre as várias modalidades de entrevista fizemos uso da mediada por 

desenho e foto que foi aplicada às crianças; com os profissionais de saúde que 

atuam na pediatria utilizou-se a entrevista semiestruturada. Em ambos os 

casos as entrevistas seguiram um roteiro de questões abordando temas 

relacionados com o corpo, o brincar e a estética, conforme sugestão de Minayo 

(2006). 

Preocupados com a especificidade desse público infanto-juvenil, que por 

vezes tem dificuldades em verbalizar os seus sentimentos acerca de algo, bem 

como com o processo de fruição da comunicação, fizemos uso da técnica de 

desenho. Victoria et al. (2000, p. 70) explicam que este tipo de entrevista 

consiste  

 

em propor aos pesquisados que representem graficamente 

uma determinada situação ou concepção.  [...] A partir do 

desenho pesquisador e pesquisado entabulam uma discussão 

que se apóia nos elementos surgidos no desenho.  

 

A técnica de desenho, que a princípio era utilizada por psicólogos, ganha 

outras dimensões, dentre as quais, pesquisadores que passam a se apropriar 
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dela com o intuito de conhecer melhor a percepção da criança acerca de algo. 

Isto porque,  

 

[...] um desenho capta simbolicamente no papel algo dos 

pensamentos e sentimentos do sujeito. Torna visível uma 

porção do self interior. As próprias linhas, desenhadas de 

forma tímida, firme, ousada ou selvagem, nos dão alguma 

informação. Mais é revelado pelo conteúdo, que é 

grandemente determinado pela maneira pela qual o sujeito, 

consciente ou inconscientemente, percebe a si mesmo e a 

outras pessoas significativas de sua vida (Klepsch & Logie, 

1984, p. 16). 

 

Desse modo essa arte pictórica torna-se reveladora ou, pelo menos, 

permite, pelos desenhos, perceber como a pessoa está se sentindo 

principalmente, em crianças que “são capazes de transmitir, em seus 

desenhos, pensamentos e sentimentos que possivelmente não conseguem 

expressar na fala ou na escrita”. (Klepsch & Logie, 1984, p. 16). 

O exemplo do desenho abaixo (fig. 1) ilustra a eficácia de sua utilização 

como forma de expressão de sentimentos. A criança que realizou o referido 

desenho fez parte do estudo, e o seu conteúdo mostra o que as brincadeiras 

no hospital representaram para ela. 

Cabe aqui esclarecer que o desenho foi utilizado como instrumento para 

promover a verbalização das crianças, e não houve intenção, por parte dos 

pesquisadores, em interpretá-los, somente as crianças fizeram a leitura 

explicativa dos desenhos, no momento em que a pesquisadora arguia sobre os 

mesmos. 
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Figura 1: Desenho de criança que brinca no hospital. 

 

 

Na escolha dos participantes foi adotado o seguinte critério: enquanto 

efetuávamos a observação procurávamos identificar as crianças que 

mostravam condições de verbalizar suas experiências. 

A aplicação da entrevista mediada por desenho ocorria após o 

agendamento prévio pelos pesquisadores junto à criança e familiar 

responsável. 

Feita a identificação, apresentávamo-nos dizendo o nome, função, 

instituição à qual pertencíamos, para depois falar da pesquisa e, na sequência, 

efetuávamos o convite para participação no estudo. Em caso de aceitação, 

agendávamos para o dia seguinte e tínhamos o cuidado de respeitar e 

combinar o melhor horário para o paciente, sendo preferido pela maioria o 

período vespertino, com exceção de uma que marcou pela manhã. 

Procurávamos marcar as entrevistas a partir das 14h a fim de dar tempo 

de descanso às crianças após o almoço. No horário previamente marcado, 

entravámos e confirmávamos o convite para participar do estudo. Após a 
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confirmação e diálogo inicial, entregávamos o termo de consentimento formal, 

explicávamos detalhadamente sobre a investigação e sua condução para 

ambos, esperávamos o acompanhante assiná-lo para daí iniciar a coleta. 

Antes, porém, reforçávamos que, se por algum motivo (por exemplo, 

desconforto) quisesse desistir, não teria problema. Passada essa fase, 

deixávamos a caixa de pesquisa aberta, próxima do participante para que 

ele(a) pudesse escolher o material a ser usado na realização do desenho. No 

interior da caixa havia vários tipos de lápis de cor, giz de cera, caneta 

hidrocolor, borracha, lápis preto. Era-lhes dada também uma folha de papel 

cânson. 

 

Figura 2: Caixa de pesquisa aberta. 

 

Figura 3: Caixa de pesquisa fechada. 

 

Efetuada a escolha do material pela criança, solicitávamos a ela que 

desenhasse o corpo da criança hospitalizada e ao perceber o término do 

primeiro desenho passávamos ao seguinte (por vezes elas próprias 

anunciavam “terminei”). No segundo desenho pedia-se-lhes que desenhassem 
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o corpo da criança que brinca no hospital, repetindo o mesmo protocolo 

aplicado ao anterior. 

 A seguir dávamos início à entrevista. Para tal deixávamos os desenhos 

expostos próximo do “artista-participante” e avisávamos que a partir daquele 

momento a conversa seria gravada através de um gravador portátil. Arguíamos 

então, pedindo-lhes que falassem sobre o primeiro desenho, ou seja, o relativo 

ao corpo da criança no hospital. No decorrer do relato da criança sobre o 

desenho, formulávamos outras questões com a intenção de tornar 

esclarecedoras algumas passagens em sua fala. 

Quando esgotávamos o assunto acerca daquele desenho, passávamos 

ao segundo, a criança que brinca no hospital, percorrendo o mesmo caminho 

anteriormente descrito. 

É importante realçar que as primeiras coletas foram denominadas de 

“preliminares” e passaram pela aprovação de uma pesquisadora externa, 

experiente em pesquisas de natureza qualitativa, para que fosse possível fazer 

os ajustes necessários, bem como para efetivação de sua validação.  

Salientamos também que em respeito às questões éticas na pesquisa 

em saúde realizada com seres humanos, resolução número 196/96 (Conselho 

Nacional de Saúde; Ministério da Saúde do Brasil), as técnicas descritas só 

foram aplicadas após aprovação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, sob 

Protocolo Nº 584/CEP-HUJM/08 e consentimento das crianças e de seus 

responsáveis.  
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5.2.2. Entrevista mediada por fotos 
 

Eu escolhi a foto da festa porque no dia que eu 

cheguei aqui no hospital teve uma festinha e foi 

o melhor dia (Distração, 16 anos). 

 

Conforme mencionado anteriormente, uma das entrevistas com as 

crianças e os jovens foi a mediada por fotos, recurso esse fundamentado em 

Denzin (1989, p. 221), para o qual o uso de meios visuais - filmes, fotos e fitas 

audiovisuais, são capazes de descrever “maneiras que as pessoas usam para 

transmitir aos outros seus conhecimentos, sentimentos e introspecção sobre a 

sociedade e suas experiências pessoais”. O autor assinala que as fotos podem 

ser usadas: 

 

(1) como parte de uma estratégia de triangulação; (2) como 

ferramenta para preservar processos sociais; (3) como forma 

de colocar a imaginação sociológica em prática; (4) como base 

para entrevista; (5) como técnica para enfatizar o registro da 

situação em campo; (6) como forma de mapear a estrutura 

social; e (7) como ferramenta para estudar as  relações sociais 

e as interações sociais (Denzin, 1989, p. 225). 

 

Este entendimento remeteu-nos a comparar a foto, por exemplo, a uma 

situação imortalizada, como se instantaneamente houvesse o congelamento de 

uma situação através de um click – momento em que se aciona o dispositivo da 

câmera para bater a foto e ali está um cenário que, apesar de ser efetuado no 

presente, após o disparo remete de modo muito rápido para o passado e, no 

modo de utilização, para o futuro. Trata-se de uma imagem congelada que 

permitirá a outros atores utilizarem-se dela para interpretar fatos e situações 

relativos a experiências únicas, vividas por determinadas pessoas, circunscritos 

a tempo, espaços e culturas específicas. O conjunto de fatos, situações e 

significâncias impresso nessas imagens, capturadas em situação real, através 

de fotografias, podem ser usados para vários fins, dentre eles, segundo Becker 
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(1986), para preservação de detalhes, para interpretações posteriores, estudos 

de grupos sociais, instituições e comunidades. 

Loizos (2005, p. 143), também defensor do uso de fotos em 

investigação, atribui a elas o mérito de recurso auxiliar, pois as imagens fazem  

 

[...] ressoar memórias submersas e podem ajudar entrevistas 

focais, libertar suas memórias, criando um trabalho de 

‘construção’ partilhada, em que pesquisador e entrevistado 

podem falar juntos, talvez de uma maneira mais descontraída 

do que sem tal estimulo. 

 

Tais concepções servem para reforçar a importante contribuição do uso 

de fotos no processo de construção do conhecimento acerca de determinado 

objeto que se queira desvelar. Em nosso estudo, o uso de fotografias serviu 

como recurso para condução da entrevista, para aguçar a conversa com a 

criança sobre temas específicos como: corpo, brincar, estética. 

A utilização dessa estratégia balizou-se no pressuposto de que a partir 

do momento em que a criança entrasse em contato com uma imagem através 

da foto que retratasse uma situação semelhante à vivenciada no momento, isso 

iria facilitar a compreensão de sua experiência e, consequentemente, auxiliaria 

na verbalização de seus sentimentos. 

Outro fator de não menor relevância centrou-se na questão da melhor 

interação entre participante e investigadora, a partir do momento em que a 

última trazia à presença algo familiar aos primeiros. Colier & Colier (1986, p. 7) 

explicam que isso se deve, ao fato de a fotografia “aguçar a memória e dar à 

entrevista uma característica imediata da reconstrução da realidade”.  

Ressaltamos que as fotos utilizadas como recurso mediador da 

entrevista faziam parte do acervo da investigadora e foram tiradas por si no 

decorrer de dezoito anos de atuação como recreadora no ambiente hospitalar. 

Esses registros eram efetuados no momento de brincadeiras das crianças e em 

festividades em comemoração a datas específicas ao longo do ano. Além 

desses registros algumas fotos retratavam crianças que não estavam 

brincando. Importante ainda se faz frisar que, antes das fotos serem tiradas, 
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era solicitada autorização verbal às crianças e seus acompanhantes e 

profissionais. 

Até aqui pontuamos de modo criterioso o uso de fotografias como 

recurso desencadeador da comunicação entre investigadora e crianças 

participantes.  

Importa ainda esclarecer que, no momento da aplicação desse tipo de 

entrevista, a investigadora levava para o quarto uma caixa decorada contendo 

em seu interior as fotos (em número de sessenta, mostrando crianças em 

situação de hospitalização, brincando ou não, e colocava à disposição dos 

participantes do estudo para que escolhessem quantas e quais quisessem.  

No final da escolha, os investigadores solicitavam à criança que 

colocasse as fotos em uma sequência de acordo com sua preferência e, 

quando a tarefa estava concluída, começávamos o diálogo buscando enfatizar 

o motivo da escolha com questões como: Conte para mim por que escolheu 

essas fotos? Como é para você ver essas fotos? O que as crianças estão 

fazendo? Como elas estão? 

Em seguida pontuávamos a relação da foto com a situação vivida no 

momento perguntando, por exemplo: E aqui no hospital você brinca? Como é 

para você brincar aqui no hospital? No decorrer da narrativa quando algumas 

situações não ficavam tão claras, efetuávamos novas indagações, pedindo 

explicações do tipo: Como assim? Poderia falar mais sobre isso para mim? 

Esse procedimento foi aplicado com todos os participantes do estudo, e 

o momento de parar teve como indicador o processo de saturação dos dados, 

ou seja, quando os fatos começaram a se repetir.  

Parece-nos importante reforçar que, na maioria das entrevistas 

efetuadas com as crianças, apesar das particularidades de cada uma delas 

(umas mais tímidas, outras mais extrovertidas), todas respondiam 

imediatamente e com naturalidade sobre o tema abordado. Testemunho desta 

evidência é o fato de não ter sido possível realizar apenas duas entrevistas, 

porque as crianças responderam às questões de modo monossilábico e, por 

esse motivo, preferimos descartá-las. Inclusive, a reação apresentada nos 

causou surpresa porque eles eram muito falantes. Como isso chamou nossa 
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atenção, após o término da entrevista ficamos um tempo conversando com a 

criança para observar como iria reagir em situação de não entrevista. Fora 

desse momento ele continuou falante, pelo que se percebeu que em situação 

de entrevista a criança ficava notoriamente constrangida. 

Se a técnica do desenho mostrou sua eficácia, já que a criança 

desenhava a sua situação atual e ao olhar para o que tinha desenhado 

expressava suas emoções (positivas e negativas) acerca da hospitalização e 

dos momentos de brincadeiras, pode dizer-se que se obteve o mesmo 

resultado com as fotos, uma vez que as crianças as selecionavam em 

conformidade com a identificação da imagem da foto à sua situação no 

momento, de hospitalização e de brincar. Ressalta-se ainda que as fotos 

serviram às crianças para rememorar lembranças de suas brincadeiras em 

casa e com os amigos. 
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6. ISOLAMENTO: O PROCESSO DE ANÁLISE 
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6. ISOLAMENTO: O PROCESSO DE ANÁLISE 

 

No isolamento o pesquisador apreende o 

fenômeno através de rigorosa inspeção 

(Denzin, 1990). 

 

A apreensão feita ao fenômeno é denominada por Denzin (1990) de 

isolamento, termo que o autor toma de empréstimo da fenomenologia 

husserliana – epoché ou redução, que significa a suspensão de algo doado 

através do pensamento e que é relativo às crenças acerca do mundo, das 

coisas, das pessoas e do próprio eu. 

O papel da pesquisa interpretativa é o de dissecar o fenômeno 

estudado, ou seja, “os elementos e estruturas essenciais são descobertos, 

definidos e analisados”. (Denzin, 1990, p. 55). Os significados são retirados de 

textos narrativos produzidos pelos participantes, narrativas essas que 

ocorreram, via observação e/ou entrevistas, sendo que é a partir delas que se 

realiza o processo de análise, momento em que o sujeito é confrontado com os 

seus próprios termos. 

Andrade e Tanaka (2001) reforçam essa especificidade do isolamento 

ao alertar que o investigador, na fase da análise, deve apreender o fenômeno 

pela inspeção acurada acerca dos dados obtidos e, para realizar essa tarefa, 

ele desconstrói e desmonta os componentes da experiência, expondo os 

elementos constituintes e configurações-chave.  

O isolamento, processo de análise na pesquisa interpretativa, 

corresponde à quarta etapa da organização metodológica desenvolvida por 

Denzin e é nesta fase que o objeto se desvela em seus próprios termos, ou 

seja, os códigos, símbolos e temas surgem das experiências dos participantes 

e devem ser mantidos nas próprias palavras ditas por eles. Para o 

empreendimento dessa difícil tarefa, Denzin (1990, p. 56) descreve cinco 

passos fundamentais: 

 

(1) localizar, na experiência pessoal ou história pessoal, frases 

chave e as afirmações que falam diretamente acerca do 

 



98 

 

fenômeno em questão; (2) interpretar o significado destas 

frases, como um leitor informado; (3) obter as interpretações do 

sujeito para essas frases, se possível; (4) inspecionar estes 

significados quanto ao que eles revelam de características 

essenciais e recorrentes, do fenômeno estudado; (5) fazer uma 

afirmação ou definição provisória do fenômeno, em termos das 

características identificadas no passo anterior. 

 

Além destes aspectos, Denzin (1990) aponta a semiótica como uma 

estratégia auxiliar, uma vez que ela é uma técnica de leitura do significado de 

palavras e símbolos em textos narrativos. 

 

Uma leitura semiótica dirige sua atenção às palavras e termos 

chave que organizam o texto. Isto sugere que esses termos 

(símbolos) são organizados a partir de um código ou um 

sistema de significados múltiplos (Denzin, 1990, p. 57).  

 

Os símbolos a que Denzin (1990) se refere são as metáforas e as 

metonímias. As primeiras se baseiam na similaridade, enquanto nas segundas 

o nome de alguma coisa é usado para nomear outra, devido à relação de 

contiguidade existente entre elas. Estes dois tipos de símbolos são importantes 

no decorrer da análise porque eles é que indicam como as palavras num texto 

podem significar, ou dar sentido na superfície: 

 

Uma leitura semiótica de um texto trabalha das partes para o 

todo e do todo para as partes. Ela descobre os códigos que 

organizam um texto e examina as oposições que estruturam 

seu significado. Ela alerta o leitor quanto ao uso da metáfora e 

da metonímia no texto. Ela dá atenção aos múltiplos 

significados dos textos narrativos e interativos. Ela chama a 

uma análise para a performance tanto estática quanto 

dinâmica, ou processual das narrativas (Denzin, 1990, p. 57). 
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A realização do isolamento em nosso estudo, momento da análise dos 

dados, foi operacionalizado em conformidade com os passos desenvolvidos 

por Denzin (1990), somado à proposição de Minayo (2006), ordenação dos 

dados - colocação em ordem das entrevistas, desenhos e observações. Nesta 

etapa efetua-se a transcrição da gravação, releitura do material, organização 

dos dados relatados em determinada ordem, que supõe já o início da 

classificação e organização dos dados em conformidade com a proposta de 

análise; realiza-se também a classificação dos dados, que decorre da leitura 

horizontal e exaustiva dos textos de cada entrevista e observação, momento 

em que deve ser anotada a primeira impressão do investigador, iniciando, 

assim, a busca de coerência interna contida nas informações. A eficácia da 

análise consiste na atenção máxima com as frases, palavras, adjetivos, 

concatenação de ideias e apreensão do sentido geral do texto. Minayo (2006), 

alerta sobre o cuidado a ter com a classificação desse material, que pode ser 

por tema, categoria ou unidades de sentido (sempre postas as semelhantes 

juntas), não descuidando das conexões entre elas. 

O material que serviu para localizar as experiências ao efetuar o 

isolamento, foram as narrativas das crianças, coletadas por intermédio da 

observação e da entrevista mediada por desenho e fotos, bem como a 

informação proveniente dos profissionais, conduzida pela entrevista semi 

estruturada. Este texto foi organizado em três blocos, a saber: 1 - observação; 

2 - entrevista com crianças, mediada por desenho e fotos; 3 – entrevista 

realizada aos profissionais. A opção por esse modo de organização justificou-

se pela necessidade de facilitar o processo da análise. A partir das 

experiências relatadas concretizamos o isolamento, ou seja, a apreensão das 

palavras chave ligadas diretamente ao fenômeno em questão. 

Inicialmente tivemos o cuidado com a ‘visualização’ do conteúdo das 

narrativas como um todo, o que exigiu a leitura de todas as observações e 

entrevistas para, em seguida, fazer a inspeção acurada em cada uma delas, 

como é recomendo pela literatura (Denzin, 1990; Minayo, 2006). Após a leitura 

de todo material decidimos começar o processo de isolamento pelo bloco da 

observação, decisão tomada em função do considerável volume apresentado, 
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bem como pela riqueza de detalhes contida no decorrer das brincadeiras das 

crianças, o que serviu de guia (ou de pista) na análise das entrevistas. 

 A etapa seguinte consistiu na identificação dos termos expressivos – 

palavras chave (Denzin, 1990) e classificação dos dados (Minayo, 2006), 

relacionados com o brincar e a estética. Para tal efetuamos reiteradas leituras 

de todo material, parágrafo por parágrafo, linha por linha, de modo a que as 

frases chave fossem desveladas. Uma vez encontradas, elas eram destacadas 

à frente do parágrafo num espaço em branco, margem deixada na folha para 

esse fim. A forma de destaque utilizada recebeu a denominação de unidade de 

significado. 

Ao concluir esta tarefa, o próximo passo consistiu no enxugamento 

dessas classificações, que implicou agrupar os recortes em número menor de 

unidades de sentido, a fim de compreender e interpretar a lógica interna de 

tudo o que foi exposto, destacando o que apresentava maior relevância ou, no 

dizer de Denzin (1990), distinguindo as características relevantes para o grupo 

estudado. A referida empreitada foi realizada percorrendo todos os textos para 

efetuar o agrupamento dessas frases – as unidades de significado que 

convergiam para um aspecto comum do estudo. Concluído o agrupamento, o 

passo seguinte consistiu em atribuir a ele um nome que expressasse um 

sentido relacionado ao objeto de estudo, ou seja, o brincar, a estética e o 

corpo, que denominamos de subtemas. 

A título ilustrativo referimos, por exemplo, que o subtema “atratividade do 

espaço e o desejo de brincar”, foi constituído pelas unidades de significado: 

condições institucionais proporcionadas para a efetivação do brincar (a 

brinquedoteca e a classe hospitalar); espaço atrativo (brinquedos expostos 

para facilitar escolha); mobiliário colorido; adequação do mobiliário às 

necessidades das crianças; brinquedos colocados em prateleiras baixas e 

abertas; cuidados prestados (organização dos brinquedos); transformação do 

espaço para brincar pelas crianças (corredor, enfermaria, cama, posto de 

enfermagem). 

Após a identificação de todos os subtemas, realizamos o mesmo 

procedimento descrito anteriormente, os agrupamentos por semelhança, 
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servindo assim de estrutura para a formação dos temas. A partir desse 

protocolo foi possível chegar à construção de dois grandes temas que 

configuraram a estética do brincar da criança hospitalizada, assim nominados:  

1) Elementos estéticos presentes no brincar da criança 

hospitalizada, formado a partir dos subtemas: atratividade do 

espaço e o desejo de brincar, alegria, olhar sensível, a 

liberdade e a imaginação, a multidimensionalidade das 

interações, busca do fazer bem e bonito, e o êxtase. 

2)  Manifestações estéticas no corpo que brinca, estruturado 

pelos subtemas: percepção do corpo (múltiplos sentimentos 

experimentados), disciplinarização do corpo para brincar, 

ritualização do corpo que brinca, metáforas atribuídas ao corpo 

a partir das brincadeiras, superação de limites para brincar. 

 

Descrito o modo como chegamos ao desvelamento do significado 

expresso na experiência de brincar para a criança hospitalizada, passamos à 

fase da descrição onde mostramos a forma de articulação existente entre as 

partes e o todo presente no fenômeno brincar e estética por nós estudado. 
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7. CONSTRUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO BRINCAR DA 

CRIANÇA HOSPITALIZADA 

 

Como um romancista ou pintor, o investigador 

interpretativo move o leitor para trás e adiante 

ao longo do texto de sua prosa. Ao fazer isso 

ele faz com que um pedaço da experiência 

humana que esteja sendo capturada seja 

reconhecível e visível (Denzin, 1990). 

 

Denzin (1990, p. 58), assegura que a construção tem sua base no 

processo de isolamento pela sua função de “classificar, ordenar e reagrupar o 

fenômeno em um todo coerente”. No processo interpretativo a construção é o 

quinto passo e pode-se dizer que corresponde a uma segunda fase da análise, 

responsabilizando-se por colocar junto tudo o que diz respeito a algo 

significativo para quem vivencia uma determinada experiência. Ela envolve, 

 

(1) listar os elementos agrupados do fenômeno; (2) ordenar 

estes elementos da forma como eles ocorrem dentro do 

processo; (3) indicar como cada elemento afeta e relaciona-se 

com qualquer outro elemento no processo que está sendo 

estudado; (4) de forma concisa especificar/explicar como as 

estruturas e as partes do fenômeno coabitam dentro da 

totalidade. 

 

A indicação criteriosa apontada pelo autor deixa claro que o papel da 

construção é mostrar a sequência em que ocorre uma experiência vivida. Daí 

que sua meta é “recriar a experiência vivida em termos de seus elementos 

analíticos”. (Denzin, 1990, p. 59). Na situação prática de pesquisa isso implica 

detectar as formas recorrentes ligadas ao objeto estudado. “O interacionismo 

interpretativo na fase de construção, esforça-se em agrupar as experiências 

vividas sob inspeção. A meta é encontrar a forma de conduta, experiência e 

significado recorrentes em todas elas”. (Denzin, 1990, p. 60). 
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No decorrer deste estudo foram seguidos os preceitos sugeridos por 

Denzin, de modo a tornar visível como cada elemento foi articulado no 

processo “brincar”. Deste modo, fez-se o agrupamento do significado, o que 

por sua vez culminou na formação dos subtemas, sendo que através da sua 

junção chegou-se à estrutura do fenômeno. No sentido de facilitar essa 

visibilidade, optamos por dar início à descrição partindo da estrutura maior, ou 

seja, do enunciado do tema, seguido do subtema e suas respectivas unidades 

de significado, recurso usado para apontar como as partes do fenômeno 

“brincar” apareceram interligadas. A referida tomada de decisão se fez a partir 

da necessidade de uma estrutura organizacional, uma vez que o método não 

aponta uma ordem fixa a seguir. 

Até aqui procuramos esclarecer o que é a construção, sua relevância 

para o método e o modo de execução prática em nosso estudo. Embora na 

sistematização do método a construção e a contextualização sejam colocadas 

em partes distintas e com funções específicas, entendemos que essa é uma 

indicação de caráter didático metodológico, que admite alguma flexibilidade, 

podendo ser adequada pelo investigador. É certo que existe uma relação de 

interdependência entre ambos, visto que a construção prepara a base para a 

contextualização e, por esse motivo, adotamos a estratégia de trabalhar com 

elas concomitantemente.  

A contextualização, como a própria designação pretende significar,  

 

[…] pega o que foi apreendido sobre o fenômeno, na 

suspensão, e o integra ao conhecimento do mundo social. [...] 

A contextualização começa com os temas essenciais e as 

estruturas descobertas no isolamento e na construção. Ela 

busca interpretar aquelas estruturas e dar significado a elas, 

localizando-as no mundo social natural (Denzin, 1990, p.60). 

 

A contextualização compõe o sétimo passo da pesquisa interpretativa e 

segundo Denzin (1990) o seu papel é o de tornar visível ao leitor uma 

experiência vivida. Entretanto, tal intento requer a sistematização dos seguintes 

passos: 
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a) pegar o que foi apreendido sobre o fenômeno no momento 

da suspensão e o integrar ao conhecimento social; b) localizar 

o fenômeno nas biografias pessoais e nos ambientes sociais 

das pessoas estudadas; c) isolar os significados para os 

sujeitos e os apresentar em seus próprios termos, em sua 

linguagem e emoções; d) revelar como o fenômeno é vivido 

pelas pessoas; e) apresentar descrição densa das suas 

ocorrências, no seu mundo de interação (Denzin, 1990, p. 60). 

 

Além das especificidades feitas à contextualização, existe a necessidade 

de ela conter: apresentação da experiência pessoal com ênfase em todos os 

detalhes que compõem as características do fenômeno, constituídas na fase do 

isolamento e da construção da interpretação; indicação de como as 

experiências alteram e moldam as características essenciais do processo; 

apresentar as estórias e ou verbalizações contrastantes a fim de ilustrar 

variações (quando houver) sobre os estágios e formas do processo; comparar 

e sintetizar os principais temas dessas estórias para que as suas diferenças 

possam ser integradas via uma afirmação reformulada do processo (Denzin, 

1990). Na presente pesquisa as características envolvidas na contextualização 

se encontram diluídas ao longo da descrição dos temas. 
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7.1. Elementos estéticos presentes no brincar da criança 

hospitalizada 

 

Este tema teve sua constituição pautada no pensar sensível das 

crianças e profissionais frente ao brincar no hospital. Configurou-se nos 

sentimentos e emoções vividos nesses pequenos instantes, o que permitiu sua 

aproximação ao paradigma da estética. Com o propósito de revelar como o 

fenômeno foi vivido pelos intervenientes no estudo, passaremos a descrever de 

modo denso (Denzin, 1990) as ocorrências que serviram de base para a 

estruturação do referido tema, ou seja, os subtemas.  
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7.1.1. Atratividade do espaço e o desejo de brincar 

 

“as crianças já se levantam e pedem: Quero ir 

à brinquedoteca! Já querem entrar e você 

esquece as crianças lá dentro”. (P. Bonita). 

 
 

A sequência por nós escolhida para dar início à descrição dos subtemas, 

apesar de eles formarem um elo inseparável, ocorreu em função da existência 

de um ponto desencadeador da teia de relações que apontavam para as 

manifestações estéticas existentes no ato de brincar e esse ponto confluiu para 

a díade o espaço atrativo e o desejo de brincar. 

O brinquedo, no caso das crianças hospitalizadas, serviu como chamariz 

para que o espaço se tornasse atrativo e, consequentemente, como modo de 

aguçar e efetivar a brincadeira, dado o seu poder de envolver. 

 

O brinquedo parece ser um dos meios de introduzir a 

brincadeira, de construir esse espaço do segundo grau, do faz 

de conta, mas também de caráter frívolo. E não pode esquecer 

que ele envolve, para se tornar objeto de brincadeira (e não 

simplesmente do ambiente), a decisão da criança de brincar. 

(Brougère, 2004, p. 258). 

 

Recorrer ao uso dessa introdução teve o propósito de reforçar que o ato 

de brincar, além de requerer tempo, espaço e objetos atrativos, no caso o 

brinquedo, precisa, necessariamente, da vontade, do desejo de querer fazer 

algo. 

 

Efetivamente o brinquedo não pode impor-se na brincadeira 

sem essa decisão de quem brinca de interagir com ele. Esse é 

o primeiro traço da dinâmica de quem brinca. Um brinquedo 

não pode brincar sozinho [...] É preciso que um ‘brincador’ em 

potencial o solicite, eventualmente o explore para descobrir o 

que pode fazer com ele (Brougère, 2004, p. 58). 
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O reforço desse tripé prioritário na constituição da brincadeira surgiu em 

nosso estudo com o propósito de mostrar a necessidade de pensar a relação 

de interdependência existente entre o brinquedo, o espaço e a atitude do ser 

brincante para a formação da brincadeira.  

A brinquedoteca e a classe hospitalar, ponto desencadeador do desejo 

de brincar, constituíam os espaços específicos, localizados na pediatria, 

destinados à efetivação das brincadeiras, cuja atratividade se dava devido ao 

colorido de suas paredes, pintadas com cores alegres, contendo gravuras de 

crianças brincando, elementos da natureza, brinquedos, parques infantis, 

dentre outros.  

Os armários existentes eram coloridos, nas cores rosa, azul, verde, 

amarelo, e suas prateleiras baixas e abertas deixavam exposta uma variedade 

de brinquedos colocados ao alcance das crianças. Identificava-se uma situação 

semelhante em relação ao restante mobiliário, que se adequava ao tamanho 

delas – as mesas e cadeiras eram baixas, possuindo compartimentos próprios 

para acomodar material de pintura e trabalhos manuais.  

Este conjunto de signos interligados mostrou que a atratividade do 

espaço implicou na existência de harmonia entre dimensões, cor, disposição 

dos objetos e brinquedos, o que resultava, em nosso entender, em beleza. 

Essa beleza do espaço parecia constituir um estímulo acrescentado à vontade 

de brincar. A nota de observação a seguir permite compreender com exatidão a 

configuração do espaço de brincar da criança hospitalizada e, em função disto, 

apesar de longa, foi mantida3. 

 

A brinquedoteca Professora Marise localizava-se no andar de 

cima da pediatria, media 8mx4m, tinha dois armários de 

diferentes tamanhos, sendo que o maior ocupava toda 

extensão da parede direita e o menor estava instalado na 

parede esquerda da sala. Ambos eram coloridos – as portas 

eram na cor azul e as divisórias da prateleira em amarelo. O 

armário da direita alcançava o teto, a parte de cima era 

fechada, possuindo sete portas, sendo ali guardados os 

                                                   
3
 As notas de observações constaram no corpo do texto de modo destacado sem uso de aspas. 
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materiais didáticos da professora. A parte de baixo era aberta, 

contendo sete prateleiras onde estavam dispostos os 

brinquedos. Os mesmos encontravam-se organizados do 

seguinte modo: prateleira dos carrinhos, dos brinquedos 

educativos, das bonecas, dos jogos e brinquedos de encaixe. 

No armário menor, parede esquerda, todas as partes eram 

destinadas à colocação dos brinquedos que ficavam à mostra 

nas prateleiras, à disposição das crianças. Na sala existiam 

três paredes livres pintadas na cor bege, sendo uma delas toda 

pintada com motivo infantil: parque com figuras de balanço, 

bolas, gangorra (com duas crianças uma de cada lado, 

simulando balançar), crianças soltando pipa, uma criança 

brincando com pião (brinquedo em formato de cone que gira ao 

ser lançado no chão). No outro extremo da parede foi pintada 

uma piscina redonda e seu interior era cheio de bolinhas 

coloridas. O céu que compunha essa paisagem foi pintado na 

cor azul celeste (claro), e sobrevoando ele havia vários 

pássaros regionais (araras) em bandos, existindo também 

nuvens, sol, borboletas, libélulas. O chão desse cenário era 

coberto de grama, flores e sobre ele ursinhos brincando com 

bola. O piso da sala era em cerâmica branca (NO, 2010). 

 

A forma de estruturação desse espaço, seja pela riqueza de cores e 

mobiliários, foi pensada propositadamente de modo a atrair as crianças, uma 

vez que, segundo Brougère (2004), a função do espaço destinado ao brincar é 

colocar os jogos e os brinquedos à disposição dos usuários, quer se trate do 

uso em lócus, ou sob a forma de empréstimo para ser usado em outro lugar. A 

contribuição do referido autor neste estudo é no sentido de reafirmar o ponto de 

vista de que a brinquedoteca é um espaço pensado para a criança, 

configurando-o como um lócus voltado para as brincadeiras sem fins 

funcionalistas, ou seja, 

 

[…] ela é a única instituição voltada para a brincadeira, 

enquanto nas outras, isso é apenas um meio para atingir 
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determinados objetivos (aprendizagem) ou então é uma 

necessidade ligada ao fato de a criança passar certo tempo no 

local e se entregar às atividades habituais (Brougère, 2004. p. 

58). 

 

Não restaram dúvidas quanto ao resultado encontrado pelo estudo no 

que se refere ao fato de a brinquedoteca do hospital atender à primeira 

intencionalidade apontada pelo autor. Porém, ali também havia o propósito de 

utilizá-la enquanto ambiente de aprendizagem, sendo usada 

concomitantemente para brincar e para realizar tarefas escolares com as 

crianças hospitalizadas. Apesar da dupla finalidade de que a mesma se 

revestia, foi-nos possível efetuar leitura desse “santuário lúdico” mais pela via 

da necessidade das crianças terem um local para passar um tempo e reavivar 

algo que lhes fosse peculiar, brincar. A passagem abaixo, extraída da 

entrevista de uma professora aponta para esse fato. 

 

“Quando abre a porta e a criança entra pela primeira vez e olha 

a quantidade de brinquedos, então o olhar dela já vai direto 

para os brinquedos”. (P. Afetuosa). 

 

No decorrer das observações foi possível cruzar a percepção da referida 

profissional com as atitudes mostradas pelas crianças em relação ao contágio 

que os brinquedos causavam, motivo pelo qual ficavam extasiadas frente ao 

espaço, olhavam, refletiam, selecionavam o que mais lhes apetecia. O 

despertar dessas emoções pode ser compreendido via o papel desempenhado 

por esse espaço. Segundo Brougère (2004, p. 239) “o propósito da 

brinquedoteca é promover a brincadeira para todo o seu público, qualquer que 

seja sua idade. E, para isso, o brinquedo, o material lúdico, é considerado 

como o fator central”. 

Correlacionar esses fatores implícitos ao ato de brincar que 

perpassavam pelo espaço, como o interesse em querer fazer, a necessidade 

de objetos que pudessem ser usados na constituição da brincadeira e, 

principalmente, usá-los como fim em si mesmo, sem a pretensão de obter 
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outros propósitos, é que nos tornou possível identificar no brincar a experiência 

estética, entendida aqui, segundo interpretação de Souza Filho (2008, p. 5), 

como o modo que “ a consciência imediatiza a existência das coisas. Com isso, 

a aparição de um objeto como forma visual ou sensorial impregna toda a 

imaginação”. Esta ideia está implícita no discurso de alguns profissionais: 

 

“Tem a brinquedoteca no momento para as crianças”4. (P. 

Bonita). 

[...] ficam doidas para que o outro dia chegue, para que a 

brinquedoteca esteja aberta”. (P. Carinhosa). 

“Tem a parte da brinquedoteca que isso facilita muito, ajuda 

elas a acostumar com o ambiente. [...] eu vejo assim, essa 

parte da brinquedoteca ajuda bastante”. (P. Liberdade). 

 

 

Existiam, porém, outros espaços a que as crianças conferiam a 

possibilidade de tornar atrativos, como era o caso do corredor da pediatria, que 

era usado para brincar de bola, balões, correr, gritar. Também a própria cama 

podia ganhar um colorido especial, ao acolher bonecas, ursos de pelúcia, 

bolas, carrinhos, jogos de montar: 

 

“Aqui na minha cama, minha mãe comprou um brinquedo para 

mim, ai eu montei um avião que vou mostrar para meu irmão e 

foi difícil, quebrei muito a cabeça”. (Alívio, 8 anos). 

Na enfermaria 206 uma menina escolhe uma boneca e de 

imediato começa a brincar (NO, 2010). 

Enfermaria 207, um menino no berço pegou homens de 

plástico em miniatura, ofertados pela professora, passou da 

posição de deitado para sentado, colocou os bonecos em pé 

sobre o berço e começou a movimentar os braços dos 

mesmos, simulando luta entre eles (NO, 2010). 

 

                                                   
4 As falas dos participantes do estudo foram colocadas entre aspas  acrescidas de pseudônimo a fim de 

preservar a identidade dos mesmos, conforme  proposto pelo Comitê de Ética. Os profissionais receberam  

apenas o codinome e as crianças aquele e a idade. 
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Nessa teia de ocupação nem o posto de enfermagem escapou, lá 

também as crianças cantavam, desenhavam, buscavam companhia da equipe 

para brincar, como está bem patente na fala de uma auxiliar de enfermagem. 

 

“[...] elas gostam que a gente cante para elas. E de dar um 

papelzinho para elas desenharem, de ficar mesmo lá no posto 

mexendo em alguma coisa, no telefone, conversando”. (P. 

Carinhosa). 

 

Mas, o espaço e os objetos por si só não se garantiam nesse processo, 

existiu a necessidade de algo intrínseco a cada um - o desejo. E é essa 

cumplicidade entre o espaço colorido, bonito, alegre e o olhar, via órgão dos 

sentidos, que dava início ao querer brincar, evidenciando assim, o caráter 

simultaneamente objetivo e subjetivo inerente ao brincar no hospital. 

 

Às 14:00 horas chegaram três meninos na sala e a mãe de um 

deles falou “Estava chorando para vir brincar”. (NO, 2010). 

 

A complementaridade necessária para o surgimento das emoções, 

interações, afetos, gosto e gestos confluíram com a interpretação de Lacerda 

(2002, p.41) sobre os preceitos necessários para o sujeito vivenciar a 

experiência estética, uma vez que ela “caracteriza-se pela sua dimensão não 

utilitária e, simultaneamente, pela fruição, pelo prazer, resultantes da inter-

acção do sujeito com o objeto”. 

Concilia-se, deste modo, a presença da objetividade, inscrita pela 

configuração material (espaço físico, brinquedos, pensar, escolher, fazer), com 

a subjetividade, que se manifesta no deixar-se envolver pelo ambiente e pelos 

objetos, cedendo espaço à emoção despertada pela interseção da 

sensibilidade interior com o estímulo exterior. Cria-se, assim, uma ambiência 

emocional requerida pelo brincar. No caso da criança hospitalizada o ato de 

brincar está ligado a experimentar as sensações e os sentimentos positivos 

vividos noutros momentos, sendo isso que as impulsiona a tocar em tudo. 
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No momento de nossa coleta, este aspecto ficou evidente através do 

estado de euforia provocado nas crianças ao adentrarem nesse espaço de 

magia, onde tudo parecia novo e conhecido, ao mesmo tempo, e só após tocar, 

sacudir, sentir a textura do brinquedo, experimentar o modo de funcionamento 

de cada um deles, é que vinha a calmaria. Apesar de Callois (1990) não 

abordar diretamente a questão da sensorialidade presente no ato de brincar, 

ele nos forneceu pista para mostrar como ela se efetiva na prática: “Esta 

elementar necessidade de agitação e de algazarra aparece inicialmente sob a 

forma de um impulso para tocar, para apanhar, provar, farejar, e depois, 

abandonar todo o objecto que esteja à mão”. (Idem, 1990, p. 48).  

A sensorialidade afigura-se, então, como o principal impulso no ato de 

brincar. Outro fator considerado nesse primeiro impulso de entrar em contato 

com o lugar, senti-lo, para posteriormente dar início à ação, relaciona-se com a 

seleção de um espaço próprio para o acontecimento das brincadeiras, ou seja, 

esse espaço é eleito segundo critérios estabelecidos por parte de quem tem a 

pretensão de jogar, caso contrário, pode vir a perder sua autenticidade. “Em 

todos os casos, o domínio do jogo é, portanto, um universo reservado, fechado, 

protegido – um autêntico espaço”. (Caillois, 1990, p. 26). 

A conjunção desses quesitos necessários à formação das brincadeiras 

aproximou-se das especificidades concernentes à beleza, discutida por Duarte 

Jr. (1988, p. 93): 

 

A beleza se encontra, assim, entre o homem e o mundo, entre 

a consciência e o objeto (estético). A beleza ocupa a relação. A 

relação onde os sentimentos entram em consonância com as 

formas que os tocam, vindas do exterior. O prazer estético 

reside na vivência da harmonia descoberta entre as formas 

dinâmicas dos sentimentos e as formas da arte (ou dos objetos 

estéticos). Na experiência estética os meus sentimentos 

descobrem-se nas formas que lhe são dadas, como eu me 

descubro no espelho. 
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Entretanto, para que houvesse esse encantamento ou relação de 

reciprocidade, o brinquedo, enquanto objeto estético, só alcançou o efeito 

desejado porque foi tomado como elemento significante pela criança, ou seja, 

ele adquiriu valor no cenário, na situação pensada e na forma de organização 

da mesma. 

Para Brougère (2000, p. 22), o brinquedo deve “conter funções lúdicas 

precisas e possibilidades de manipulação que deverão se harmonizar com a 

imagem para não destruir seu sentido”. Acrescenta, ainda, que o brinquedo tem 

que dispor “de um potencial de sedução, que permite ações e manipulações, 

em harmonia com as representações sugeridas”. (Ibidem). A brincadeira, na 

visão deste autor, é permeada pelo simbolismo a que o brinquedo induz, o que 

implica a presença da associação entre ação e representação: “O objeto tem o 

papel de despertar imagens que permitirão dar sentido a essas ações. O 

brinquedo é, assim, um fornecedor de representações manipuláveis [...]”. 

(Brougère, 2000, p. 14). Não se trata, entretanto, de qualquer imagem, e sim 

daquelas que tenham um sentido social para daí, então, tornar-se objeto de 

desejo. O mesmo autor clarifica que: 

 

A imagem remete a uma função social que consiste em propor 

um conteúdo para o desejo. Pode-se dizer que o brinquedo 

socializa o desejo, dando-lhe uma forma que pode ser 

dominada através da brincadeira. E porque a imagem sedutora 

relaciona-se com o desejo é que ela pode desencadear a 

brincadeira (Brougère, 2000, p. 21). 

  

O aparente desejo de brincar manifesto pelas crianças hospitalizadas 

também teve relação com a questão cultural, porque, quando chegavam, 

especificamente a esse ambiente sedutor, cheio de brinquedos, elas já tinham 

impressos traços desse saber e fazer, uma vez que o brincar não foi um 

acontecimento isolado na sua vida, pois a criança “não brinca numa ilha 

deserta. Ela brinca com as substâncias materiais e imateriais que lhe são 

propostas. Ela brinca com que tem à mão e com o que tem na cabeça”. 

(Brougère, 2000, p. 105). O que elas têm na cabeça, por análise, constituiu-se 
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de metáfora para dizer sobre o aspecto imaterial relacionado com aquilo que as 

crianças já vivenciaram anteriormente, em interação com outros ambientes e 

pessoas, e que deixaram marcas positivas. 

Outra via de interpretar a contemplação inicial da criança antes de 

experimentar a ação, seria pelo fundamento da atitude lúdica, analisada por  

Schwartz (2004, p. 212) como sendo uma das responsáveis pela 

permissividade em modificar, experimentar, imaginar e sentir prazer. A autora 

esclarece que: 

 

Por atitude lúdica pode-se compreender a disposição para 

modificar, inserir e propor situações que são constituídas sob a 

égide da permissividade, do prazer, da confiança, da 

necessidade de segurança e na qual se permite o fantasiar e o 

imaginar, elementos que são dependentes de condições 

singulares e particulares de experimentação. 

 

A experimentação, no caso das crianças hospitalizadas, dependeu do 

sincronismo entre o espaço e o desejo, o que conduziu ao despertar de vários 

tipos de sentimentos. Pontua-se o cuidado com a aparência do espaço – 

brinquedos colocados em ordem e em lugar apropriado e em boas condições 

de uso; na sequência, a consciência do comprometimento por parte das 

crianças – “ajudou a desarrumar, agora precisa arrumar”; e, por fim, a 

organização, com o propósito de economizar tempo na procura dos objetos, 

dilatando, desse modo, a extensão das brincadeiras. 

Como dissemos anteriormente, o espaço atrativo foi o ponto 

desencadeador de várias formas de percepções e sentimentos, afigurando-se, 

entre estes, a alegria que trataremos a seguir. 
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7.1.2. Alegria 

 

“Pintar, desenhar, cortar, daí fico assim... mais 

distraída, assim... mais alegre, mais contente, 

para mim é divertido”. (Corpo solto, 14 anos). 

 

Conforme dito anteriormente, o brincar não ocorre de modo isolado, 

acontece em um corpo que entra em sintonia com o espaço, e dessa 

comunhão é que surgem as emoções nele imbricadas. A alegria nascida desse 

sincronismo foi a que se destacou com forte presença no decorrer da análise 

das observações e entrevistas. Ela surgia à medida que as brincadeiras se iam 

desenvolvendo, e emergia na simplicidade dos objetos, ações, 

compartilhamentos presentes no ato de brincar. 

De modo geral, as crianças venciam as barreiras impostas pela 

hospitalização e eram alegres. Tal constatação evidenciava-se de diferentes 

maneiras: risos no acontecimento de cenas engraçadas do filme, na leitura de 

gibi, ao ouvir estórias, ao derrubar peças de dominó, ao manusear massa de 

modelar, ao montar quebra cabeça, ao ultrapassar linha do desenho durante 

pintura, no entrelaçamento de linha de pesca, ao guardar dinheiro de imitação 

na caixa registradora, andar de motoca, ao produzir barulho.  

A alegria manifestava-se ainda quando participavam de jogos e festas - 

junina, dia da criança, natal, em que muitas vezes confeccionavam o próprio 

brinquedo, pintavam desenhos e se ocupavam de alguma forma. Como referiu 

uma auxiliar de enfermagem,  

 

“[...] não sei se você notou esses dias, no Dia da Criança, que 

eles ganharam mais brinquedos, a alegria dessas crianças. 

Bola que corria, carrinho que brincava”. (P. Carinhosa). 

 

Esses instantes de alegria vividos pela criança e declarados pelos 

profissionais forneceram-nos pistas para identificar traços do homo expressivus 

caracterizado por Shwartz (2000, p. 92), cuja premissa básica consiste em 

valorizar  
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[...] os elementos do prazer, da afetividade e da emoção, da 

criatividade, especialmente embutidos nas dimensões estética 

e lúdica, no sentido de estimular a formação de indivíduos 

construtores ativos de sua cultura, ao invés de meros 

espectadores passivos. 

 

É sabido que a alegria expressa via o riso não acontecia somente nos 

momentos de ludicidade, entretanto, sua ocorrência mostrava-se mais 

propensa nessa circunstância, daí sua aproximação ao homo expressivus 

descrito pela referida autora. Neste estudo, a alegria pôde ser identificada 

constantemente nos momentos de brincadeiras das crianças e por minúsculo 

que fosse o ato, ela ocorria de diferentes modos nos jogos, nos risos, na 

trapaça, sendo eles responsáveis pelo estado de graça vivido no decorrer 

dessa ação. O fragmento captado num momento de observação da brincadeira 

da criança hospitalizada aponta, justamente, para a alegria manifesta nesse 

ato: 

 

[...] em dado momento do jogo o menino vira uma peça antes 

de seu início sem que a professora perceba, sua expressão no 

momento da trapaça é de alegria (NO, 2010). 

 

A forma de expressão descrita também se mostrava em gesto 

aparentemente trivial a quem está fora do processo, mas que, para a criança 

hospitalizada, ganhava outra dimensão, passava a ser contemplado de modo 

singelo, então, os olhos ficavam arregalados, desviavam a atenção do que 

estavam fazendo para centrá-la no objeto que provocava encantamento. É 

cabível aqui a interpretação de Shiller feita por Suassuna (2008) em relação ao 

jogo como contemplação, ao afirmar que - “o jogo acha sua consumação e 

satisfação em si mesmo, na sensação de harmonia das contradições, na 

contemplação pura”. (p. 273). Esta última seria a responsável pelo 

desencadeamento da alegria e, por analogia, pode ser comparada ao 

conhecimento poético necessário à criação artística, cujo propósito principal é a 
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simples apreensão, momento em que a inteligência se deixa mover apenas 

pela beleza do apreendido e sobre isso recai o esforço de refletir sobre o que 

viu (Suassuna, 2008). 

O mesmo ocorria no ato de brincar das crianças hospitalizadas, em que 

o que prevaleceu foi o conhecimento poético para apreensão dos objetos que 

desencadeavam o jogo e ou brincadeira, sendo estes apreendidos pela beleza 

e somente isso contava sobre o visto e o experimentado. Esta situação pôde 

ser detectada quando a professora levou, a uma criança que estava na 

enfermaria fazendo quimioterapia, uma sacola de tecido colorida, fechada com 

laço de fita colorida, contendo várias guloseimas (balas, pirulitos, bolachas, 

chocolates) e cujo encantamento ocorreu justamente pelo incógnito, pela 

curiosidade em saber o que estava por trás daquela embalagem: 

 

[...] ao ver aquela sacola deu um sorriso e arregalou os olhos. 

Coloquei a sacola na cama, bem próximo dele e ele começou a 

apalpar tentando detectar o que havia dentro. Nesse instante a 

professora que havia levado algumas atividades para ele, 

dentre elas, desenho, começou a explicar como devia fazer, 

mas ele parecia não escutá-la, pois sua atenção estava voltada 

para a sacola (NO, 2010). 

 

A alegria também acontecia quando a criança concluía a confecção de 

um brinquedo, a exemplo do bandalhão5 que, talvez por ser uma atividade 

nova para elas, as deixava curiosas para experimentar o que de fato era aquilo 

e o que podia ser feito com ele. Por isso, tão logo o brinquedo estava 

concluído, começava a sua exploração e surgiam os risos, como está patente 

nos extratos da observação transcritos a seguir: 

 

[...] ela sorriu o tempo todo e seu semblante era de 

encantamento, seus olhos brilhavam e seu rosto mostrava 

sinais de alegria (NO, 2010). 

                                                   
5 Brinquedo construído artesanalmente com tiras de papel crepom, barbante  e EVA – material 

industrializado, emborrachado 
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[...] sorria e perguntava “O que é isso? É uma pipa?” Logo que 

o brinquedo, bandalhão, ficou pronto, ele começou a rodar em 

várias direções e sorriu (NO, 2010). 

 

Santos Filho (2008, p.1), ao efetuar ensaio teórico sobre o significado 

estético do verdadeiro brinquedo alude que 

 

[...] pensar o verdadeiro brinquedo na dimensão estética é 

possibilitar pensá-lo como objeto lúdico confeccionado pela 

criança para fazer parte de sua brincadeira. Este é capaz de 

afetar a sua sensibilidade e promover o entendimento do 

mundo por meio do brincar.  

 

No caso da criança hospitalizada, ver um brinquedo surgir de suas 

próprias mãos, serviu não só para aguçar sua sensibilidade, riso, 

encantamento, mas também para despertar curiosidade sobre as coisas 

mundanas e pôr em prática a inventividade, ou seja, o poder da descoberta. Se 

visto pelo olhar do criticismo estético, sobretudo, Kantiano e Schilleriano, o 

brinquedo só pode adquirir a forma bela se contemplar aspectos da 

subjetivação e da objetivação, próprios desse objeto, além da técnica e 

liberdade exigida por ele. Esses elementos estavam presentes no momento da 

confecção do brinquedo e, posteriormente, no momento da brincadeira.  

O desvelamento dos instantes alegres experimentados no brincar, 

também é passível de ser compreendido via entendimento do objeto belo. Para 

Dufrenne (2008, p. 37), “o objeto belo nos envolve e nos emociona mais 

imediatamente do que qualquer outro objeto, porque ele é, ao mesmo tempo, 

sensível e significante: nessa experiência incomparável o sensível revela em 

lugar de ocultar”. O sensível para a criança se mostrou no desejo de fazer, foi o 

encontro do olhar com o objeto que culminou corporeamente na cócega, 

sensação difícil de controlar, manifesta no sorriso. Reforço também deve ser 

dado ao fato de que, para o surgimento da alegria é necessário que o espírito 

seja livre, conforme indica Lowen (1997, p. 19), “a alegria só pode brotar 

quando nosso espírito é livre”. No caso das crianças essa liberdade não vinha 
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do exterior e sim do interior, pois é graças a isso que a imaginação flui, 

resultando daí a capacidade de recriar as situações que culminam na alegria. 

Novamente recorremos a Lowen para evidenciar que a alegria possui relação 

de interdependência com a liberdade:  

 

A importância da liberdade para o sentimento de alegria 

praticamente dispensa explicações. [...] Nesta cultura, 

liberdade significa o direito de ir em busca da própria felicidade 

ou alegria de viver. Infelizmente, a liberdade externa não é o 

bastante. É preciso também ter liberdade interior, isto é, a 

liberdade de expressar abertamente os próprios sentimentos 

(Ibidem). 

 

Pareceu-nos que as crianças sentiam vontade, e por que não afirmar 

mesmo, necessidade, de expressar esses sentimentos próprios em pequenas 

ações, como vibrar ao finalizar com sucesso uma tarefa - este foi um dos 

momentos em que a alegria se mostrou: 

 

O menino ao fisgar o peixe grita “Peguei! Peguei!”. (NO, 2010). 

[...] um outro fala “Peguei uma baleia”. (NO, 2010). 

 

No caso deste trecho, o que a criança fisgou na realidade não foi uma 

baleia e sim um peixe de plástico. O local de pesca foi improvisado em uma 

banheira também de plástico, brinquedo para dar banho em bonecas. Contudo, 

isso para as crianças parecia não importar, sendo que viviam o momento de 

modo intenso, a ponto de transformar o espaço-banheira em espaço-mar. Fato 

esse curioso porque as crianças ali internadas não habitavam em região 

litorânea, e mesmo assim se valiam do imaginário para incorporar a situação, 

gerando desse modo um sentimento de alegria. Talvez isto sucedesse porque 

“[...] o elemento essencial da atividade lúdica é sua magia, onde tudo pode se 

representar para a criança sem nenhum outro limite que o da sua imaginação e 

a consistência de alguns objetos transformados em brinquedos”. (Dinello, 1984, 

p. 6). 
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Gomes, (2004, p. 143) também faz referências à magia presente na 

atividade lúdica, afirmando que “[…] a ludicidade é fantasia, imaginação e 

sonhos que se constroem como labirinto de teias urdidas com materiais 

simbólicos”. A partir dessa constatação, podemos afirmar que essa atividade é 

detentora de elementos culturais e simbólicos, sendo estes últimos 

responsáveis pela exaltação dos sentidos e emoções, mesclando, assim: 

 

Alegria e angústia, relaxamento e tensão, prazer e conflito, 

regozijo e frustração, satisfação e expectativa, liberdade e 

concessão, entrega e deleite. Pressupõe, dessa maneira, a 

valorização estética e aproximação expressiva do processo 

vivido, e não apenas do produto acabado (Gomes, 2004, 

p.145). 

 

De fato as crianças viviam a entrega e a valorização estética no 

momento de brincar, o que foi possível constatar através da importância dada 

pelas mesmas mais ao processo do que ao produto acabado. Bergson (2001, 

p. 5) nos ajuda na compreensão do exposto, ao referir que “por mais franco 

que o suponham, o riso esconde uma segunda intenção de entendimento, eu 

diria de cumplicidade, com outros ridentes, reais ou imaginários”. Sem dúvida 

as crianças na situação de brincadeira ora se valiam da cumplicidade real, os 

objetos causadores do riso, ora do imaginário, que desencadeava as ações 

com os objetos que, por sua vez, despertavam a alegria. 

Contudo, a hospitalização não se constituía apenas de momentos 

alegres, eles existiam, mas não eram os únicos, o sofrimento aparecia como 

contraponto da alegria, como foi afirmado por uma das crianças: 

 

“Assim como estou triste assim... que não tenho nada para 

fazer...é...é...é... fico triste, né, pensando nos meus irmãos, no 

meu pai (choro)”. (Corpo solto, 14 anos). 

 

As crianças e os profissionais tinham consciência disso, mas, sobretudo, 

as primeiras com toda sua capacidade de astúcia acabavam por encontrar 
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meios para enfrentar essa via de mão dupla - alegria versus sofrimento, e 

nesse emaranhado de sentimentos o brincar mostrou-se como reconforto para 

o desconforto. Conforme interpretado por Lowen (1997, p. 20), “podemos 

aceitar a tristeza quando sabemos que a alegria brotará novamente”. O brincar 

para a criança hospitalizada representava essa forma de alento, o que está 

expresso nos extratos que se seguem, provenientes do discurso de uma 

acadêmica de enfermagem e de uma criança: 

 

“Eu acho que é assim, é uma coisa que trabalha junto. Eu 

chego faço meu trabalho e aí eu acho que elas pensam assim, 

ela vem faz o seu trabalho, vai deixar eu brincar, ela vai cuidar 

melhor de mim, eu vou melhorar rápido e vou embora. Então 

eu acho que eles têm esse pensamento meio cruzado. Acho 

que eles conseguem assimilar isso”. (P. Empática). 

 

“É... sim, eu brinco aqui no hospital. Me divirto, converso 

bastante, me animo, tento me animar”. (Contemplação, 14 

anos). 

  

Até aqui descrevemos os diferentes modos de expressão de alegria 

manifesta no ato de brincar da criança hospitalizada, ocorrência essa facilitada 

pela abertura que elas imprimiam em querer fazer algo que fosse prazeroso e 

típico de sua infância e do seu cotidiano, pela entrega, bem como pelas 

sensações e emoções vividas e sentidas. Apesar de não desconsiderarmos as 

adversidades enfrentadas pela criança no dia a dia da hospitalização, a 

presença da estética foi detectada constantemente nos momentos de 

brincadeiras ainda que de modo efêmero, porém, significativo, e é isso que 

fazia desencadear as emoções, pois assim como Lowen (1997, p. 20) 

possuímos a crença de que “quando a excitação prazerosa aumenta, a partir 

da linha de origem de uma sensação boa, a pessoa conhece a alegria”. 
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7.1.3. Olhar sensível: afeto e solidariedade 

 

O jovem usava máscara por causa da 

quimioterapia. A professora ao vê-lo entrando 

na sala, sorriu e a expressão dela foi de alegria 

e disse “Oh! Quem está aqui!”. (NO, 2010). 

 

 

O brincar da criança hospitalizada, à equivalência de um mosaico, 

necessitou de várias peças para sua composição, dentre as quais 

sobressaíram a afetividade e a solidariedade que permearam com muita 

frequência esse ato. Frente à multiplicidade de sentimentos envolvidos no 

brincar, procuramos compreender o olhar sensível apoiados na ideia central de 

estética para Baumgarten, apresentada por Serrão (2007, p. 11) como “uma 

‘ciência sensitiva’ contraposta à Lógica – que permitisse dar unidade teórica a 

um amplo conjunto de materiais e linhas de investigação [...]”. Adotamos ainda 

a concepção de sentir Baumgarteniana à luz da interpretação de Pereira (2006, 

p. 22) para quem, apesar de ser “o âmbito mais genérico da estética, não pode 

deixar de se articular com a sensibilidade, com as paixões, com os sentimentos 

[...]”. 

As características subjetivas presentes no brincar nos permitiram 

associá-lo ao amplo conjunto de objetos que a ciência sensitiva consegue 

abarcar. Com referência aos sentimentos despertados, uma das bases 

formadoras da estética, eles se apresentaram nos gestos afetivos revelados 

pelos profissionais ao se comoverem com o estado da criança - fosse pelo 

agravamento da doença, condição física, estranheza do ambiente, 

distanciamento da família, da escola, dos amigos, levando-os a fazer uso da 

sensibilidade, no e pelo brincar, para lidar com essas particularidades surgidas 

no dia-a-dia. No brincar, porque os profissionais passavam a olhar a criança de 

modo diferente, fazendo com que viessem a exercitar a empatia, para, 

minimamente, sentirem a representação da hospitalização para a criança. 

Enquanto que pelo brincar o utilizavam para criar vínculos com a criança. 
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As duas formas observadas se apresentaram sob a forma de gestos 

afetuosos, quando os profissionais da saúde e as professoras chamavam as 

crianças pelo nome, sendo esse ato grandioso, porque significava conhecer 

cada uma, respeitar a sua individualidade e, quem sabe, até devolver a sua 

identidade que, por vezes, a instituição tende a destituir, trocando em alguns 

casos seus nomes por um número ou por uma patologia. 

Outro aspecto de não menor valor, que indicava o direcionamento da 

sensibilidade inscrito na estética, foi mostrado quando as professoras 

carregavam o suporte de soro até à sala, para que a criança pudesse brincar, 

ou ainda, ao acalmar a criança chorando, oferecendo-lhe brinquedos. Também 

nos momentos em que ouviam as suas necessidades e interesses por 

determinados brinquedos e brincadeiras, e no cumprimento dos acordos para 

brincar. 

Em muitas ocasiões, foi-nos possível presenciar as professoras a 

estimularem a participação das crianças nas atividades, assim como 

observamos a sua capacidade em perscrutar o interesse das mesmas em 

oferecer dicas no momento do jogo, em captar a necessidade delas e tentar 

aliviar o sofrimento, assim como em perceber o momento não favorável para 

brincar. Todos os atos apontados convergiam para a existência de estética no 

brincar, uma vez que fluíam em torno da sensibilidade das crianças e dos 

profissionais por via do fortalecimento de laços amorosos e belos. Não fosse a 

disponibilidade interna da professora para receber as crianças de modo 

afetuoso e entender o brincar como uma necessidade intrínseca delas, seria 

impossível a realização desse acontecimento. 

Este fato que nos levou à convicção da relação direta entre esses gestos 

com o sentir, ao qual a estética vai buscar a sua significação: “o âmbito da 

sensibilidade, da afectividade, da emoção”. (Perniola, 1998, p. 10). Morin 

(1999, p. 10) enuncia que “Não sentir é evitar o sofrimento, mas também o 

regozijo”. É justamente nesta polaridade entre o prazer e o desprazer que se 

move a estética, sendo também neste espectro que se construía a afetividade 

entre as crianças e os profissionais. Esse afeto emergia de modo espontâneo 
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no decorrer das brincadeiras, sob a forma de palavras e atos de carinho, como 

se expressa nas notas de observação que se seguem: 

 

A criança M parecia não querer brincar, tinha tomado 

medicação anti-enjoo, sua sonolência era aparente, quando a 

professora se aproximou do seu leito para brincar, lançou olhar 

imediato para os brinquedos que estavam em sua mão. A 

professora ao perceber a reação da criança deixou alguns 

brinquedos ao pé da cama e disse “Vou deixar aqui e caso 

queira brincar estão aí”. (NO, 2010). 

Menino diz à professora “Tia”, e ela responde “Oi meu amor”. 

[...] Professora passa de enfermaria em enfermaria e de leito 

em leito, chama a criança pelo nome, dá-lhe beijinho e 

pergunta do quer brincar (NO, 2010). 

 

Simultaneamente, os gestos afetuosos se mostravam quando as 

professoras teciam elogios nas situações de jogos, davam abraços sutis, 

levavam roupas das bonecas para lavar em suas casas, adequavam objeto não 

usual para desinfecção de brinquedos. 

 

Quando não tem mais peças a ser virada pela criança ela falou 

“Parabéns, você ganhou”. [...] Pegou uma banheira de dar banho 

em boneca e usou para lavar os brinquedos. Após essa tarefa 

pegou sabão líquido e passou em outros brinquedos. E falou 

“Aqui na oncologia tem que tomar muito cuidado porque as 

crianças estão com a imunidade baixa”. A professora 

acrescentou “Essas roupas de boneca são lavadas, eu levo para 

casa, lavo e passo, depois trago novamente para cá”. (NO, 

2010). 

 

Entre as duas professoras, que ocupavam espaços distintos para a 

realização das brincadeiras, existia um sentimento de cooperação e não de 

competição; quando recebiam doações de brinquedos faziam distribuição 

equitativa dos mesmos, em prol da necessidade e interesse das crianças. 
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Outra forma afetuosa mostrada por elas, era no momento da chegada da 

criança à sala: ambas a recepcionavam com um sorriso e no decorrer das 

brincadeiras ficavam atentas aos símbolos expressos pelas crianças 

relativamente à preferência de brinquedos, assim como ao momento de 

mudança de brincadeira.  

Estes sinais de sensibilidade que a estética comporta (sensibilidade 

entendida como “faculdade de sentir”), (Pereira, 2006 p. 67), também foram 

detectados, no decorrer do estudo, no tipo de linguagem utilizada pelos 

profissionais no contato com os pacientes. Eram usados gestos afetuosos que 

se expressavam por meio duma linguagem familiar à criança, com o propósito 

de mediar a interação. Também a sua expressão facial era objeto de cuidado, 

procurando manter semblante alegre, com o intuito de transmitir segurança e 

facilitar a conquista. 

 

“[...] a criança pequena gosta que você faça vozes diferentes. 

Acho que cada médico, cada pessoa tem uma metodologia 

diferente de conversar, de brincar com ela, discutir, não é? 

Sobre outros temas, perguntar que brinquedo ela está tendo 

agora, o que está assistindo, ou seja, desviar a atenção para 

outra coisa prazerosa para a criança”. (P. Hipócrates). 

  

“Você dá aquele sorriso, agrada a criança, conversa com ela 

sabe? Tem aquele quezinho mesmo, que você tem que ter. 

Não é chegar assim... “Vem cá vou fazer seu remédio”. Mas 

antes “Vem cá meu amor, vem cá, a titia vai fazer seu 

remédio”. Não é? “Você vai ficar bom. Sabe?”. Assim aquele 

quezinho que eu falo é o carinho mesmo, né? Da gente para 

com a criança”. (P. Carinhosa). 

 

O próprio vestuário da profissional de saúde, jaleco com motivos infantis, 

tinha a intencionalidade de levar até à criança algo de seu dia-a-dia, e a partir 

daí transformar o momento da interação, evidenciando a afetividade.  
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[...] até a mãe falou: “Nossa enfermeira seu jaleco é todo 

enfeitado!” Eu falo “A tia enfeitou por causa de você, porque a tia 

sabe que você gosta do Bob Esponja, do Sherek, dos 

desenhinhos”. Então eu trabalho com eles, tento entrar no 

mundo em que eles vivem, para poder trabalhar com eles, 

porque se eu entrar feia, zangada, eu não consigo nada, nem o 

carinho das mães, quanto mais o carinho das crianças”. (P. 

Bonita). 

 

A sensibilidade mostrada nas diferentes formas de afeto pelas 

professoras e profissionais da saúde sobre o brincar da criança hospitalizada 

também comportou o que Morin, (2005a, p. 146) chamou “de contramovimento 

que regenera o pacto poético com a vida”. O pensar desses profissionais 

aproximou-se do referido modo de conceber a vida, na medida em que 

importava a eles a preocupação com os prazeres, mesmo que pequenos e 

efêmeros vividos no dia-a-dia nos momentos de brincadeiras e ainda quando 

criavam situações para tornar as relações prazerosas.  

De modo complementar à interpretação acima, na atitude afetiva aqui 

discutida, coube também a aplicação dos preceitos da ética da religação 

defendida por Morin (2005b), uma vez que se refere a uma forma especial de 

experimentar o sentimento. Nessa constituição ética “o outro partilha assim 

uma identidade comigo embora conservando a sua diferença. Quando aparece 

como semelhante, carrega um potencial de fraternidade”. (Morin, 2005b, p. 

103). A identidade que unia os profissionais, apesar de reconhecida a diferença 

entre eles e as crianças, consistia no fato de reativarem em suas memórias a 

essência do brincar, e constituía também o modo das crianças perceberem que 

alguém se importava com algo significativo para elas. 

A esse respeito Morin (2005b, p. 103) elucida que “a ética altruísta é 

uma ética da religação que exige abertura ao outro, salvaguardar o sentimento 

de identidade comum, consolidar e tonificar a compreensão do outro”. 

Especificamente neste estudo, os atos e gestos afetuosos que os profissionais 

dedicavam às crianças durante o brincar, indicavam respeito, apreço pela outra 

pessoa, sem, contudo, perder o respeito por si próprio, pois toda a ação que 
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desenvolviam não era tida como algo artificial, forçado, pelo contrário, fluía 

naturalmente. O abraço, o sorriso, o beijo, a preocupação em mostrar-se alegre 

e bonito para a criança, revelaram a abertura ao outro e ao mesmo tempo o 

sentimento de identidade comum. Todos esses aspectos singulares e ao 

mesmo tempo significativos, fluídos a partir de certa carga emotiva, é que 

sinalizaram a existência da estética no brincar da criança hospitalizada. 

Com relação à solidariedade, outro modo do olhar sensível manifestado 

no brincar, confirmou-se tanto a partir de condutas individuais como coletivas, 

isto é, que dependiam de uma rede articulada de profissionais para que a ação 

pudesse acontecer. Exemplo deste tipo de condutas era o fato de o técnico e o 

auxiliar de enfermagem esperarem que as crianças terminassem de brincar 

para puncionar veia, ou explicarem que o fariam rapidamente de modo a que 

pudessem retomar as brincadeiras. 

 

“Recentemente, chamei minha paciente, falei “Vem cá, a titia 

vai fazer seu remédio para você aqui na porta”, porque eu não 

queria tirar ela da sala de brinquedo, porque eu sei se eu tirar 

vai falar assim: “Ah! Já vai me furar” e então eu digo “Vem aqui 

que a titia vai fazer o remedinho aqui na porta da sala”. Porque 

eu sei que está brincando. Digo “Titia não quer que perca a 

brincadeira, porque cinco horas a sala fecha”. (P. Bonita). 

 

O olhar sensível aqui expresso teve sentido convergente com alguns 

elementos apontados por Morin (2005b, p. 60) sobre a ética do pensamento, 

principalmente no que diz respeito ao pensar bem porque “inclui a 

compreensão que efetua a relação de sujeito a sujeito”. O modo de tentar 

conciliar a administração da medicação com o tempo de brincar, indicou 

confluência para o pensar bem, uma vez que a atitude mostrada só foi possível 

devido ao reconhecimento da autonomia delegada ao outro. Morin (2005b, p. 

63) a esse respeito esclarece que, trabalhar pelo pensar bem,  

 

[...] concebe a autonomia, o indivíduo, a noção de sujeito, a 

consciência humana; [...] esforça-se para imaginar a 
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solidariedade entre os elementos de um todo e assim tende a 

suscitar uma consciência da solidariedade. A sua concepção do 

sujeito torna-o capaz de suscitar uma consciência de 

responsabilidade; incita, portanto, a regenerar a ética [...]. 

 

O pensar bem, responsável pelo direcionamento da solidariedade, 

também guiava as ações das professoras que não mediam esforços para a 

efetivação das brincadeiras, criavam meios para a criança brincar na cama, 

colocando, por exemplo, suporte de papelão sobre as pernas da mesma a fim 

de que pudesse montar o quebra cabeça, expressando desse modo um ato 

solidário para a concretização do brincar. 

 

Como a criança não podia sentar por causa de uma lesão na 

coluna, a professora ergue-lhe um pouco o tronco com um 

travesseiro e coloca um tabuleiro de madeira sobre as pernas 

dela para que pudesse montar o quebra cabeça. A professora 

posiciona-se ao lado da cama, próxima à cabeceira e participa 

da atividade dizendo à menina, “Cadê o pé, onde coloca o pé? E 

agora, o que vai montar?”.(NO, 2010). 

 

No intuito de tornar possível o brincar, as professoras decodificavam 

símbolos expressos pela criança e entregavam a ela o brinquedo, cuidavam da 

entonação da voz no momento de contar a estória, de modo a criar um clima 

de suspense. Deixavam brinquedo na enfermaria para que elas pudessem 

estender um pouco mais o momento de brincadeiras. Compôs ainda o rol 

solidário dessa atividade, o estar junto para brincar, momento em que a 

voluntária auxiliava a criança a confeccionar brinquedo, incluindo aí o respeito 

ao tempo de brincar de cada criança. 

 

 

[...] ele pediu “Tia quero dinheirinho!”. A professora entrega a 

ele o brinquedo caixa registradora (NO, 2010). 

A voluntária G percebe a dificuldade do jovem e lhe oferece 

ajuda, ele aceita e ela propõe que ele segure o bandalhão para 
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que a mesma possa amarrar o barbante. [...] G. deixa-o brincar 

a seu tempo e só muda a atividade quando o mesmo cessa de 

brincar (NO, 2010). 

 

  

Atitudes solidárias também se fizeram presentes na perspectiva dos 

profissionais da saúde, quando reconheciam a necessidade de brincar, por 

parte da criança, e quando apontavam para as carências existentes no que 

dizia respeito à ampliação de horário. 

 

“[...]  eu acho que é necessário e que poderiam ser cobertos 

todos os horários. Que a gente tem horário aí que a 

brinquedoteca se encontra fechada. E as crianças têm 

necessidade, então é coisa bem necessária, eu acho que 

precisa mesmo”. (P. Liberdade). 

“Eles querem brincar não tem atividade, não tem brinquedos, 

às vezes não pode trazer de casa porque o hospital já oferece, 

mas no hospital domingo não tem o profissional e nem no 

sábado à tarde, somente no sábado de manhã. A criança fica 

mais chorosa e se tem um brinquedinho eles vão lá e pintam, 

extravasa um pouco”. (P. Bonita). 

 

Nas breves colocações relatadas pelos profissionais de saúde e 

professoras, a solidariedade presente no ato de brincar ficou atrelada a várias 

formas de sentimentos revelados. Ora direcionada à ajuda física, ora à 

indignação múltipla: falta de estrutura física adequada às brincadeiras, 

ampliação de horários para consolidá-las de modo ininterrupto, políticas 

efetivas para sua concretização – recursos humanos, consequências 

acarretadas às crianças pelo não brincar. Do mostrado ficou explícito que a 

comoção desencadeada pelo brincar possuía traços da estética entendida por 

Maffesoli (2005, p. 8) como “vibrar em comum, sentir em uníssono, 

experimentar coletivamente, tudo o que permite a cada um, movido pelo ideal 

comunitário, de sentir-se daqui e em casa neste mundo”. 
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Na realidade a força atrativa do brincar residia nessa vontade de fazer 

acontecer e experimentar junto, daí que os profissionais e as crianças 

lançavam mão de mecanismos sensíveis, no caso a solidariedade, para tornar 

a vontade comum real. Por parte das crianças, as ações solidárias se 

revelaram nas brincadeiras, quando se ajudavam mutuamente, trocavam 

brinquedos, ocupavam o espaço de modo coletivo dividindo a mesa para 

brincar. Cooperavam também fazendo os enfeites das festas, guardando os 

brinquedos, ensinando o companheiro a jogar e brincando junto. 

 

Ela se ofereceu várias vezes para ajudar outras crianças. Ao 

menino que está no computador perguntou se quer ajuda para 

instalar o jogo. [...] M continuava recortando, ela recortava 

vários cartões e não apenas o seu (NO, 2010). 

Em determinado momento da brincadeira na brinquedoteca, 

uma menina de sete anos se aproximou de um menino de dois 

anos e ofereceu a ele brinquedos (NO, 2010). 

 

Ao momento da discussão faz-se acrescentar a concepção de estética 

de Maffesoli (2005) no tocante à pessoa sentir-se no mundo que, no caso da 

criança, segundo (Santos Filho, 2008) não é ela que deve ser compreendida no 

mundo, mas sim o sistema de objetos existentes é que precisa ser reconhecido 

pela criança. De fato, neste estudo, as crianças reconheciam os objetos 

existentes, os concretos, brinquedos, e os de ordem subjetiva, sobretudo 

esses, através dos quais a criança conseguia entender sua necessidade e a de 

outra, pois é justamente pela capacidade de lidar “com uma multiplicidade de 

coisas da natureza que irá promover a sensibilidade na infância.” (Santos Filho, 

2008, p.5). 

Em nosso entender não restam dúvidas de que o brincar para a criança 

hospitalizada conjugava vários aspectos e que a criança tinha a consciência da 

representação de cada um, pois, como Santos Filho (2008) explica: 

 

[...] a sensibilidade é a receptividade da criança para receber a 

representação das coisas quando afetada pelo ato lúdico, pois o 
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brinquedo só existe porque existe uma potencialidade dele se 

inscrever no pensamento da criança. É assim que a criança dá-

se à sensibilidade (p.5). 

 

Outro aspecto que se evidenciou neste estudo, e que pensamos 

prender-se com a sensibilidade fortemente arraigada no pensamento da 

criança por meio do contato com o lúdico, diz respeito ao detectar, em vários 

episódios do brincar, de um esforço constante de cooperação para a 

manutenção da organização do espaço. A nota de observação que se segue 

dá conta deste aspecto: 

 

Um menino de cinco anos perguntou “Vamos guardar tia?” Ela 

respondeu: “Vamos, você ajuda?”. O menino pegou a caixa 

registradora e guardou na prateleira. Mães ajudavam a guardar 

os brinquedos (NO, 2010). 

 

A solidariedade também surgiu de modo acentuado nos momentos 

festivos, nos quais o espírito de coletividade por parte dos profissionais e 

comunidade externa teve maior expressão. Foi o caso das comemorações de 

datas importantes tais como, Dia da Criança, Natal, São João. Internamente as 

professoras planejavam as atividades e, por sua vez, a direção do hospital 

aprovava. Na sequência, começavam os contatos com a comunidade externa 

para firmar parceria a fim de receber donativos para realização do evento. Por 

seu turno, as crianças, professoras e mães cuidavam da decoração, faziam 

enfeites e os fixavam nas paredes e corredores. Os profissionais de saúde 

contribuíam doando alimentos para a festa: refrigerante, bolos, salgados, além 

dos descartáveis, etc. Em nosso entender, o modo de unir esforços para a 

realização de um acontecimento comum, teve relação com uma das 

modalidades da estética enunciada por Maffesoli (2005): vibrar junto e 

simultaneamente com o ideal comunitário. A compreensão de Morin (2005b, p. 

147) acerca da ideia de comunidade também nos ajuda, já que o autor a 

perspectiva como um “conjunto de indivíduos ligados afetivamente por um 

sentimento de pertença a um Nós”. 
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Porém, a efetivação do sentimento de pertença necessitou de outro 

elemento de igual valor: a auto-ética. Morin (2005b, p. 148) esclarece que “a 

auto-ética permanece necessária para obter solidariedade e responsabilidade 

pela via individual e consciente”. Buscamos, neste ponto da discussão, a 

relevância da auto-ética, pelo fato de ser também responsável pelo 

desencadeamento da solidariedade ao longo do processo de brincar. Por seu 

intermédio os indivíduos conseguiam analisar o seu papel no cuidado com o 

outro e a partir daí não mediam esforços em atribuir sua parcela de 

contribuição. 

A constatação deste fato foi marcante em uma das atividades 

desenvolvidas, designada pela professora como Sessão de Cinema – que 

consistia em assistir a um filme no hospital uma vez por mês. Observamos total 

empenho de sua mentora em aproximar ao máximo possível esse episódio do 

real, o cotidiano duma ida ao cinema. A pipoca foi um dos elementos tomados 

para tal aproximação e ela exigiu ampliação de gestos solidários, caso 

contrário não seria possível acontecer. A professora precisou recorrer à 

nutricionista a fim de obter autorização do alimento para as crianças e ainda da 

disponibilização dos profissionais da cozinha para o preparo da pipoca. 

Certificada essa etapa, a própria professora comprou o milho de pipoca e o 

filme. No dia previamente marcado, colocou o filme, deixou a sala por alguns 

instantes, foi até a cozinha e retornou com uma vasilha cheia de pipoca e 

serviu. 

 

Ao chegar na sala encontrei a professora D com uma jovem 

assistindo ao filme; a luz estava desligada para realmente criar 

um clima de cinema. Às 15h a professora chegou com uma 

vasilha de pipoca. A jovem que assistia ao filme desviou o olhar 

do mesmo focando-o na pipoca, sua expressão foi de 

encantamento. Ela come três sacos pequenos de pipoca (NO, 

2010). 

 

Como mencionado anteriormente, na brincadeira das crianças 

hospitalizadas houve situações em que a solidariedade aparecia em ações 
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individuais e noutras em que a cultura solidária era gerada por diversos 

intervenientes - manifestou-se, inclusive, em atitudes de atores não efetivos da 

instituição, como no caso de uma voluntária.  

Ao longo deste subtema os gestos afetivos somados aos solidários 

serviram de elementos estruturantes ao olhar sensível dos profissionais e 

crianças. A aguçada sensibilidade de ambas as partes levou a que agissem de 

modo diferenciado, mas convergindo, contudo, para a concretização do 

mesmo, o brincar. A indissociabilidade desses aspectos apresentados nos deu 

sustentação para denominá-lo de olhar estético, na mesma perspectiva de 

Pereira (2006, p. 290) que designa o olhar estético como um 

 

[...] olhar amoroso, uma atitude da alma, o que implica uma 

atitude mais radical da consciência perante a facticidade, a 

capacidade de poetizar, a capacidade de experienciar 

sentimentos, para nos dar a verdadeira realidade, a mais 

profunda, a mais alta e a mais rica. 

 

De modo um tanto poético, porém necessário, reafirmamos que de fato 

era com a alma que os profissionais agiam frente ao brincar porque, não fosse 

esse o motivo, eles poderiam chegar, desempenhar puramente suas 

atribuições técnicas e dar por finalizada a sua atuação. Contudo, era graças a 

ela que utilizavam meios afetuosos visando dar tratamento adequado às 

necessidades da criança. Por sua vez, a criança também fazia do brincar o 

modo de poetizar as adversidades enfrentadas. 



141 

 

7.1.4. Liberdade e imaginação 

 

Chega uma menina à sala. Ela sentou e 

escolheu: casa, fogão e panelas, todos eles 

miniaturas de plástico para brincar (NO, 2010). 

 

No decorrer da análise do material coletado um dos caracteres que 

apontava para a aproximação do brincar aos pressupostos da estética foi o que 

aglutinamos no tema liberdade e imaginação, sendo justapostas estas 

dimensões às oportunidades das crianças quererem, julgarem, participarem, 

transformarem situações, incorporarem papéis. 

Relativamente à possibilidade de escolha, ela foi fortemente evidenciada 

por parte das crianças no ato de brincar e pelos observadores externos 

enquanto elas brincavam. O modo como a escolha se manifestava obedecia a 

um ritual, segundo critério estabelecido por parte daquele que brincava. 

Primeiro as crianças exploravam com o olhar o espaço, o objeto, para depois 

tocar, selecionar e, na sequência, dar início à fase da experimentação, termo 

usado devido às duas funções que comportou, ou seja, experimentar a ação. 

 

[...] pega uma caixa, Jogo da Imaginação, fica uns minutos e 

guarda. Vai até à prateleira de brinquedos, olha e a cada vez 

pega um brinquedo diferente (NO, 2010). 

 

Porém, a prontidão extrapolava o querer de cada uma das crianças, 

porque estava também ligado ao querer no âmbito da instituição, ao ser 

permitido. Foi necessário, portanto, que houvesse intencionalidade por parte da 

instituição em estruturar um espaço destinado à atividade lúdica, ao brincar. 

Deste modo, foi organizada a estrutura física e humana, pintura, mobiliário, 

brinquedos e pessoal qualificado para o desenvolvimento das atividades; foi 

determinado o modo de funcionamento – dias da semana, horários; 

estabeleceram-se parcerias. Todos estes aspectos resultam no que 

denominamos por ser permitido. 
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Essa permissão foi fundamental para que a liberdade pudesse se 

configurar, pois pela utilização dela é que as crianças podiam efetuar escolhas: 

fazer, não fazer, ou seja, se permitir. 

 

Na enfermaria 207 uma criança olha o brinquedo, boneco de 

plástico, logo que pega começa a brincar (NO, 2010). 

A professora pergunta “Gosta de montar quebra cabeça?” A 

menina responde “Gosto”. E a professora coloca à disposição 

dois tipos para ela escolher (NO, 2010). 

 

A concretização da ação brincar tornou-se possível devido ao processo 

de escolha por parte da criança e também pela flexibilidade da professora em 

indagar a ela sobre seu querer e preferência, sendo os últimos tomados como 

essência da brincadeira.  

 

A brincadeira não é um comportamento específico, mas uma 

situação na qual esse comportamento toma uma significação 

específica. É possível ver que a brincadeira supõe 

comunicação e interpretação. Para que essa situação particular 

surja, existe uma decisão por parte daqueles que brincam: 

decisão de entrar na brincadeira, mas também de construí-la, 

segundo modalidades particulares. Sem livre escolha, ou seja, 

possibilidade real de decidir, não existe mais brincadeira, mas 

uma sucessão de comportamentos que têm sua origem fora 

daquele que brinca (Brougère, 2000, p. 100). 

 

No caso das crianças hospitalizadas acontecia justamente isso, o visto 

despertava o interesse que, por sua vez, levava a fazer uma escolha e 

tocavam, experimentavam e passavam à ação. A livre escolha para elas teve 

relação com fatores internos, como a vontade, e externos, como a 

disponibilidade de espaço e objetos. 

 

Escolhe novamente outro brinquedo, desta vez um de madeira 

(NO, 2010). 
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Um menino andou de motoca de plástico, brincou com caixa 

registradora, motos de plástico em miniatura e efetuou pintura 

de desenho impresso (NO, 2010). 

 

Mas o processo de escolha ia além dos objetos e avançava rumo à 

opção em brincar só ou em companhia de alguém, fosse outra criança, a 

professora ou membros da família. 

 

Em outra mesa dois meninos montam quebra cabeça juntos. 

Ao terminar um deles se levanta vai até a prateleira, escolhe 

um balde com peças de montar e fala para o outro “ Vamos 

montar um castelo?”. Enquanto montavam conversavam o 

tempo todo (NO, 2010). 

[...] esses meninos continuam brincando juntos em uma área 

aberta (NO, 2010). 

 

Outro sinal de liberdade identificado ocorria quando algumas crianças 

mudavam constantemente de atividade, e isso acontecia em função de certa 

permissividade da responsável pelo setor, bem como pelo próprio querer, pela 

vontade da criança, elementos estes indispensáveis para que o brincar 

pudesse acontecer. 

 

“Porque a criança gosta de liberdade. Aqui tem alguma coisa 

para ela passar o tempo, brincar, desenhar, ir para o 

computador”. (P. Interação). 

Criança de três anos deixa de pintar e brinca com Jogo da 

Memória com figuras de frutas (NO, 2010). 

Menina de quatro anos brincou com Jogo da Memória com 

figuras de frutas, deixou esse jogo e pegou o brinquedo caixa 

registradora na prateleira (NO, 2010). 

 

Também em virtude da liberdade exercida é que as crianças, em suas 

brincadeiras, criavam seus próprios brinquedos, regras, modo de pintar, de 

criar peças com massa de modelar. Como enuncia Brougère (2000, p. 102) 
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“Essa situação, frívola diante das paradas das obrigações e condições da vida 

cotidiana, surge como um espaço único de experiências para aquele que 

brinca”. A leveza sentida enquanto brincava, é que permitia às crianças 

ousarem, quer fosse na situação de jogos formais ou na de criação.  

 

G, voluntária acadêmica de Educação Física, sentou-se com 

AL. Antes de começar a ensinar pergunta à jovem “Você 

conhece o bandalhão?” Ela responde “Não”. G. pergunta “Você 

quer fazer?”. AL responde “Sim”. Passaram à confecção do 

brinquedo e a que está ensinando fala “AL qual cor você 

escolhe?”. AL escolhe as cores rosa, laranja e roxo. Feita a 

escolha do material, a voluntária explica passo a passo o modo 

de fazer o brinquedo. Ela auxilia, mas é a jovem quem realiza 

toda a ação (NO, 2010).  

 

Sublime era o modo como exerciam a democracia, utilizando-se de um 

mecanismo que lhes era familiar para decidirem o início do jogo, como par ou 

ímpar. Também quando defendiam o seu ponto de vista na existência de algum 

tipo de conflito, ou se apercebiam de alguma forma de trapaça. Percebia-se 

que tudo o que queriam era ver respeitado o que fora decidido anteriormente. 

Esse desejo de organização da brincadeira e de fazer valer os princípios da 

liberdade, culmina com o que Brougère (2000, p. 100) pontua como essencial 

no ato de brincar: “[...] a brincadeira aparece como um sistema de sucessão de 

decisões. Esse sistema se exprime através de um conjunto de regras, porque 

constroem universo lúdico partilhado ou partilhável com outros”. 

Porém, as crianças não exerciam a democracia de modo ingênuo, como 

se percebe nas notas de observação que se seguem: 

 

Os meninos voltaram a brincar com a caixa registradora, um 

deles tocou o dedo indicador em uma das teclas e falou “Se der 

errado, aperta de novo”. O outro contou novamente o dinheiro 

que estava em sua mão e falou “Vai, passa logo o dinheiro”. O 

do controle da caixa apertava a tecla e dizia “Tá errado, pegou 

meu dinheiro!”. O companheiro respondeu imediatamente 
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“Calma, vou depositar na conta bancária”. O outro insistiu 

“Cadê o dinheiro do chão?”. O inquirido respondeu sorrindo 

“Era meu”. Um deles, que permaneceu na sala enquanto o 

outro foi tomar medicação falou “Oh! Roubei dele, agora tenho 

mais que ele”. (NO, 2010). 

 

O exercício da democracia denotava, portanto, ali traços de 

intencionalidade que as crianças direcionavam ora para benefício próprio, ora 

para organizar o tempo de duração, o espaço, em suma, a forma de brincar. Na 

realidade elas lançavam mão desses recursos para se sentirem, de fato, um 

pouco mais livres do que em outras situações. Nesse interstício é que se 

tornou possível detectar a carga estética presente no ato de brincar. O uso do 

pensamento de Schiller (1989, p. 142) ajuda a ilustrar o querer ser livre 

mostrado pelas crianças hospitalizadas em seus momentos lúdicos: 

 

Não satisfeito em acrescentar abundância estética à 

necessidade, o impulso lúdico mais livre desprende-se enfim 

por completo das amarras da privação, e o belo torna-se por si 

mesmo, objeto de seu empenho. Enfeita-se. O prazer livre 

entra no rol de suas necessidades, e o desnecessário logo se 

torna a melhor parte de sua alegria. 

 

A referência ao belo apontado pelo autor como motivo maior de 

desempenho correspondeu, no caso das crianças, ao ingresso de modo 

espontâneo na ação, ao respeito pelas regras previamente estabelecidas pelo 

grupo e ao consequente prazer causado pelo brincar em si. O belo manifestou-

se também na oportunidade de poder exercer a livre escolha, ainda que 

momentaneamente.  

 

Em meio ao reino terrível das forças e do sagrado reino das 

leis, o impulso estético ergue imperceptivelmente um terceiro 

reino, alegre, de jogo e aparência, em que desprende o homem 

de todas as amarras das circunstâncias, libertando-o de toda a 

coerção moral ou física (Schiller, 1989, p. 143). 
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O brincar para a criança circunscrita à hospitalização apresentou-se 

como real possibilidade, ou quiçá única, – de lhe permitir desprender-se dos 

diversos tipos de constrangimentos, e, em simultâneo, exercer o seu poder de 

decisão, uma vez que a lógica da instituição era a de ter uma ordem 

estabelecida, cabendo à criança cumpri-la independente de sua vontade. Os 

profissionais, à semelhança de Schiller, também perspectivavam a existência 

da liberdade nos momentos das brincadeiras: 

 

“[...] porque a criança sente liberdade de brincar, de fazer 

aquilo que ela gosta [...] aqueles que gostam de pintar, têm a 

parte da pintura, os que gostam de brincar com o carrinho, têm 

o brinquedo. Isso aí eles sentem como se estivessem em casa, 

como se estivessem livres. Eu acredito que esquecem até do 

hospital, eles se empolgam tanto, acabam esquecendo que 

estão no hospital”. (P. Liberdade). 

 

A informação transmitida por esta profissional evidencia como a 

atividade lúdica adquiria a força propulsora para o impulso estético, pelo fato de 

não conter relação com o rotineiro, com o habitual, mas antes com certa 

autonomia, leveza e alegria. Esta compreensão permitiu interpretar o jogo 

como pertencente ao quadro do impulso estético, dadas as características de 

livre escolha, fim em si mesmo, e alegria que ele comporta. Como refere 

Huizinga (1990. p.32), o jogo  

 

É uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de 

certos e determinados limites de tempo e de espaço, segundo 

regras livremente consentidas, mas absolutamente 

obrigatórias, dotado de um fim em si mesmo, acompanhado de 

um sentimento de tensão e de alegria e de uma consciência de 

ser diferente da ‘vida quotidiana’.  

 

Em defesa desse ponto de vista, o referido autor explica que “[...] o jogo 

é uma atividade voluntária. Sujeito a ordens, deixa de ser jogo, podendo no 
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máximo ser uma imitação forçada. Basta esta característica de liberdade para 

afastá-lo definitivamente do curso da evolução natural [...]”. (Idem, ibidem). 

Esse fascínio pode ser quebrado, sobretudo quando a ordem vem do 

exterior, ou seja, no momento em que o ser-brincante se vê forçado a tomar 

parte em uma atividade que não seja de seu agrado. O gosto por algo é 

fundamental ao princípio da liberdade, pois “As crianças e os animais brincam 

porque gostam de brincar, e é precisamente em tal fato que reside sua 

liberdade”. (Huizinga, 1990, p. 10). As crianças hospitalizadas também faziam 

uso desses princípios inerentes ao jogo, dada a clareza sobre o motivo da 

escolha e o seu significado: 

 

“Eu escolhi aquelas cores porque elas são cores fortes, trazem 

alegria. Elas representa para mim felicidade”. ( Distração, 16 

anos). 

 

Para Schiller (1989, p.144) a liberdade só pode realmente ser alcançada 

pelo indivíduo, no círculo do belo convívio pertencente ao estado estético: 

 

Se no Estado dinâmico dos direitos o homem encontra o 

homem e limita seu agir como força – se no Estado ético dos 

deveres enfrenta o homem com a majestade da lei e prende 

seu querer, no círculo do belo convívio, no Estado estético, ele 

pode aparecer-lhe somente como forma, e estar diante dele 

apenas como objeto livre do jogo. Dar liberdade através da 

liberdade é a lei fundamental desse reino (Schiller, 1989, p. 

144). 

 

O traço de pertença a esse estado praticado pelas crianças 

hospitalizadas, em seus momentos de brincadeiras, ocorria quando elas 

exigiam um tempo, um espaço, selecionavam os objetos e as atividades, e 

ainda quando mostravam ser extremamente cautelosas na seleção do 

companheiro de jogo, assim como no cumprimento das fases do evento (início, 

meio e fim), sendo a liberdade o fio condutor do e no comportamento por elas 
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adotado. O sentimento de liberdade também ficou evidenciado quando as 

crianças estabeleciam critérios antes e no decorrer de suas brincadeiras, 

critérios esses que eram sazonais, porque só tinham validade naquele instante 

e em conformidade com a anuência do grupo constituído no momento. 

Brougère (2000, p. 100) confirma a necessidade da presença da 

liberdade no ato de brincar, afirmando que “[...] é preciso ver que a regra não é 

a lei, nem mesmo a regra social que é imposta de fora. Uma regra da 

brincadeira só tem valor se for aceita por aqueles que brincam e só vale 

durante a brincadeira”. Nessa forma de organização a flexibilidade é 

indispensável, uma vez que toda a decisão deve acontecer de modo 

consensual e, assim, ser transformada entre os que brincam. As crianças 

hospitalizadas, no decorrer de suas brincadeiras, primavam pelo princípio da 

liberdade graças ao olhar crítico que possuíam, respeitando-se a si próprias e 

ao outro.  

 

Esse universo construído só pode ser o resultado de uma 

decisão de quem brinca, sem imposições diante dessa 

atividade, que só existe se quem brinca continuar a tomar 

decisões. Toda a força e o limite da brincadeira estão nessa 

dimensão performativa. A realidade passa a ser o que decido, 

o que eu anuncio, e isso é possível justamente porque não é 

uma realidade, no sentido do primeiro grau. Ela se apóia em 

regras que produzem esse momento do segundo grau, e a 

regra deve ser anterior ao início da brincadeira, negociada ou 

desenvolvida aos poucos, em forma de roteiro. Ela é, enfim, 

uma atividade frívola, no aspecto em que não serve para nada, 

e incerta quanto ao seu desenvolver e o seu fim (Brougère, 

2004, pp. 57-58). 

 

Como já referimos, a liberdade embora necessária e exercida no 

decorrer das brincadeiras das crianças hospitalizadas, não ocorria de modo 

isolado e, a exemplo de um efeito dominó, exigia regras, tempo por elas 

estipulado, espaço criteriosamente eleito, e o uso do faz de conta, via 
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imaginário. Foram essas associações que permitiram elevar o ato ao estatuto 

de beleza.  

Reconhecida a complexidade do brincar pela peculiaridade a ele 

inerente, expressa pela vontade, desejo, liberdade para escolher, agir e criar, 

espaço e tempo organizado em conformidade com os critérios do ser brincante, 

requereu-se associar-se-lhe a imaginação, pois é através dela que a criança 

transpõe o que vive ou viveu (em uma situação concreta) para o objeto ou 

ação. No decorrer das brincadeiras da criança hospitalizada, presenciaram-se, 

por diversas vezes, cenas em que faziam uso do recurso imaginação para dar 

vida, fosse a uma ação ou aos bonecos e carros de plástico. 

 

Escolhe brincar com animais de borracha. Senta-se em uma 

cadeira junto a uma mesa, dispõe os animais em pé sobre ela. 

Sua expressão é séria e olha atentamente para os mesmos 

enquanto os coloca uns à frente dos outros. Após um tempo 

pega um animal em cada uma das mãos, levanta os braços 

acima da cabeça, bate um animal contra o outro e verbaliza 

“Bum, bum”. (NO, 2010). 

 

Nesses momentos a criança parecia isolar-se da realidade concreta para 

ligar-se a outra, a fictícia, fazendo isso com tamanha naturalidade e seriedade, 

não se importando mesmo com a presença de outras crianças e adultos que 

partilhavam, naquele instante, o ambiente onde as brincadeiras aconteciam. O 

esforço ali empreendido, descrito na nota de observação anterior, era o de 

aproximar, ao máximo, a briga entre animais, que possivelmente já havia visto 

em desenhos infantis mostrados na TV, ou mesmo briga entre animais 

domésticos presenciada em seu cotidiano. Contudo, o novo e a beleza dessa 

ação aconteciam pela capacidade da criança em incorporar o personagem, a 

ponto de acreditar que realmente existia um animal de verdade em suas mãos, 

e que de fato a luta acontecia. Ousado, porém é necessário interpretar a 

existência da fusão provocada pelo ato do eu-objeto-personagem quando se 

está jogando. 
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A imaginação também se mostrou quando algumas das crianças 

brincavam de criar esculturas a partir de massa de modelar. A descrição 

abaixo, apesar de longa, será mantida porque contém passagens de cenas que 

evidenciam obviamente a imaginação. 

 

Entrei na enfermaria 208 juntamente com a professora e me 

apresentei. Sobre a cama do único paciente ali internado havia 

alguns desenhos e animais em miniatura. O menino estava 

sentado em uma cadeira colocada próximo à cama e brincava 

com massa de modelar feita com farinha de trigo de modo 

artesanal. Ao perceber minha presença ao seu lado me 

perguntou: “Advinha o que vou fazer?”. Respondo “Margarida”, 

ele retrucou “Não.” Falei novamente “Girassol.”, e ele 

respondeu “Sim.” Continuou: “Agora vamos fazer pão”. 

Fizemos três pães e o menino falou “Precisamos fazer 

assadeira para colocar os pães”, e fizemos. Ao vê-la pronta ele 

colocou os pães na assadeira. Terminou o feito e continuou 

“Agora vamos fazer brigadeiro de colher”. Pegou a panela de 

plástico de cor verde, uma colher feita da massa, simula 

colocar manteiga e leite condensado na mesma, mexe e disse 

para mim “Unta o prato para colocar o brigadeiro”. Pego um 

tablete de manteiga também feito com a massa, o prato 

confeccionado com esse mesmo material, unto e ele despejou 

o brigadeiro e falou: “Aceita o brigadeiro?”. Antes que eu 

respondesse acrescenta “Tem que esfriar porque está quente”. 

Simulo esfriar o doce, soprando-o antes de comer. Enquanto 

isso o menino simula fazer chá para tomar com o pão (NO, 

2010). 

 

A representação patente no ato de brincar assemelha-se ao mistério 

referido por Huizinga (1990, p. 16), ao fundamentar as características do jogo: 

 

A capacidade de tornar-se outro e o mistério do jogo 

manifestam-se, de modo marcante, no costume da mascarada. 

Aqui atinge o máximo a natureza ‘extraordinária’ do jogo. O 
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indivíduo disfarçado ou mascarado desempenha um papel 

como se fosse outra pessoa, ou melhor, é outra pessoa. Os 

terrores da infância, a alegria esfuziante, a fantasia mística e os 

rituais sagrados encontram-se inextricavelmente misturados 

nesse estranho mundo do disfarce e da máscara. 

 

Este autor defende o ponto de vista de que a função do jogo esbarra em 

dois aspectos fundamentais “[...] uma luta por alguma coisa ou a representação 

de alguma coisa”. (Idem, ibidem). Quando o mesmo cai no campo das 

representações isso “[...] significa mostrar, e isto pode consistir simplesmente 

na exibição, perante um público, de uma característica natural”. (Huizinga, 

1990, p. 16). O mostrar alguma coisa de que o autor fala só ocorre via 

imaginação. 

 

A criança representa alguma coisa diferente, ou mais bela, ou 

mais nobre, ou mais perigosa do que habitualmente é. Finge 

ser um príncipe, um papai, uma bruxa malvada ou um tigre. A 

criança fica literalmente ‘transportada’ de prazer, superando-se 

a si mesma a tal ponto que quase chega a acreditar que 

realmente é esta ou aquela coisa, sem contudo perder 

inteiramente o sentido da ‘realidade habitual’. Mais do que uma 

realidade falsa, sua representação é a realização de uma 

aparência: é ‘imaginação’, no sentido original do termo 

(Huizinga, 1990, p. 17). 

 

Contudo, a forte carga da imaginação existente no jogo só poderá 

constituir-se como tal, se o jogador estiver convicto de que naquele momento 

ele realmente está fazendo de conta, pois “[...] o jogo autêntico possui, além de 

suas características formais e de seu ambiente de alegria, pelo menos um 

outro traço dos mais fundamentais, a saber, a consciência, mesmo que seja 

latente, de estar ‘apenas fazendo de conta’.” Huizinga (1990, p. 26). 

Nos momentos de brincadeiras das crianças hospitalizadas ficou 

evidente a consciência que elas tinham do faz de conta, assim como ficou clara 

a necessidade da liberdade e imaginação caminharem lado a lado, para que, 
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de fato, a imaginação pudesse fluir e desse modo a criança pudesse evadir-se 

do campo real e migrar rumo ao fictício.  

Com relação à imaginação condutora de algumas brincadeiras das 

crianças hospitalizadas, Brougère (2004, p. 257) ajuda-nos a elucidar essa 

questão afirmando enfaticamente que  

 

[...] nela se faz-de-conta, ou melhor, o que se faz só tem 

sentido e valor num espaço e em um tempo delimitado. Trata-

se de uma atividade de segundo grau, que supõe uma 

distinção das formas comuns de atividade. Portanto, a 

brincadeira deve ser diferenciada das atividades comuns (de 

primeiro grau) e nisso ela se aproxima do teatro, da ficção e do 

humor, de outras atividades de segundo grau que integram 

tudo que não se pode levar ao pé da letra. 

 

Apesar de esta ilustração ser esclarecedora quanto à aproximação da 

brincadeira com os princípios da estética, importa reforçar ainda que o fato de a 

estética se comparar às atividades de segundo grau, isso não significa que seja 

subjugada em segundo plano ou que constitua algo sem valor. Pelo contrário, o 

modo de classificação é usado justamente para mostrar o quanto essa 

atividade difere daquelas que são realizadas por obrigação.  

No momento da brincadeira o pensamento divaga e tudo é passível de 

transformação, chegando a confundir-se, momentaneamente, o eu-objeto-

ação, pelo fato de que toda a ação performativa existente é realizada sem o 

comprometimento de produzir um resultado que não o traçado pela vontade. 

Isso porque a brincadeira “[...] é enfim, uma atividade frívola, no aspecto em 

que não serve para nada, e incerta quanto ao seu desenrolar e o seu fim”. 

(Brougère, 2002, p. 258). 

 Foram estes os pontos em destaque na visão dos teóricos citados e na 

fala dos participantes do estudo, crianças e profissionais, que aproximaram o 

brincar da estética, ou seja, que evidenciaram como a estética se manifesta no 

brincar. 
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7.1.5. A multidimensionalidade das interações  

 

A professora aproximou-se de dois meninos e 

os ensinou a jogar. Nesse instante um deles 

falou “Agora já sei como brincar”. Outro menino 

chama a professora “Vem brincar logo, 

professora vem ensinar, vem brincar logo!”. 

(NO, 2010). 

 

Brincar é uma ação que, se vista de modo isolado, pode transparecer 

certa simplicidade e ofuscar a conectividade necessária para seu 

acontecimento. No presente estudo a forma de conexão inerente ao brincar da 

criança hospitalizada era bem demarcada: partia do eu de cada um, e daí 

surgia a vontade de participar, que funcionava como o desencadeador da ação, 

levando a criança a conectar-se com outras pessoas, objetos, espaço e tempo, 

a fim de efetivar o intento. O desenvolvimento desse processo tem relação com 

interioridade e exterioridade que, ao serem conjugadas, dão origem à 

interação. Denzin (1990) ajuda-nos a reforçar este ponto de vista ao assumir 

que, de modo geral, as ações do ser humano sempre acontecem em direção 

ao outro, com o outro e a partir do outro, tudo isso construído num processo 

mútuo, cujo resultado é a interação mediada por símbolos e linguagem. Como 

apontamos na descrição em epígrafe, havia inicialmente o interesse da criança 

em brincar com um jogo específico, momento em que ocorria a interação 

consigo mesma, no entanto, ao perceber que precisava de alguém que lhe 

ensinasse o modo de jogar, recorreu à professora que prestou os 

esclarecimentos para a efetivação da ação brincar.  

Esta especificidade, ou mesmo singularidade, assemelha-se como que a 

um desenho espiral, porque requeria vários aspectos para seu acontecimento. 

No estudo em análise a multidimensionalidade das interações foi identificada 

de diversos modos. Para o profissional de saúde a interação criança-brinquedo 

apresentou-se como uma importante forma de vínculo para posterior 

estabelecimento de outros. O brinquedo no caso serviu como ponto de abertura 



154 

 

para a construção da relação e mudança de comportamento que, obviamente, 

só foi possível devido ao significado impresso por ambos na ação.  

 

“Ai ela começou a brincar a interagir com os brinquedos [...] 

conversava com os brinquedos, com as bonecas. A partir daí 

se soltou, se soltou, vem brincar, se diverte, me abraça, 

conversa comigo, canta musiquinha infantil, nós cantamos 

junto, dança”. (P. Bálsamo).   

  

A existência do envolvimento compartilhado nas brincadeiras nos levou 

a assumir a compreensão de significado sob a forma da tríade descrita por 

Denzin (1990, p. 32), e assim sistematizada: “[...] envolve interação entre: (1) a 

pessoa; (2) um objeto, evento ou processo; e (3) uma ação tomada a partir 

daquele objeto, processo ou evento”. 

Para nós não restaram dúvidas de que o fato de a criança se relacionar 

com algo familiar, o brinquedo, para depois abrir-se ao outro, ou seja, firmar a 

comunicação verbal com o brinquedo e posteriormente com a outra pessoa, 

tinha a ver com a necessidade da criança em manter um vínculo com o 

ambiente externo. 

Mediante essa forma de abertura, o espaço enquanto estrutura física 

fosse ele a sala de brinquedos, a cama, o corredor, a mesa ou o chão, serviu 

essencialmente de base para a efetivação das brincadeiras. E a interação 

aconteceu devido à recepção que o espaço fazia à criança e, simultaneamente, 

à forma como a criança acolhia o espaço. A referida situação deu-se pela 

disponibilidade da criança em aceitar aquele ambiente e vê-lo como uma 

possibilidade de mudança na rotina (atendendo às suas necessidades), bem 

como de transformá-lo num lugar diferente. Em uma das entrevistas uma 

criança, ao discorrer sobre seu desenho, deixou claro, justamente, essa forma 

de acolhida pelo espaço: 

 

“Nós estamos sentadas na escolinha que tem lá em baixo. Nós 

estamos pintando um desenho que a professorinha deu e a 

gente pode assistir televisão, tem brinquedos lá, bastante coisa 
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assim. Lá em baixo a gente fica mais feliz, porque lá tem 

bastante coisa”. (Ânimo, 15 anos). 

 

A significação que a criança delegava ao brincar teve relação com uma 

das ideias centrais do interacionismo simbólico destacada por Charon (1985), 

no sentido de que a interação não é simplesmente o que está acontecendo 

entre pessoas, mas também o que tem lugar no interior do individuo. Para as 

crianças não bastava a existência de estrutura física e objetos disponíveis, 

contava em igual ou maior proporção o estado de felicidade resultante dessas 

diferentes formas de interação. 

Igual sentido foi atribuído à participação dos pais e seu consequente 

envolvimento, ora brincando junto, ora solicitando brinquedos ou efetuando 

pedido de permissão para levar a criança ao espaço de brincar, bem como 

quando instigavam sobre a abertura da sala e intervinham junto das 

professoras e profissionais de saúde ao perceberem o interesse da criança 

pelos brinquedos e brincadeiras, tendo sido este outro modo de interação 

detectada. 

A importância atribuída pelos pais ao brincar, os fazia tomar uma atitude 

para que essa ação tivesse continuidade no hospital. De modo consciente ou 

não os pais agiam em conformidade com o princípio da interação denominada 

por Charon (1985) como uma atividade social dinâmica, que tem lugar entre as 

pessoas, implicando uma pessoa agindo em relação a outras, levando o outro 

em consideração, fazendo com que a sociedade mude através dessas 

interações. 

No momento em que brincavam junto com os filhos, os pais assumiam 

grande dinamismo quando prestavam ajuda, colocavam os brinquedos à 

disposição da criança, acompanhando cada gesto e movimento, diríamos que, 

mesmo exercendo papel coadjuvante, eles se mostravam conectados na ação, 

parecendo prever o que iria acontecer. Essa interação se dava via presença 

física, uma presença sensível, de modo a oferecer ajuda no momento 

adequado. Por outro lado, as crianças ao sentirem a presença dos pais, 

envolviam-se na ação com segurança. 

 



156 

 

Na sala havia várias crianças de diferentes idades. Os menores 

estavam acompanhados pelas respectivas mães. Uma criança 

estava sentada com uma folha de desenho e sua mãe ajudava 

na pintura. A mãe colocava o giz de cera na mão da filha e 

auxiliava na preensão do mesmo sobrepondo sua mão à da 

filha. [...] menina pequena bate com um martelo de borracha 

sobre uma pequena bancada de plástico, sua mãe fica próximo 

dela e a ajuda (NO, 2010). 

 

“Muda muito!. Porque ali, querendo ou não, ela vai se inteirar 

com crianças de outras enfermarias. Então eles vão interagir 

de toda forma com as mães de outras crianças. [...] E ai a 

interação fica bem melhor”. (P. Interação). 

 

Os modos de interação, evidenciados na relação mãe-filho e 

profissionais-crianças, criavam espaço para a questão da liberdade do ser 

humano, ideia estruturante do interacionismo simbólico proposto por Charon 

(1985), que descreve o ser humano como livre de alguma forma no que faz. 

Perante essa premissa, cada um de nós define o mundo em que atua e, parte 

dessa definição, é própria da pessoa, por isso envolve escolhas conscientes, 

avaliação de nossas ações e de outros, e redirecionamento. 

Faz-se importante acrescentar à questão que as crianças apesar de 

sofrerem autoridade por parte dos pais, dos profissionais e do meio, eram 

capazes de definir a situação vivida naquele momento e a partir daí estabelecer 

sua própria escolha, avaliando, ao mesmo tempo, as suas ações e as dos 

outros. A interação com o espaço e com outros colegas para brincar era 

permeada por escolha, aspecto indispensável à constituição das brincadeiras. 

Era admirável a facilidade que as crianças tinham em aproximarem-se umas 

das outras para estabelecer diálogo, oferecer ajuda, pedir permissão para 

brincar juntas e, em pouco tempo, começavam a conversar parecendo se 

conhecerem de longa data. Mera impressão, porque na realidade elas se 

conheceram naquele exato momento, uma vez que estavam internadas em 

diferentes enfermarias. 
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Em frente ao computador encontravam-se duas meninas, uma 

delas ajudou a companheira a usar o computador. Colocou a 

mão da aprendiz sobre o mouse e a sua sobre a dela, conduziu 

a seta até a barra de ferramenta e diz “Clica aqui e pinta”. A 

que ensinou se levantou, brincou um pouco com uma boneca, 

volta para próximo do computador onde se encontrava sua 

colega, senta ao seu lado e pergunta “Você quer jogar ou 

desenhar?”. A outra responde “Jogar”. A primeira pega o 

mouse e clica no jogo perguntando “Você sabe mexer no 

computador?”. imediatamente responde “Não.” Então a que 

ensinava continuou dando os comandos: coloca no jogo de 

carta e explica como se joga. Tão logo termina a explicação 

pergunta “Entendeu?”. (NO, 2010). 

 

No decorrer da pintura duas meninas conversavam, mostravam 

suas pinturas umas às outras (NO, 2010). 

 

Dentre várias maneiras de interação surgidas a partir do brincar e 

necessárias ao seu desenvolvimento, destacou-se a relação de proximidade 

entre os profissionais e as crianças, servindo para que ambos se conhecessem 

melhor. Este tipo de interação propiciou o diálogo com as professoras e, em 

algumas situações, estimulava a receptividade das crianças em relação aos 

profissionais. 

 

Enquanto pintava conversava com a professora, ela cantava 

para ele a música Borboletinha (NO, 2010). 

“Assim que você chega eles estão meio cabisbaixos, mas se 

você vem com um brinquedo ou estão acontecendo as 

recreações, que tem pessoas que vêm de fora fazer (os 

palhaços da alegria), ou se estão na brinquedoteca, você 

percebe na hora que muda o semblante, eles te tratam 

diferente. Quando você chega para brincar, você recebe um 

sorriso enorme. Estão bem receptivas mesmo”. (P. Empática). 
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O brincar parecia assim funcionar como um catalizador da relação 

afetiva entre as crianças e os profissionais. O fortalecimento dessa relação 

ajudava, em parte, a reduzir o desprazer associado à hospitalização. O lúdico 

facilitava a relação afetiva, elevava o prazer e aproximava da experiência 

estética.  

Além da interação com brinquedo, espaço, companhia, relação de 

cordialidade com os profissionais, o brincar requereu também a interação com 

o tempo. Através dele as crianças conseguiam ter noção de qual a fração do 

dia em que se encontravam: a abertura da sala indicava o período da tarde, 

assim como a comemoração de festas demarcava datas significativas (por 

exemplo, em junho, a festa junina, em setembro, a primavera, no mês de 

outubro, o dia da criança, em dezembro, a comemoração do natal). 

O tempo, mesmo possuindo a característica de imaterialidade por conta 

de nossa impossibilidade de vê-lo ou tocá-lo, representou para a criança 

hospitalizada brincante um duplo sentido na passagem mais rápida das horas. 

Por um lado, o tempo passava mais rapidamente pelo fato da criança estar 

envolvida na ação de brincar, parecendo desse modo diminuir sua estada no 

hospital naquele momento – este era o aspecto positivo. Por outro lado, foi 

referida a sensação de curta duração do tempo, devido à velocidade com que 

ele passava, causando à criança a impressão de brincar menos. 

 

“MK conte para mim como é para você brincar no hospital?”. 

Ela responde “É legal”. “Como assim?”, pergunto. Ela responde 

“Fica alegre”. Faço a mesma pergunta a M e ela responde 

“Fico alegre, distraio”. MK completa “Passa o tempo”. Falo “Ah! 

Então legal é passar o tempo?”. Ela responde “Não, porque o 

tempo passa depressa e a gente tem que parar de brincar 

porque a tia [se referindo à professora] vai embora”. (NO, 

2010). 

 

O tempo interpretado pelas crianças culmina com o refletido por Cunha e 

Silva (1998, p. 39) a propósito da polaridade existente entre o desporto radical 

e virtual: “O tempo perde a linearidade, estilhaça-se em múltiplos tempos de 
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múltiplas intimidades. O tempo deixa de ser um padrão da medida desportiva e 

passa a ser, na sua dimensão íntima, um factor conferidor das especificidades 

da acção”. 

A linearidade do tempo perdia-se em decorrência da cumplicidade 

estabelecida entre as crianças, ele e o brincar. Sabiamente, as crianças 

encontravam meios para sincronizar o tempo às suas condições e às da 

instituição, de modo a desfrutar o máximo possível do brincar. Tal sincronismo 

nos permitiu denominar a situação do tempo descrito pelas crianças no brincar 

ao princípio da fruição, porque ela “[…] revaloriza a existência humana como 

território de libertação estética”. (Cunha e Silva, p. 39). 

A descontinuidade do brincar ilustra bem essa forma de interação da 

criança com o tempo. Constantes eram as interrupções para o lanche e, como 

nesse momento os brinquedos e jogos eram deixados, as crianças lanchavam 

rapidamente e recomeçavam do ponto em que haviam deixado, retornando na 

maioria das vezes para o mesmo lugar. Relutar para deixar a sala de 

brinquedos mostrou outra face da batalha travada pelas crianças com o tempo, 

no intuito de poder estender mais os momentos de ludicidade. A presença da 

estética manifestava-se nestes momentos de tensão entre o equilíbrio, prazer, 

e o desequilíbrio, desprazer. A tensão resolvia-se com o retorno, tão 

rapidamente quanto possível, ao estado de prazer. 

 

Ao retornarem do lanche, dois meninos voltaram para o mesmo 

lugar de antes e continuaram montando quebra-cabeça. Um 

deles ao terminar pediu ao outro que estava ao seu lado 

“Vamos trocar?”. O outro respondeu “Espera eu terminar”. E 

assim que terminou houve a troca de brinquedo (quebra-

cabeça): Zé-Colméia pelo palhaço (NO, 2010). 

 

Um menino pediu “Me ajuda a montar esse quebra cabeça?”. 

Parei com a observação e montamos juntos. Enquanto o 

montávamos ele falou “Quando terminar vamos fazer de 

novo?”. A professora que estava ao lado respondeu “Não dá 



160 

 

mais tempo, a tia tem que fechar a sala”. O menino virou o 

tabuleiro e as peças desmancharam todas (NO, 2010). 

 

Ainda que consideradas as frequentes idas e vindas à sala para brincar, 

bem como pegar e largar brinquedos, verificou-se a existência de um jogo de 

forças entre as crianças e o tempo, já que as primeiras queriam brincar e 

sempre encontravam um jeito, tanto para otimizar o período destinado às 

brincadeiras, como para interagir com ele. Apesar das adversidades vividas em 

relação ao tempo, as crianças não o viam como um inimigo mas sim como um 

aliado. Percebeu-se, assim, uma certa harmonia entre as crianças e o tempo 

que era destinado ao brincar e que encerrava apenas essa finalidade. Era o 

tempo do prazer, dos sentimentos de valência positiva, um tempo de beleza 

quer para as crianças quer para quem as apreciasse.  

 



161 

 

7.1.6. Busca do fazer bem e bonito  

 

A professora falou para o menino que estava 

pintando “Tão bonitinho trabalhando, tão 

caprichoso”. (NO, 2010). 

 

O desenvolvimento do brincar da criança hospitalizada requereu um 

conjunto de condições inseparáveis, que podem ser comparadas às 

necessárias para um artista pintar sua tela. Em princípio o artista carece de 

uma tela em branco, cavalete para prendê-la, pincéis de vários formatos e 

tamanhos, tintas de várias cores, e junta-se a esses materiais concretos a 

imaginação, sendo esta a responsável por dar luz, vida, magia e perfeição à 

obra idealizada. Apesar da importância desses materiais concretos e abstratos 

para o conjunto da obra, o próprio artista imprime a si próprio critério rigoroso 

cuja intenção é tornar sua arte bela aos olhos do observador externo.  

Essa semelhança pôde ser verificada na observação do brincar, 

registrando-se certo grau de exigência por parte das crianças no momento da 

ocupação do corpo no espaço, na relação do corpo com os brinquedos, na 

forma de dispor os mesmos, na colocação das peças separadas por tamanho, 

ou quando adotavam estratégias para efetuar algumas jogadas.  

Mesmo que o momento da separação desses objetos demandasse 

tempo, elas o faziam com tranquilidade e paciência, parecendo não se importar 

com a parcela quantitativa usada para a efetivação das brincadeiras, e sim com 

a ritualística necessária à organização e ao fazer bem, cujo propósito era que a 

ação em si se tornasse bonita na concepção delas. Este aspecto está bem 

evidente na nota de observação que se segue: 

 

Pegou o papel com o desenho e continuou recortando. No 

momento de seguir a linha para recortar percebeu-se o 

aumento da concentração. Perguntei a ela “Porque isso 

acontece?” Responde “Tem que sair direitinho para não errar”. 

Concluiu o trabalho e verbalizou “Prontinho”. (NO, 2010). 
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O extremo cuidado na realização da atividade, por parte da criança, tem 

relação com a questão da consciência estética explicitada por Duarte Jr. (1998, 

p. 114), que cita o olhar de Lowenfeld & Brittain para os quais, “a consciência 

estética faz parte do padrão de desenvolvimento total das crianças. Não é a 

imposição de normas, de regras exteriores à criança, mas sim o 

desenvolvimento de sua capacidade íntima de discriminar e escolher”. 

A mesma organização criteriosa se mantinha quando brincavam de 

casinha e dividiam os compartimentos colocando o mobiliário cada qual em seu 

lugar, previamente combinado de modo consensual. Ao brincar de maquiagem 

separavam a boneca, a presilha de cabelo, estojo de maquilagem. Escolhiam a 

cor para posteriormente maquiar a boneca.  

No momento de pintar desenho impresso, havia o cuidado de não 

ultrapassar as linhas, ficavam atentos à combinação de cores e em dar 

destaque a alguns detalhes do desenho.  

 

O desenho impresso por ele escolhido foi Pinte e marque a 

casa diferente. Primeiro ele escolheu o lápis de cor roxa para 

pintar o telhado da casa e, antes de dar início à pintura, pegou 

uma régua, apoiou a mesma sobre o risco que demarcava o 

espaço entre as telhas e pintou com essa cor. Nessa ação 

fixou uma das mãos na régua e a outra no papel, aparentava 

certa concentração, seu olhar estava fixo e só após marcar 

retamente o telhado é que começou a pintar (NO, 2010). 

 

A sistematização para a realização da ação, a firmeza na determinação 

quanto ao que fazer e como fazer tinham ligação com a consciência estética 

fortemente arraigada na criança, uma vez que,  

 

[…] a arte infantil não se pauta por padrões a ela exteriores. 

Nela, a criança se exprime de acordo com seus processos de 

sentir, pensar e perceber, que são diversos do adulto e sofrem 

uma variação e evolução segundo seu crescimento (Duarte Jr., 

1998, p. 116).  
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Sob esse ponto de vista, o conceito de brincar para as crianças 

hospitalizadas pode ser aproximado ao da arte infantil, já que a brincadeira. 

para elas, não se pautava de fato em padrões exteriores previamente 

estipulados por alguém, mas era antes orientado pelo processo de sentir de 

cada uma delas. No decorrer dos jogos a preocupação com o fazer bem se 

mostrou de modo acentuado quando se esforçavam para não errar. O jogador 

se levantava, andava de um extremo a outro de onde estava posicionado o 

jogo, fechava um dos olhos, e olhava com o outro, no intuito de focar o melhor 

ângulo, calculava tempo-espaço antes de retirar uma das peças, voltando ao 

seu lugar para executar a jogada. 

 

Chega à sala T – 14 anos - e a professora pegou o brinquedo 

Foguete do Buzz por ele escolhido, colocando-o sobre a mesa, 

sentou-se e começou a explicar o jogo ao jovem. Terminou 

essa parte e antes de dar início ao jogo, tiraram a sorte, par ou 

ímpar, para ver quem começava a jogada. De modo 

concentrado o jovem mirava e fechava um dos olhos no 

momento de colocar a vareta em um cilindro cheio de orifícios. 

Ora era a vez dele colocar, ora a da professora. Antes de 

efetuar a jogada o paciente esticava o pescoço, levantava para 

examinar o melhor ângulo de tirar a vareta. Mostrava 

expressão de medo, coçava a cabeça (NO, 2010).  

 

A consciência estética também se estendia durante a realização de 

outras brincadeiras, pois, mesmo na existência de erros, sorriam ou 

verbalizavam algo cuja expressão tanto podia significar um pedido de 

desculpas a si mesmo, e por julgar engraçado o esforço em vão. Nas atitudes 

apresentadas pelas crianças ficou evidente uma seriedade descomprometida 

no ato de brincar. Seriedade, no sentido do esforço empreendido pelo jogador, 

ao realizá-lo com rigor, sem margem de erros, e descomprometida no que dizia 

respeito ao se permitir errar, transformando o erro em humor. 
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Mãe e filha confeccionam um colar, a primeira pergunta à 

segunda “Será que ainda não está bom?”. A criança responde 

“Não sei”. Colocou o colar no pescoço para medir e falou para 

sua mãe “ Vou por mais, vou por tudo. [...] A mãe, ao olhar para 

o colar, percebe que a criança colocou três contas iguais sem 

intercalar com o canutilho verde e fala “vamos desmanchar”, 

criança sorri e desmancha”. (NO, 2010). 

 

No brincar da criança hospitalizada percebeu-se, assim, a consciência 

estética enunciada por Duarte Jr. (1998, p. 115) como “uma capacidade de 

escolha, uma capacidade crítica para não mais submeter-se à imposição de 

valores e sentidos, mas para selecioná-los e recriá-los”. Apesar do caráter 

descomprometido impresso pelas crianças às suas brincadeiras, elas não eram 

destituídas de criticidade, fator que as levava a ter posicionamentos firmes e 

auto exigência na concretização da referida ação. 

Na visão dos profissionais, o fazer bem ocorria quando as crianças 

assumiam e incorporavam o papel escolhido, e o representavam o mais 

próximo possível do real. Por outro lado, em seus momentos de brincadeiras, 

pinturas, desenhos, montagem de blocos, jogos de várias espécies, as crianças 

também desejavam e sentiam essa necessidade de vivenciarem a beleza, ao 

quererem ver seus trabalhos elogiados por parte do observador externo.  

 

“É esse menino T, ele tinha uma caligrafia muito bonita. Ele era 

muito organizado, ele era perfeccionista. Tudo dele era 

perfeito, as coisas dele não era nada amassado, não era nada 

sujo, era tudo limpinho, tudo arrumadinho”. (P. Bálsamo). 

  

O fato de no momento das brincadeiras as crianças se preocuparem em 

realizar algo de modo a ser considerado como belo, pode ser explicado pela 

necessidade de conseguir a perfeição enunciada por Huizinga (1990, p. 70):  

 

Um dos mais fortes incentivos para atingir a perfeição, tanto 

individual como social, e desde a vida infantil até aos aspectos 

mais elevados da civilização, é o desejo que cada um sente de 
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ser elogiado e homenageado por suas qualidades. Elogiando o 

outro, cada um elogia a si próprio. Queremos ser honrados por 

nossas virtudes, queremos a satisfação de ter realizado 

corretamente alguma coisa. Realizar corretamente uma coisa 

equivale a realizá-la melhor que os outros. Atingir a perfeição 

implica que esta seja mostrada aos outros; para merecer o 

reconhecimento. O mérito tem que ser manifesto [...]. 

 

O belo do brincar para a criança hospitalizada aproximou-se também do 

prazer evidenciado por Dufrenne (2008, p. 40): 

 

É necessário, portanto, que a ideia do belo deixe de ser ideia, 

que não nos fale e não nos estimule como uma noção abstrata, 

mas que esteja encarnada em objetos belos. [...] O objeto belo 

aqui, é apenas ocasião de prazer; a causa do prazer reside em 

mim, no acordo da imaginação com o intelecto; isto é, das duas 

faculdades que todo encontro do objeto põe em jogo; mas 

enquanto no juízo de conhecimento o intelecto governa a 

imaginação, na experiência estética a imaginação é livre, e o 

que experimentamos é o livre jogo das faculdades e da sua 

harmonia mais do que a sua hierarquia. 

 

De fato a situação vivida pelas crianças no decorrer de suas brincadeiras 

consistia na relação direta com o prazer gerado para elas, em consonância 

com a livre imaginação, pois, apesar da sua preocupação em receber elogios 

de observadores externos, existia ali um direcionamento próprio à consecução 

da beleza – o prazer de realizar algo esteve mais centrado nelas do que nos 

outros, veracidade percebida via processo de escolha das peças para montar, 

concentração exigida na pintura do desenho e a própria admiração em ver sua 

obra concluída. 
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7.1.7. O êxtase  

 

“Fazendo desenho vai ficando mais alegre, 

distrai, tira um pouco a tristeza. Pode desenhar, 

fazer o que quiser: desenhar amigo, a casa 

onde mora, ela brincando com outras 

crianças… e para distrair um pouco a tensão”. 

(Corpo solto, 14 anos). 

 

O brincar além de ser uma atividade considerada pela criança como 

séria, prazerosa e intensa, detém o poder de transformar uma situação 

simulada na mais real possível, via a totalidade da entrega ao evento, sendo a 

intensidade a responsável pela transposição de uma situação a outra, 

configurando, assim, sua semelhança ao êxtase, compreendido na visão de 

Morin (2005, p. 136) como “a experiência máxima que encontra fim em si 

mesma e ganha valor supremo”.  

Mafessoli (2002) tratou esse assunto como a saída de si. No decorrer 

desta discussão adotamos ambos os sentidos designados pelos autores para 

as situações similares em que observávamos os pequenos transes – porque 

aconteciam em curto espaço de tempo, ocorriam de modo espontâneo e em 

ações aparentemente triviais, parecendo-nos que a entrega por inteiro na ação 

bastava para sua concretização.  

Não havia, porém, um momento e lugar específicos para sua ocorrência. 

Aconteceu algumas vezes em espaço coletivo - sala de brincar, ou na 

enfermaria, ou quando a criança brincava no leito. Ao que pareceu essa 

passagem não estava ligada ao lugar ou ao fato de a criança ficar isolada, mas 

antes ao modo intenso de vivenciar o ato. No acentuado engajamento 

transparecia a saída de si momentaneamente, daí que a criança não se 

importava com quem estava à sua volta, desligando-se literalmente das outras 

coisas, parecendo criar um mundo próprio.  

 

A menina senta-se em uma cadeira junto a uma mesa Sobre a 

mesa e à frente da menina encontra-se uma banheira de 
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plástico cor-de-rosa e, dentro dela, duas bonecas e um ursinho 

cor laranja. Ela pega o ursinho e aperta, ao efetuar esse 

movimento, aquele emite um som PI..PI… Pega uma das 

bonecas e passa o cabelo da mesma em seu rosto como se 

estivesse acariciando-o. Nessa altura sua fisionomia muda, 

abre um breve sorriso, fecha os olhos e sente o momento (NO, 

2010). 

 

Em uma das vezes o êxtase surgiu quando um menino pintava sobre a 

cama enquanto fazia quimioterapia, e se manifestou nos gestos corporais e 

pela forma sensível de contemplar o que havia feito.  

 

Enquanto pintava gesticulava com os lábios, ora cerrando-os, 

ora formando biquinho, ora arregalando os olhos, seu olhar é 

fixo. Após concluir cada etapa, solta o lápis de cor, ergue a 

prancheta em que o desenho está apoiado, olha de modo 

concentrado dando a impressão de examinar o que fora feito. 

[...] E no decorrer da pintura do segundo desenho, em dado 

momento se jogou na cama, abriu os braços, respirou fundo e 

disse “Ah!”, como se estivesse relaxando, ficou alguns 

segundos nessa posição, levantou e voltou a pintar (NO, 2010). 

 

O êxtase ocorria também durante o jogo, quando a criança se 

concentrava a ponto de se levantar, esquecendo que estava conectado ao 

equipamento de soro, por onde corria a medicação. 

 

Menino de 7 anos que estava tomando soro, cujo frasco estava 

colocado no suporte, terminou de montar o quebra cabeça e se 

levantou, começou a andar e esqueceu de levar o suporte 

consigo. Deu a impressão de ter esquecido que estava 

tomando soro (NO, 2010).  

 

Outro momento pontual desse estado ocorreu aquando da entrevista 

mediada por fotos, sendo que a criança ao vê-las reportava-se a uma situação 
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vivida anteriormente, em casa, na companhia de amigos, momento em que 

passava da situação de hospitalização para a de casa e, a partir dessa breve 

passagem, o ambiente ora ocupado, adquiria outra configuração, ou seja, o 

sentido de casa nova, sendo ela mais confortável. 

 

“Eu comecei a brincar, a olhar as fotos e parecia que eu estava 

me sentindo em casa”. (Poderoso, 8 anos). 

 

“É como a pessoa... Parecendo que a pessoa está na nova 

casa, no novo lar. [...] uma casa mais confortável, que a criança 

pode brincar, correr, mexer com os brinquedos”. (Poderoso, 8 

anos). 

 

As ações bem demarcadas permitiram interpretar que a estética 

encontrava-se diluída institucionalmente (tempo, espaço, relações) de modo 

latente, e aflorava via o brincar das crianças hospitalizadas. Isto porque antes 

da hospitalização elas brincavam e experimentavam sensações e sentimentos 

peculiares à sensibilidade de cada um, e ao serem acometidos pela doença, 

esses traços já registrados em seus corpos permaneciam, mesmo que 

adormecidos temporariamente. Ao inteirar-se com objetos e situações 

vivenciadas anteriormente, esses sentimentos eram despertados e vividos com 

intensidade no momento de brincadeira, sendo ela desencadeadora desses 

pequenos transes. 

Ao conjunto de caracteres vividos no brincar dessas crianças, coube 

aproximação ao estado estético trabalhado por Morin (2004, p. 136) como “um 

transe de felicidade, de graça, de emoção de gozo e de felicidade”. 

 

“[...] Ela traz brincadeiras, traz quebra cabeça que a gente se 

distrai um pouco e esquece que está no hospital”. (Distração, 

16 anos). 

 

O êxtase vivido pela criança, na visão dos profissionais, teve relação 

com suas experiências de brincar na infância ou até mesmo pela maternidade 



170 

 

vivida com filhos em casa e por isso olhavam com compaixão para esse ato. 

Em seu entender, no momento em que as crianças brincavam, elas passavam 

de um plano a outro, e nesse interstício esqueciam que estavam no hospital, 

sendo-lhes proporcionado relaxamento, terapia e brincadeira de verdade. 

 

“Então elas, eu penso que é assim, elas ficam mesmo 

descontraídas, elas esquecem mesmo que estão no hospital e 

brincam. Brincam mesmo”. (P. Carinhosa). 

 

“É muito prazeroso ver esse momento de brincadeira da 

criança na classe hospitalar, elas brincam de verdade. Elas 

distraem mesmo, elas viajam. Então tem aquela magia, aquela 

fantasia que elas criam aqui dentro, que é muito interessante”. 

(P. Bálsamo). 

 

Essa manifestação - epifania - ocasionada pelo brincar, permitia a saída 

de si, na visão das crianças, e levava à mudança nas emoções, saída do 

estado negativo para o positivo: do sofrimento para a felicidade, da passividade 

para o tornar-se mais ativo, para se sentir melhor e saudável; havia como que 

uma reconfiguração do ambiente no sentido de deixá-lo mais saudável. Ao sair 

da situação as crianças percebiam que algo havia mudado, fosse no aspecto 

físico ou emocional, e quando retornavam à realidade, sentiam-se melhores e 

revigoradas. 

A situação encontrada permitiu-nos identificar a presença da estética 

descrita por Morin (2005, P.135) do modo seguinte: 

  

[...] a estética, como o lúdico, retira-nos do estado prosaico, 

racional – utilitário, para nos colocar em transe, tanto em 

ressonância, empatia, harmonia, tanto em fervor, comunhão, 

exaltação. Coloca-nos em estado de graça, em que nosso ser e 

o mundo são mutuamente transfigurados, que podemos chamar 

estado poético. 
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O estado poético, segundo Morin (2004), atinge seu apogeu no êxtase. 

De fato, foi a partir do estado de graça alcançado por meio do desenho (que 

aos olhos do observador externo poderia parecer simples e banal), que 

ocorreram os principais momentos de transição de um tempo a outro, 

apontando para a existência do êxtase. 

 

“[...] Tem porque aqui no hospital eu não posso ver, eu não 

posso sair, eu não posso ver nada lá fora. Daí vendo essas 

cores e pintando com elas daí a gente dá para imaginar as 

árvores lá fora”. (Distração, 16 anos). 

 

As fotografias usadas na entrevista mediada por fotos representando 

crianças a brincar em situação de hospitalização, também serviram de recurso 

para a breve saída do espaço e tempo vivido no agora, em direção a outro 

tempo, passado, compartilhado com irmãos e amigos em casa. 

 

“Escolhi porque eu olhei e pareceu como quando eu comecei a 

brincar e me sentir melhor. [...]. Pareceu quando eu estava 

brincando em casa, assim brincava de médico”. (Poderoso, 8 

anos). 

 

Aqui deparamo-nos com o cruzamento do olhar da criança acerca dos 

sentimentos desencadeados pelo brincar com a pista deixada por Morin (2004, 

p. 136) relativamente à ideia de que o estado poético proporciona satisfações 

tanto carnais como espirituais e pode ser vivido como “alegria, embriaguez, 

festa, gozo, volúpia, delícia, deslumbramento, fervor, fascínio, satisfação, 

encantamento, adoração, comunhão, entusiasmo, exaltação, êxtase”.  

Duarte Jr. (1998) também nos auxilia a interpretar o êxtase vivido no 

momento de brincadeiras da criança hospitalizada configurando a presença da 

estética do modo seguinte: “na experiência estética, meus sentimentos entram 

em consonância (ou são despertados) por aqueles concretizados na obra, 

minha atenção se focaliza naquilo”.(Id., p. 103). Com efeito, as crianças 

demonstravam total concentração no ato de brincar, entregavam-se-lhe 
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inteiramente, fruindo o prazer decorrente da concretização dos 

jogos/brincadeiras. Viviam os sentimentos de modo intenso, se entregavam 

inteiramente à ação e, sem medo, se deixavam guiar pela imaginação, 

responsável por provocar a saída de si, o êxtase (Morin, 2005; Mafessoli, 

2002). 
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7.2. Manifestações estéticas no corpo que brinca 

 

Os pedaços, sequências e exemplos da 

interação social que são estudados pelo 

interpretador carregam camadas de 

significados, nuances, substâncias e texturas, e 

essas camadas vêm de múltiplas formas e são 

com freqüência contraditórias (Denzin, 1990). 

 

 Uma das características atribuídas por Denzin ao interacionismo 

interpretativo é de trazer à superfície os significados experimentados numa 

determinada ação, pelo que o interpretador deve ficar atento a todos os atos 

que a compõem, daí a multiplicidade que este processo requer. No decorrer da 

constituição do tema ora apresentado, o esforço empreendido foi para agregar 

tudo que estivesse relacionado com o sentimento requerido e vivido pelo corpo 

no momento das brincadeiras, na visão das crianças, profissionais e 

pesquisadores. 
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7.2.1. Percepção do corpo: múltiplos sentimentos 

experimentados 

 

O Brincar, se olhado de modo ingênuo, pode dar a impressão de ser um 

evento sempre harmonioso, livre de conflitos internos e externos, 

constrangimentos; entretanto, se visto de forma acurada e do ponto de vista de 

quem brincou, sobretudo no caso das crianças hospitalizadas, as ponderações 

acima se faziam presentes quando esse público infantil percebia seu corpo 

ameaçado, seja pela enfermidade ou por sentir o ambiente em que então se 

encontrava como sendo do outro.  

A criança hospitalizada tinha a consciência de que o corpo era o lugar 

onde nascia toda a forma de emoção, fosse ela positiva ou negativa, e por 

conhecê-lo, bem sabia reconhecer o duplo aspecto nele ocorrido a partir da 

doença e de sua estada nesse ambiente. O primeiro destes aspectos era 

sentido via sensações agradáveis ocasionadas pelo brincar. A criança ficava 

alegre, feliz, divertia-se e melhorava. Ao ser interpelada sobre como o corpo 

ficava quando brincava no hospital, a criança respondeu com naturalidade e 

convicção 

 

“ alegre, feliz, melhor”. (Felicidade, 10 anos).  

 

 O modo de expressar os sentimentos vividos pela criança no brincar 

relacionou-se com a concessão da sensação para a consecução do prazer. “Ao 

sentir prazer permitimos que a sensação domine nosso ser. O fluxo de 

sentimentos precede a deliberação e a vontade. O prazer não pode ser 

possuído. É preciso se entregar a ele, isto é, permitir que ele tome parte do 

nosso ser”. (Lowen, 1970, p.25). 

Mediante essa visão apontada pela criança quando o corpo respondia 

ao chamado, brincar era um sinal de que estava melhor e vislumbrava a 

possibilidade de receber alta e ir para casa. Transpareceu desse modo, que os 

sentimentos bons experimentados nos momentos de brincadeiras, serviam 

como ponto de referência no quadro da doença. 
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“Ele já fica melhor para ir embora [...]. Porque ele já tomou 

sangue, aí ele fica melhor, já fica melhor, depois ele já 

brincando tudinho, aí já alta para ele”. (Felicidade, 10 anos). 

“Vejo assim, se estou lendo, desenhando, eu fico feliz, estou 

feliz nessa hora”. (Corpo solto, 14 anos). 

 

 O ponto de vista das crianças acerca dos sentimentos vividos no brincar 

culminou com o expresso por Lowen (1970, p. 60), ‘boas sensações 

representam o estado de conforto e relaxamento no corpo manifestado por 

movimentos silenciosos e harmoniosos’. Quando movimentava o corpo, ainda 

que de modo parcial, a criança percebia algum tipo de mudança e apreciava 

essa sensação boa. 

 

“É porque movendo nosso corpo que nem quando pinta, fica 

mais alegre, já fica mais bom”. (Felicidade, 10 anos).  

 

A expressão “boa” no dizer da criança foi o modo encontrado para se 

referir ao estado de transição que o corpo passa a ter no momento em que 

começa a brincar. Para Lowen (1970, p.60) “no prazer a pessoa se sente 

macia, vibrante e animada; os olhos vibram e a pele fica quente”.  

Com base em Lacerda (2002) pudemos associar a resposta da criança 

ao brincar, como aqueles objetos situados fora da obra de arte, que acabam 

por suscitar uma reação estética mais intensa que a percebida através da arte. 

A intensidade estética vivida pela criança durante as brincadeiras tinha início 

logo que ela começava a desempenhar a ação, e a partir daí realmente 

conseguia detectar o sentimento aflorado, a felicidade e ainda outras formas de 

mudanças ocorridas no corpo. 

Por intermédio dessas interpelações feitas ao corpo pelas crianças 

pode-se referir ao mesmo como sendo polissêmico, pois elas próprias 

percebiam nele a existência do reverso desses sentimentos (o duplo aspecto a 

que nos referimos atrás), ou seja, os negativos. Estes foram identificados em 
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seus corpos nas situações em que não podiam participar de algum tipo de 

comemoração, ou na presença de fragilidades.  

 

“Eu não sei por que eu estava aqui no quarto 207 e eu não 

podia andar, ai eu não pude ir lá em cima na festa”. (Alívio, 8 

anos). 

 

 A imobilidade muitas vezes imposta ao corpo, fosse pela necessidade de 

recuperação ou relacionada com a pouca opção de atividade, era sentida pela 

expressão de tristeza ou de algum tipo de desconforto. 

 

É só assistir TV, porque assim, só fica parado... assim... sem 

fazer nada é triste, tem que fazer alguma coisa, qualquer coisa 

é bom, daí você fica mais alegre, feliz, não fica só deitada”. 

(Corpo solto, 14 anos). 

 

 As crianças exercitavam com as brincadeiras o alargamento da 

percepção de seus sentimentos, em termos da educação estética de crianças e 

jovens refletidos por Lacerda (2001, p. 47). 

 

Enquanto participante o aluno adopta uma perspectiva, emerge 

do ‘interior’ da própria atividade, de que é autor e realizador, 

torna-se capaz de prestar atenção às experiências corporais 

vividas e senti-las como significativas, como portadoras de 

sentido [...]. 

  

 De fato, as experiências corporais vividas no brincar, positivas ou 

negativas, é que levavam a criança a fazer a leitura dos sentimentos ali 

existentes. A visão aguçada despertava a percepção da fragilidade do corpo e 

sua suscetibilidade à morte. 

 

“O corpo da criança não pode sair se está doente, a criança 

fica só deitada [...] ele está frágil, não toma nada, não come. 
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Acontece ele acaba, ele acaba ficando mais doente e pode 

morrer”. (Felicidade, 10 anos). 

  

 A própria hospitalização levava a criança a ter consciência do porquê da 

estada de seu corpo nesse ambiente e sua importância, porém, não a eximia 

da noção de ser privada dos contatos e das coisas a que não tinha acesso. 

 

“Bom meu corpo ele fica hospitalizado, eu estou aqui tomando 

os remédios para poder ir embora para poder ter uma vida 

normal como eu vivia. [...] poder comer as coisas que não 

pode, passear, ver meus amigos, ver coisas que eu posso ver. 

[...] coisas que eu não posso: andar nas ruas, ver o sol, sentir o 

vento, respirar melhor, ter contato com pessoas, com meus 

amigos, meus pais”. (Contemplação, 14 anos). 

 

 O vivido anteriormente de modo significativo ficou registrado 

corporeamente e a ausência dessas atividades sensíveis boas deixava o corpo 

saudoso, e foi preciso criar meios para suportar a situação. 

 

“No começo era triste porque eu não podia fazer quase nada. 

Mas depois fui acostumando e daí a rotina já sabe que é para 

sarar. Aí então a gente concorda com tudo o que os médicos 

falam”. (Ânimo, 15 anos). 

“Triste porque tem que ficar aqui tomando sangue e feliz 

porque apesar de estar aqui pode brincar. Tem a professora 

para trazer coisas para ela brincar”. (Distração, 16 anos). 

 

A partir das brincadeiras percebiam que o corpo abrigava dupla 

capacidade, ou seja, não era só alegre e nem só triste, e por isso conseguiam 

superar as dificuldades, pairando sobre eles a força de vontade. A duplicidade 

atribuída ao corpo pela criança, por analogia, possuía forte carga estética e o 

tornava mais exigente dado o apurado gosto pelos sentimentos bons. Em 

função disso, ao se perceberem em condições indesejáveis, estranhavam e ao 
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pressentirem essas ameaças adotavam condutas de enfrentamento para 

manutenção das mesmas. 

O outro lado experimentado pelo corpo, os sentimentos desagradáveis, 

também podem ser analisados pelo lado da estética, quando se entende que a 

tristeza e o enfrentamento são usados como mecanismo de resistência para a 

obtenção e manutenção de experiências boas. O ponto de vista de Lacerda 

(2002, p.) foi adotado para sustentação de nossa concepção “a dimensão 

estética concretiza [...] a capacidade que o homem tem para redescobrir, 

reinventar, reconstruir, é algo que concretiza profundamente a nossa natureza 

humana”. 

 

“Tem criança que fica chorando bastante, ai não chora mais 

porque tem bastante brinquedo lá em baixo para brincar”. 

(Ânimo, 15 anos). 

 

Como o brincar faz parte da natureza humana da criança, por vezes ela 

reclamava quando brincava pouco, e conseguia perceber a perda da liberdade 

em algumas situações. Por ter essa visão, sofria quando não podia sair do 

quarto para interagir com outros ambientes e pessoas.  

 

“Às vezes quando as tias trazem alguma coisa para fazer até 

dá alegria, porque se tem alguma coisa para fazer, no mais não 

tem nada para fazer aqui”. (Distração, 16 anos). 

 

 Esse corpo até então ativo e mais livre, sentia dificuldade de adaptação 

a esse meio, daí que se estranhava quando confrontado com outra criança e 

professora. Em alguns momentos sofria cobrança para realizar tarefa pelo 

colega, chorava ao ver seu lugar ocupado e quando não conseguia fazer algo 

desejado e se via na necessidade de proteger o brinquedo. 

 

Menino pequeno se aproximou da mesa em que se 

encontravam alguns animais colocados por outro que brinca 

nesse mesmo espaço e tenta pegá-los, o último fala “não, não” 
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e protege os animais com os braços falando à professora “ele 

quer pegar os brinquedos”. (NO, 2010). 

F mostrava-se inquieta e quando travava o computador ela 

batia o mouse com força na mesa. A professora ao observar 

isso pediu a ela que tivesse paciência dizendo “tem que ter 

paciência com esse computador” e a menina respondeu “mas 

eu não tenho”. A professora chegou, aproximou das meninas e 

falou “vocês estão jogando paciência?”. F respondeu “não”. Ela 

falou às mesmas “joga que é bom”. F retrucou: “ah! Eu gosto 

de berimbol”. Professora falou “quando vocês aprenderem vão 

ver como é bom”. (NO, 2010). 

 

 A multiplicidade de sentimentos desencadeados pelo corpo da criança 

mediante o brincar se identifica com a leitura feita por Lacerda (2002, p. 20) ao 

acontecimento estético articulado com o desporto como sendo plural pela 

abertura com que se abre à fruição. “Trata-se de uma fruição dinâmica, que 

não se esgota na contemplação passiva. É uma contemplação implicada, que 

interpreta, que questiona, que redimensiona, que reconfigura”. A aproximação 

entre a estética do desporto e do brincar, incide sobre o papel ativo assumido 

pelas crianças frente à liberdade exercida nesse momento, por isso elas 

decidiam, reivindicavam. 

 Outra forma de sensibilidade percebida no corpo brincante foi a 

impaciência com os colegas no momento das brincadeiras e na disputa pelo 

lugar anteriormente ocupado. Contestava quando não concordava com algum 

tipo de sugestão, e demonstrava certo nível de stress quando a sala fechava. 

 

A menina muda de lugar senta-se do outro lado da mesa, na 

cadeira que o menino havia se levantado para buscar outro 

brinquedo. Ao retornar e perceber que seu lugar foi ocupado 

pela menina fala “aí é meu lugar”, ela responde “você levantou 

agora senta em outro lugar”, apontando para uma cadeira 

vazia. Ele não olha para a menina, não diz nada e senta na 

cadeira vazia (NO, 2010). 
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 Os profissionais que conviviam no dia a dia com a criança, reconheciam 

e conseguiam identificar esse momento de conflito vivido pelo corpo quando 

não brincava quanto gostaria. 

 

“Bom eu percebo assim que quando aquelas crianças gostam 

realmente da salinha, elas vão todas empolgadas e muitos 

reclamam quando dá o horário de fechar, quer dizer, elas se 

sentem bem lá dentro e muitos reclamam quando dá o horário 

de fechar, “já vai fechar”. (P. Liberdade). 

“De quando vem da brincadeira para o procedimento? Nossa! 

Sem dúvida. Ela vem chorando, vem chorando porque sai 

daquele momento de alegria, de lazer para depois digamos, 

tortura, Ave Maria, chora, só saber chorar. Tem umas bem 

resistentes”. (P. Interação). 

 

Essa reação de estranhamento presente no corpo que brincava, pode 

ser vista pelo lado positivo e analisada pelo ângulo do corpo estético, porque 

sendo ele um catalisador de sensações boas, estranhava ao perceber-se 

passivo, ameaçado, por isso reivindicava e lutava por aquilo que sabia e 

queria. Nesse sentido o estranhamento era para dar continuidade às 

experimentações agradáveis sentidas pelo corpo. 

Outra forma de sensibilidade apresentada pelo corpo nas brincadeiras – 

elas se materializavam nele, era no instante em que as crianças executavam 

cada ação ou o usavam para comunicar algo, fosse pelas palavras ou gestos. 

Às vezes usavam o choro como recurso para continuar brincando ou ir à sala. 

Por outras utilizavam linguagem não verbal apontando com o dedo o brinquedo 

escolhido. Havia situação em que sinalizavam com a cabeça, confirmando o 

pedido e aceitando brincar. 

A sensibilidade mostrada no brincar da criança hospitalizada criou 

condições para interpretá-la à luz da dimensão emocional que segundo 

Lacerda (2004, p. 304) “decorre preferencialmente da esfera da sensibilidade”. 

Através dela as crianças conseguiam avaliar as reais condições de obter o 
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brincar e os sentimentos provocados, e ainda interpretar o lugar onde essa 

ação era realizada. 

 

Uma criança pediu para brincar no leito. Ela ainda não falava e 

apontava com os dedos o que queria fazer: canetas e papel 

para pintar. Ela retirou a caneta de ponta porosa do estojo, fez 

a apreensão da tampa com os dedos polegar e indicador, 

efetuou alguns rabiscos no desenho impresso (cachorro), 

tampou a caneta e devolveu no estojo (NO, 2010). 

 

 O limite parecia não fazer parte do corpo quando ele se sentia 

impulsionado a brincar, “a força da atividade lúdica aparece como uma vontade 

renovadora e criadora, um aluvião vulcânico que empurra o indivíduo ao 

enfrentamento de uma força capaz de surgir novas e desconhecidas 

combinações e embaralhar as cartas de uma maneira que desafia as 

probabilidades”. (Duvignaud apud Assis; Correia, 2006, p. 121). 

Movida por essa força lúdica descrita pelos autores, a criança 

movimentava de modo cadenciado cada parte do corpo, cabeça, tronco, braço, 

sobressaindo-se nessa ação uma das categorias da estética, o ritmo (Marques; 

Lacerda, 2006). 

 

Criança de 2 anos chegou à sala, sua mãe ligou o computador 

e colocou um CD com música infantil (“Cantiga de rodas”), e ao 

ouvir a musica a criança começou a gesticular: bateu palmas, 

balançou a cabeça, levantou os braços, mexendo-os para um 

lado e para o outro, movimentou o corpo em pé (NO, 2010). 

Chego às 13:30 encontrei a sala aberta, lá estava a professora 

C e um menino de 3 anos assistindo o filme “ A era do gelo”. 

Ele estava sentado de frente para o aparelho de TV, seu olhar 

era fixo na imagem do desenho. Durante o tempo em que 

assistia permaneceu nessa posição. Ao término deste, a 

professora trocou o DVD colocando um de músicas infantis e 

ele continuava a assistir, mantendo-se concentrado. Percebi 

que em uma das músicas “Atirei o pau no gato” ele  começou a 
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balançar a cabeça, as pernas e um pouco com o tronco. Esse 

movimento me chamou a atenção porque ele estava com dreno 

torácico. Observo também que embora movimentasse algumas 

partes do corpo, seu olhar permanecia fixo nas imagens 

mostradas (NO, 2010). 

  

Entretanto, os ápices das expressões se mostraram na concentração 

existente no ato de brincar, fosse para pintar, jogar, montar peças. Nesse 

instante a expressão era séria, o olhar atento, movia os lábios apertando-os, 

movimentava com freqüência as pernas, olhos arregalados e a boca 

entreaberta. 

 

Em determinado momento da brincadeira a criança ficou 

sentada com as pernas cruzadas, coluna e cabeça eretas, 

fechou os olhos, imitando a posição Buda. Permaneceu alguns 

minutos nessa posição (NO, 2010). 

 

Algumas das crianças no momento de jogar fechavam um dos olhos, 

esticavam o pescoço, pressionavam os lábios, e no ato de pintar imprimiam 

força e leveza nas mãos, ou faziam movimento que se assemelhava a uma 

pose. 

 

Durante a realização do jogo da memória a criança segurou 

uma das mãos no tornozelo e ficou batendo com os pés no 

tabuleiro do jogo. Dali a pouco deitou, flexionou perna direita, 

fletiu braço esquerdo apoiando-o na cabeça assemelhando-se 

a uma pose (NO, 2010). 

Menino enquanto pinta manifestou a seguinte expressão: boca 

entreaberta, olhar fixo, ora ou outra serra os lábios (NO, 2010). 

No momento da pintura ele olhava atentamente para o 

desenho, sua expressão ficou séria, fez a apreensão do lábio 

inferior e balançou as pernas. Deixou a sala por uns instante 

retornou e continuou a pintar (NO, 2010). 
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 Em algumas vezes também foi possível detectar que as crianças 

mostravam expressão de susto e tensão nas atividades que exigiam 

habilidades refinadas. 

 

Entramos em uma enfermaria que tem apenas um menino de 6 

anos. G que realizava um trabalho voluntário apresentou as 

atividades (confecção brinquedo bandalhão e estórias), ele 

optou primeiro pela estória e escolhe “Chapeuzinho vermelho”. 

G começa a contar e dá ênfase à entonação da voz nas 

personagens lobo mau e vovozinha. Nesse instante percebo 

mudanças na expressão do menino: olhos arregalados, tensão 

– expressão de assustado e risos (NO, 2010). 

  

A categoria da estética - expressividade (Lacerda, 2006) permeou 

praticamente todos os momentos das brincadeiras das crianças. Mas 

necessário se faz reforçar que, na realidade, a aglutinação de todas as 

manifestações pontuais desencadeadas no brincar é que mostraram indícios 

de um corpo sensível, portanto estético, que não só abrigava sentimentos já 

existentes anteriormente, como também agregava outros em consonância com 

a necessidade do momento.  

Pode-se dizer que eles eram coexistentes e em função deles 

conseguiam distinguir as formas de agir de seu corpo antes e no decorrer da 

doença, brincar em casa e no hospital, por isso é que o corpo reagia ora 

estranhando, ora reivindicando, sendo esse o modo de não se tornar passivo, 

por isso assumia-se como sujeito, se posicionava, empreendia esforços para 

continuar experimentando sentimentos agradáveis, anunciados via palavras e 

expressões corporais que, ao serem conjugados, o elevavam ao palco da 

estética.  
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7.2.2. A disciplinarização do corpo para brincar 

 

“O corpo da criança não pode sair se está 

doente, a criança só fica deitada”. (Poderoso, 8 

anos). 

 

Brincar no hospital acontecia num corpo que ficava atrelado a um 

espaço e tempo, bem como sujeito a condições de ordem interna ou externa ao 

grupo. No caso das crianças hospitalizadas houve a necessidade de 

ajustamento do corpo em função da própria dimensão física vivida no 

momento, bem como daquelas impostas pelos profissionais e instituição. 

 No primeiro caso, a criança passava a adotar atitudes que a levavam a 

auto-disciplinar o corpo via micro-comportamentos, cujo propósito era no 

sentido de preservá-lo ao máximo para não só recuperar o vigor de antes, mas 

principalmente, voltar ao seu meio aconchegante, a casa. As crianças não 

deixavam de brincar, porém estabeleciam o modo de brincar a fim de não 

expor o corpo a qualquer tipo de ameaça, por exemplo, contrair uma infecção e 

piorar seu quadro, bater e se machucar e ou quebrar alguma de suas partes. 

 

“É, ele tem que brincar assim, em cima de uma mesa para não 

pegar bactéria nos pneus do carrinho [...]. É, meu corpo ele tem 

que ficar do mesmo jeito que te falei, parado, se eu quebrar 

meu nariz ou cair e quebrar uma costela tem que ficar mais 

dias no hospital”. (Alívio, 8 anos). 

 

 Para a criança, a disciplina imposta ao corpo possuía o significado de 

segurança, no que dizia respeito a continuar brincando e ficar curada o mais 

breve possível e, consequentemente, ir embora, livrar-se desse ambiente que 

exigia colocação de regras ao próprio corpo. A nós interpretadores do referido 

quadro ficou a impressão de que as crianças, assim como Foucault (1997, p. 

118), compreendiam que, “o corpo está preso no interior de poderes muito 

apertados, que lhe impõem limites, proibições ou obrigações”. 
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 De certo modo, a própria rotina hospitalar contribuía para a criança 

impor proibições ao corpo e ampliar sua visão quanto às limitações em 

decorrência do esquadrinhamento do espaço para brincar, por isso foi preciso 

vigiar os movimentos para não colocar o corpo em risco. 

Ao excessivo cuidado delegado ao corpo pela criança coube a noção de 

docilidade trabalhada por Foucault (1997, p.118), “é dócil um corpo que pode 

ser submetido, que pode ser utilizado, que pode ser transformado e 

aperfeiçoado”. 

 

“É porque a gente está aqui presa não é? Eu estou com a 

defesa baixa daí eu não posso ficar andando. Daí tem tanta 

gente que anda no corredor, eu tenho que ficar aqui presa. [...] 

como eu já te falei é porque estou com a defesa baixa. Daí eu 

não posso sair para lugar nenhum, só tem que ficar aqui nesse 

quarto”. (Distração, 16 anos). 

 

Contudo, a forma de docilidade adotada pela criança esteve mais 

direcionada à sujeição do corpo que à sua transformação e aperfeiçoamento 

propriamente dito, porque a ação era passageira e não exigia treino de gestos 

com vista à eficácia e rendimento. Nesse caso o receio do que pudesse 

acontecer ao corpo estava relacionado com sua vulnerabilidade, com o fato de 

conviver em um quarto pequeno e uma sala de brincar também pequena, e 

isso não só fazia reduzir sua movimentação, como aumentava a exposição do 

corpo ao perigo. A solução encontrada foi impor a ele outras formas de brincar, 

abrindo mão de correr, por exemplo. 

 

“Esse corpo tem que ficar parado, muito parado, porque no 

hospital o quarto é pequeno e nem que não esteja cheio não 

pode correr igual lá na salinha”. (Alívio, 8 anos). 

 

 A conduta disciplinar para brincar, imposta ao corpo pela criança, a 

nosso ver é porque como organismo motor sente necessidade de maior 

gestualidade à semelhança do descrito por Cunha e Silva (1997, p.112). 
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O corpo tem que mexer-se, tem que reconquistar o espaço 

perdido. Tem que relacionar-se com o lugar. O corpo motor é um 

organizador do espaço, é um libertador de mensagens 

aprisionadas através da semântica do gesto. Reivindicar para o 

corpo maior gestualidade, com o auxílio ou não, da configuração 

desportiva, é uma exigência ecológica. 

 

 As reflexões das crianças somadas às do autor deram-nos a certeza de 

tratar-se de um corpo envolto em sensibilidade, o que explica sua capacidade 

de re-significação da situação ora enfrentada. Uma dessas facetas foi a 

perseverança para brincar: havia momentos em que a criança interrompia a 

brincadeira, ia até o quarto, fazia a medicação ou realizava exames, voltava e 

continuava. Apesar de reclamarem por ter que deixar essa atividade 

momentaneamente, elas faziam isso quantas vezes fosse preciso desde que 

pudessem prosseguir brincando. Mediante essa forma de imposição 

institucional as crianças elaboraram a seguinte norma: se para brincar, tenho 

que parar, então paro e volto.  

É claro que a norma institucional exercia, nesse caso, certa carga de 

poder, no entanto a cobrança maior ocorria a partir dela própria e a vontade de 

brincar parecia ter maior peso do que a imposta pela instituição, por isso se 

autodisciplina. 

 

“Eu fico bastante feliz quando eu brinco lá em baixo, é que lá 

em baixo pode quando não está tomando quimioterapia, daí 

pode. Com a quimioterapia não pode, porque pode vazar 

alguma coisa. Aí só vai quando não está com quimioterapia, só 

com soro”. (Ânimo, 14 anos). 

 

As crianças, apesar do conflito vivido, não mediam esforços para 

participar das brincadeiras, fosse na cama ou em outro espaço, e para isso 

sujeitavam o corpo à posição mais favorável a fim de garantir sua participação. 
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Ao chegar à classe hospitalar encontrei a sala aberta e uma 

menina de 5 anos, cumprimentei-a, ela deu um breve sorriso. 

Como no momento tomava soro, para brincar apoiava a mão 

que estava com escalpe sobre a mesa e brincou com a que 

estava livre (NO, 2010). 

 

Nas diferentes descrições apresentadas ficou nítida a imposição feita 

pelas crianças ao corpo devido à vontade de fazer algo que gostavam e lhes 

proporcionava sentimentos agradáveis, por isso é que adotavam essas 

pequenas atitudes, com vista à sua autodisciplinarização submetendo-o a 

posições às vezes inusitadas para brincar. Tais características, indicavam por 

parte das crianças, esforço constante para manutenção do “corpo centrífugo”, 

ou seja, um corpo mais orientado para a fruição que tem relação com o 

princípio de abertura e espiralidade (Cunha e Silva, 1995). 

Entretanto, no momento das brincadeiras também o reverso aconteceu, 

ou seja, a criança teve de lidar com a sombra de poder advinda do exterior, 

exercida de várias maneiras naquela instituição - a hetero-disciplinarização que 

por analogia se compara ao “corpo centrípeto” cuja morfologia conceptual é a 

circularidade (Cunha e Silva, 1995). 

Dentre as várias formas de poder identificadas enquanto as crianças 

brincavam, estava o tempo que ficava limitado à parte da tarde e como não 

bastasse o fato de sua redução a esse período, ainda existiam sistemáticas 

interrupções para fazer medicação, verificação de sinais vitais, acrescentando 

nesse cenário a paragem para realização de tarefas escolares. 

 

Levantou para ir ao seu quarto tomar medicamento. Andou até 

um lance da escada em direção ao mesmo, voltou, pediu à sua 

mãe para levar brinquedo porque não voltaria mais por causa 

da medicação - quimioterapia (NO, 2010). 

 

Nessa rede de poderes o espaço reduzido, sala, leito ou corredor, 

obrigava o corpo - na visão das crianças, a ficar mais tempo parado. Porém, 
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isso não significava deixar de brincar, elas acabavam por encontrar uma forma, 

talvez não a desejada para o momento, mas a possível. 

 

Menino - 12 anos perguntou à professora “Posso brincar no 

computador?” Ela diz que sim. Ele se levantou arrastando o 

suporte de soro em direção ao computador puxou a cadeira e 

sentou-se diante do mesmo (NO, 2010). 

Coloca a prancheta com o desenho preso a ela sobre o 

travesseiro, escolhe a cor e começa a pintar. Interessante é 

que o menino está pintado sobre a cama porque está tomando 

medicação intravenosa e usa apenas uma das mãos para 

realizar a atividade (NO, 2010). 

 

Outro momento em que a hetero-disciplinarização se acentuava, era 

quando a criança estava acamada, portanto, sem condições de ir para a sala, 

onde havia maior possibilidade de exercer escolha; nessa circunstância seu 

querer ficava subjugado ao que a professora levava como opção, não lhe 

restando outra alternativa, ou aceitava o oferecido, ou ficava sem brincar. 

Geralmente davam preferência pela primeira alternativa. 

 

Na enfermaria 207 um menino olhou para o brinquedo: boneco 

de plástico personagem de desenho, carrinho de plástico e 

logo que pegou começou a brincar. Nessa mesma enfermaria 

outra criança, uma menina, escolhe uma boneca e também em 

seguida começa a brincar (NO, 2010). 

 

De modo talvez inconsciente e na condição de ter que cumprir papel 

pedagógico delegado pela instituição, por vezes, as professoras corroboravam 

essa relação de poder, limitando algumas brincadeiras das crianças, cabendo a 

estas obedecer - cumprir primeiro com as obrigações escolares para depois 

brincar. 

 

Hoje no primeiro momento as crianças e jovens fizeram 

atividades escolares: matemática (noção conjunto, problemas 
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com as operações básicas: adição, subtração, multiplicação). 

Os três estão sentados ao redor de uma mesa, onde o material 

foi colocado. Elas estavam concentradas na atividade, cada 

qual em seu tempo e existia certa serenidade em seus rostos. 

Ao perceber que algumas delas já terminaram a professora 

falou “Agora que terminaram pode escolher o que quiser: 

brincar, pintar”. (NO, 2010). 

A professora sentou-se ao lado de uma menina para contar a 

estória “Chapeuzinho vermelho”, mas a criança dividia a 

atenção entre aquela e brincar com um trem de plástico, 

movimentando-o de um lado para o outro. Nesse momento foi 

exigido várias vezes por parte da professora que prestasse 

atenção (NO, 2010). 

 

Ao mosaico relacionado à disciplinarização dos corpos para brincar 

coube a interpretação de que as crianças o reconheciam como ambivalente, ao 

deparar-se no dia-a-dia da hospitalização com conflitos de ordem física - não 

podiam realizar as mesmas coisas que antes e por isso tiveram que sujeitar o 

seu corpo a uma nova condição. Também passavam a ter consciência da 

pertença do seu corpo à instituição, enquanto ali permanecessem, por isso 

deviam cumprir o que lhes fosse determinado – obedecer para ter algo. Na 

mesma proporção, o percebiam como gerador de excitações agradáveis (Elias 

e Dunning, 1992) afloradas em seus momentos de brincadeiras, sendo essa a 

razão principal da exigência de flexibilidade para o corpo. 

A partir da dupla postura assumida pelo corpo brincante da criança 

hospitalizada para lidar tanto com a docilidade, quanto com a criação de 

resistências para dar continuidade às suas brincadeiras, pudemos, por 

analogia, referir-nos a ele como sendo “imerso nos contornos do prazer”. 

(Cunha e Silva, 1998, p. 37). 

Diríamos que era o prazer que impulsionava o corpo a brincar sem 

almejar nada mais. A marcante presença desse sentimento vivido pela criança 

levou-nos a interpretar esse corpo singular como lúdico-estético. 
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7.2.3. Ritualização do corpo que brinca 

 

Menino escolheu sequencialmente vários 

brinquedos, primeiro o carro, depois uma moto, 

deixou-os, pegou um jogo da memória, brincou 

por instantes, guardou as peças na caixa, foi à 

outra sala conjugada pegou carro de plástico e 

soldados em miniatura, sentou-se próximo a 

uma mesa e dispôs os mesmos uns atrás dos 

outros (NO, 2010). 

 

O brincar da criança hospitalizada exigia um ritmo cadenciado por parte 

das professoras e crianças. No caso das primeiras, chegavam, entravam na 

sala, higienizavam os brinquedos deixados na enfermaria. Concluída esta 

etapa, avançavam rumo às enfermarias, visitando uma por uma, e em cada 

uma delas passando leito por leito. Aproximavam, se apresentavam, falavam 

nome e função. O próximo passo, indutor do desejo, em nosso entender, dizia 

respeito à apresentação da brinquedoteca e dos tipos de brinquedos 

existentes, caso quisessem brincar. Concluído esse primeiro rito, voltavam à 

sala, separavam os brinquedos conforme os pedidos de cada criança, 

retornavam às enfermarias e os entregavam.  

 

Cheguei à brinquedoteca por volta de 13h e encontrei a 

professora C. fazendo a higienização dos brinquedos e 

organizando-os na prateleira para quando as crianças 

chegassem. Terminada essa etapa ela foi até as enfermarias 

convidar as crianças para brincar. Nesse momento verificou se 

algumas delas se encontravam em repouso absoluto, 

perguntou com o que elas queriam brincar, retornou à sala 

separou o pedido de brinquedos e levou até as crianças (NO, 

2010). 

 

 A ritualística apontada para a concretização do brincar remete a sua 

equiparação ao rito descrito por Rivière (1996, p. 30). 
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Os ritos devem ser sempre considerados como um conjunto de 

condutas individuais ou coletivas, relativamente codificadas, 

com um suporte corporal (verbal, gestual, ou de postura), com 

caráter mais ou menos repetitivo, e forte carga simbólica para 

seus atores [...], eventualmente não conscientizada, a valores 

relativos a escolhas sociais julgadas importantes e cuja eficácia 

esperada não depende de uma lógica puramente empírica que 

se esgotaria na instrumentalidade técnica do elo causa-efeito. 

 

 Num primeiro instante, o brincar de crianças hospitalizadas ficava 

fortemente dependente da ação individualizada do professor, que se 

encarregava de toda autoridade no tocante à abertura da sala, higienização 

dos brinquedos, visita aos quartos, para posteriormente separar os brinquedos 

e destiná-los às crianças acamadas, para depois abrir a brinquedoteca. A etapa 

seguinte, o cenário das interações era o momento em que aconteciam as 

cargas simbólicas, ou seja, o respeito mútuo, as trocas, a formação para 

brincar, a cooperação e também a competição. Isso tudo acontecia de modo 

cadenciado e na ausência de normas rígidas.  

Os referidos apontamentos se assemelharam a dois eixos da expressão 

da ritualidade, relação vertical e horizontal na escola, interpretados por Rivière 

(1997) e transladados do seguinte modo para nosso objeto, no brincar da 

criança hospitalizada: houve existência da relação vertical dos professores 

sobre as crianças, no tocante à autoridade, obediência e respeito, 

paralelamente, no brincar manifestava-se a relação horizontal entre as 

crianças, que inventavam os próprios códigos e normas a serem respeitados. A 

presença da estética destacou-se na segunda forma de ritualização por conter 

de modo explícito um de seus elementos estruturantes, a liberdade para agir 

conforme o interesse do grupo.  

Nas crianças havia também certo ritmo impresso, ao esperar pelo 

horário da abertura da sala. Algumas ficavam agitadas enquanto aguardavam e 

os menores, por vezes, choravam.  
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No momento da visita da professora às enfermarias, ao se 

aproximar de uma menina de quatro anos, esta começou a 

chorar assim que a viu, e disse querer brincar na sala. A 

resposta da professora foi não, porque a mesma teria que ficar 

deitada sem poder andar. A criança chorava e a professora 

dizia ”não chora eu trarei o que você quiser para brincar”, e a 

menina apontou com o dedo indicador e médio, mostrando o 

formato do brinquedo e dizia “pequeno de montar e boneca e 

panelinha”. A professora ouviu atentamente o pedido da 

menina e falou “Vou buscar e já volto”. A criança parou de 

chorar (NO, 2010). 

 

Morin (2005, p. 143), atribui ao mito e ao rito o papel de reequilibrar o ser 

humano, tornando-o mais preparado para enfrentar a aflição e a dor, via 

comunicação com um mundo inumano, incluindo aqui toda forma de fantasia e 

religiões. Isto porque o rito “arranca o indivíduo à incerteza, ao vazio, à 

angústia e o insere numa ordem, num todo, numa comunidade, numa 

comunhão”. 

Ao observarmos o brincar da criança hospitalizada, era transparente sua 

inserção numa dada ordem, demarcação do espaço, tempo, escolha do 

brinquedo e local para sentar, mas, ao mesmo tempo contribuía para liberdade 

de escolha por parte das crianças, uma vez que, ao chegarem à sala, cada 

qual tratava logo de procurar um espaço para sentar, feito isso, se levantavam, 

iam até a prateleira onde ficavam os brinquedos, escolhiam, voltavam, 

sentavam.  

 

Antes de sairmos da sala em visita às enfermarias para a 

professora trocar os brinquedos, um menino já estava indo em 

direção da sala e ela pediu ao mesmo para aguardar um pouco 

e falou “Come a mil para brincar”. (NO, 2010). 

Um menino que brincava só pegou uma caixa “Jogo da 

imaginação”, ficou alguns minutos e guardou. Dirigiu-se até à 

prateleira de brinquedos, olhou e a cada vez pegava um 

brinquedo diferente. No mesmo instante, três crianças 
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levantaram-se ao mesmo tempo e saíram correndo para seus 

respectivos quartos (NO, 2010). 

 

A formação para brincar também seguia um rito, paulatinamente os 

corpos ocupavam os espaços da sala, sentando-se só em um dos lugares da 

mesa ou agrupando-se em duplas, trios, quartetos em torno dela. Feita a 

acomodação do corpo, colocavam os brinquedos escolhidos sobre a mesa, 

cada um à frente daquele que o escolheu, após essa organização começava 

efetivamente a brincadeira. 

 

Formação para brincar: sentadas em cadeiras pequenas, umas 

ao lado das outras, alinhadas em reta. [...] Quatro crianças 

brincavam na segunda sala. Três mesas foram colocadas juntas 

aumentando, assim, sua extensão. Uma menina brinca sozinha 

ela ocupa praticamente todo o espaço de uma das mesas para 

compor as peças desse jogo (NO, 2010). 

  

 A exemplo da composição de uma melodia, o brincar teve que contar 

com várias notas musicais para seu acontecimento, o tempo empreendido pela 

professora na visita aos quartos, seleção e entrega dos brinquedos conforme o 

pedido das crianças; espera que gerava certa excitação; ocupação e 

acomodação do corpo, momento em que escolhiam onde e com quem sentar; 

distribuição do brinquedo no espaço - sempre próximo do brincante. A emoção 

presente em cada uma dessas fases foi a responsável pela ação brincar. 

 Mafessoli (2001, p. 47) faz referência ao rito como sendo bem próximo 

aos pequenos atos que compõem a vida cotidiana pela forma direta de explicar 

ao mesmo tempo,  

 

a intensidade e tédio que atravessam, de ponta a ponta a vida 

diária. Fundada sobre a repetição, as pequenas coisas e a 

fragmentação, a vida cotidiana não se deixará apreender com os 

instrumentos que pressupõem o desenvolvimento uniforme e 

constante.  
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O brincar de crianças hospitalizadas, por análise, fundava-se mais no 

tempo fracionado, cujo intento maior era viver intensamente os instantes 

prazerosos possíveis no momento. 

 A possibilidade de relacionar o brincar à forma de rito é porque este 

último, segundo Mafessoli (2001, p. 47), conjuga dupla capacidade, o fantástico 

e o repetitivo. Isto porque o essencial do rito é justamente “agregar os 

indivíduos em conjunto em que os jogos do amor e do ódio, numa alquimia 

misteriosa, conduzem ao que podemos chamar de harmonia [...]”.  

O que parecia disjunto, tempo de espera, choro, partilha do espaço, se 

revestia de sincronismo para que o brincar se efetivasse, e é esse sentimento 

compartilhado o responsável pela presença da estética. 
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7.2.4. Metáforas atribuídas ao corpo a partir das brincadeiras 

 

Por trás de toda expressão abstrata se oculta 

uma metáfora, e toda metáfora é um jogo de 

palavras. Assim, ao dar expressão à vida, o 

homem cria um outro mundo, um mundo 

poético, ao lado do da natureza (Huizinga, 

1990). 

 

À semelhança do entendimento de Huzinga sobre as metáforas como 

jogo de palavras usadas para referir-se a algo, as crianças hospitalizadas e os 

profissionais que cuidavam delas, as empregavam para reportar-se aos 

sentimentos corporais experimentados ao brincar, cujas significações 

apontavam para a duplicidade vivida pelo corpo hospitalizado. 

O termo sentir-se bem expresso pela criança teve relação com os 

sentimentos bons provocados no corpo pela brincadeira. 

 

“O corpo fica mais solto, assim, ficava mexendo toda hora, 

ficava mais leve do que ficar só deitado, é ruim deitado. Só 

ficava deitada e não é bom, o corpo ficava cansado e 

começava a incomodar um pouco, as costas doíam, daí eu 

sentava para ler, desenhar, pintar, aí ficou mais leve, não ficou 

na mesma posição só deitada para a dor não vir”. (Corpo solto, 

14 anos). 

 

 O modo de expressar os sentimentos vividos no ato de brincar através 

de metáforas coadunou com o sentido a ela atribuído por Ricoeur (2009, p. 76) 

não como um ornamento no discurso, na falta de palavras para relatar o que se 

observava no corpo quando este brincava, pois neste caso a metáfora “Tem 

mais que um valor emotivo, porque oferece uma nova informação. Em suma, 

uma metáfora diz-nos algo de novo acerca da realidade.” 

 De fato o novo acerca da realidade era a percepção que a criança 

passava a ter sobre o que acontecia com o corpo, nessa circunstância o brincar 

possuía a representação de uma espécie de alimento que extrapolava o campo 
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físico, apesar de sua repercussão sobre este. Quando alimentado pelo brincar, 

o corpo sentia-se mais solto, tirava o desconforto, parecia experimentar um 

alívio imediato e era como se voltasse à normalidade de antes. O alimento aqui 

referido é no sentido de dar energia ao corpo, aumentando a capacidade de se 

movimentar e promover alegria nele provocadas a partir das brincadeiras. 

 

“Alimentando mais a gente [...] é movendo nosso corpo, 

alimentando é movendo esse nosso corpo”. (Felicidade, 10 

anos). 

“A criança fica muito alegre, brincar, brincar com outras 

criancinhas”. (Poderoso, 8 anos). 

“Bom este corpo ele está ciente que está no hospital, mas está 

feliz, com tudo isso que já passou, está feliz. [...] Eu cheguei no 

dia da festinha, todo mundo ficou alegre. Eu comi bolo, 

salgadinho que não podia. Peguei refrigerante, brinquei, ganhei 

presente, fiquei muito feliz”. (Contemplação, 14 anos). 

 

 Os pequenos transes caracterizados pela criança no corpo brincante, 

equivaleram em nosso entender ao estado poético de Morin (2005, p. 138) que 

o denomina como “um estado de participação, comunhão, fervor, amizade, 

amor que envolve e transfigura a vida”. Para as crianças era a participação que 

levava à comunhão e esta por sua vez à transfiguração da vida momentânea a 

que foram submetidas. 

Metáforas também foram usadas quando o corpo abrigava sentimentos 

distintos, por exemplo, corpo duro-mole - duro para se referir ao corpo 

enrijecido pela doença e hospitalização, principalmente pelo uso da medicação; 

mole no sentido de conseguir se adaptar à situação e ao perceber que está 

melhorando. O alívio compôs o conjunto de expressões e estava relacionado 

com o sentimento percebido quando o corpo podia mover-se. 

 

“Bom assim, ele fica diferente, fica meio duro, meio mole. O 

corpo fica duro quando a gente levantava meio que andava 

duro. Depois quando vai avançando, vai melhorando, ficava 

mole, normal”. (Contemplação, 14 anos). 
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“Um alívio para o corpo parado. Porque nós ficamos parados, 

deitados na cama depois da cirurgia, aí não posso andar. 

Depois que estiver sarado, assim, no hospital, eu posso correr 

um pouquinho, andar um pouquinho, brincar de carrinho, poder 

subir a escada”. (Alívio, 8 anos). 

“Movimentar faz parar de doer, aí fica muito melhor”. (Corpo 

solto, 14 anos). 

 

O movimento realizado pelo corpo no decorrer das brincadeiras ganhou 

a denominação de quebrar a cabeça, expressão para dizer da ocupação do 

corpo com alguma coisa. Também recebeu o desígnio normalizado, para se 

referir aos momentos de brincadeira que o faziam parecer ausente de doença e 

curado.  

 

“Eu me divertia muito, que é quebrar a cabeça, nós temos que 

quebrar a cabeça”. (Alívio, 8 anos). 

“Ele está ciente que está melhor, que já está curado, que está 

feliz. Ele está feliz, recuperado e vai ficar normal”. 

(Contemplação, 14 anos). 

 

Ao mesmo tempo o brincar servia ao corpo como um meio de tirar a 

preguiça, despertando-o da inércia causada pela doença e pelo ambiente em 

que se encontrava e ajudava na aquisição de força e poder. 

 

“Percebi que me tirou a preguiça. [...] Eu comecei a sentir mais 

saudável [...]. Porque a criança começa a brincar e ela vai se 

sentindo mais poderosa. [...] no dia que comecei a brincar daí 

comecei a me sentir melhor”. (Poderoso, 8anos). 

 

Ao observador externo - profissional pedagogo, o brincar teve para o 

corpo o efeito equivalente ao do bálsamo, porque promovia às crianças alívio 

para o desconforto, alegria ao invés de tristeza e possibilidade de realizar algo. 
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“Quando a criança brinca, algo dentro dela melhora muito. [...] 

seria como um bálsamo, como um alívio para essa vida de 

hospital. Ela também consegue chegar ao seu bálsamo de 

alegria, de felicidade quando brinca. [...] através das 

brincadeiras, dos trabalhinhos, das nossas festinhas, vai 

tomando gosto por isso e a partir daí vai vendo que tem 

condições”. (P. Bálsamo). 

 

 Nas diversas formas de metáforas usadas pelas crianças e profissionais 

pedagogos para expressar a forma como viviam as emoções a partir do 

brincar, ficou clara a associação do corpo com estrutura autopoética e 

dissipativa analisada por Cunha e Silva (1998, p. 35) em que se refere à 

primeira forma: o corpo “faz-se a si próprio, mas no estabelecimento de um 

conjunto de relações e cumplicidades com o meio.” Enquanto na segunda 

“organiza-se a partir da construção de um regime de troca”. 

 Com base na visão das crianças nos foi possível dizer que, o conjunto 

de relações e cumplicidades existentes no brincar acontecia no momento em 

que elas efetuavam ligação com o que estava ocorrendo com o corpo nesse 

meio, o corpo de antes e, principalmente, sobre as emoções nele sentidas 

quando o mesmo era posto em movimento, através do desenho, pintura ou 

quando manipulava objetos – brinquedos, isso tudo feito à custa de processo 

de trocas com o meio externo. 

Nessa constante relação de troca entre o corpo e o meio externo, as 

crianças expressavam palavras no sentido de mostrar como o corpo ficava na 

presença da doença e o quanto esta o impossibilitava de realizar algo. Nessa 

visão o corpo chato possuía a conotação de ter que conviver com a situação de 

limitação e não poder fazer quase nada, exigindo-se do corpo que ficasse 

parado, quieto para melhorar (Ricoeur, 2009). 

 

“Eu acho muito chato porque a gente não pode fazer quase 

nada, não pode ir ao shopping aonde gosto muito, no 

supermercado, porque daí a imunidade está baixa e pode 

pegar alguma coisa e complicar a doença. [...] eu acho um 
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pouco chato porque só pode passear no corredor e ainda 

assim não pode ir muito para lá onde tem as crianças com 

pneumonia. Fico só deitada ou sentada na cama assistindo 

televisão”. ( Ânimo, 15 anos). 

 

Das metáforas atribuídas pelas crianças e profissionais ao corpo quando 

brinca no hospital foi possível apreender o real sentimento vivido por essa 

experiência, bem como a dificuldade da criança em lidar com um corpo 

diferente do qual ela estava acostumada. Apesar da existência dessa 

dificuldade o que sobressaiu foi a estrutura de um corpo voltado para o estado 

poético (Morin, 2005, p.138) ao qual pertence “a qualidade estética que ele 

pode experimentar pelo deslumbramento diante de um espetáculo da natureza, 

um pôr-do-sol, o vôo de uma libélula, diante de um olhar, de um rosto, de uma 

obra de arte”. No caso as crianças experimentavam o deslumbramento quando 

o corpo entrava em contato com o brincar. 
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7.2.5. Superação de limites para brincar 

 

Após ser ajudada pela professora tratou de 

acomodar seu corpo para brincar, flexionou a 

perna direita e colocou a esquerda sobre a 

direita, cruzando uma sobre a outra (NO, 

2010). 

 

Brincar no momento da hospitalização impunha às crianças superar 

situações adversas ao que até então estavam acostumadas a fazer com 

facilidade. Nesta nova condição temporária, tiveram que se esforçar ao máximo 

para conseguir o intento desejado, exigindo por parte delas muita força de 

vontade e capacidade de adaptação do corpo conforme o tipo de atividade 

escolhida. Identificamos no decorrer do estudo várias formas de acomodar o 

corpo pela criança - deitado na posição dorsal, pernas flexionadas e cruzadas, 

sendo esse o modo encontrado para suportar o desconforto sentido naquele 

momento e assim ouvir a estória. 

 

No decorrer da brincadeira a criança ajeitou o corpo para 

brincar: se arrastou na cama aproximando-o do brinquedo, 

sentou-se por um tempo e logo apoiou as costas em um urso 

grande de pelúcia que se encontrava sobre a cama (NO, 2010). 

 

Cada brincadeira escolhida lançava desafio diferente a ser superado e a 

criança o encarava e sempre acabava por resolver o problema que lhe era 

colocado, sobretudo, quando só podia usar uma das mãos. 

 

A criança que brincava, no momento tomava soro, apoiou a 

mão que estava com escalpe na mesa e brincou com a que 

estava livre. Ela escolheu o jogo das profissões, apoiou a caixa 

com uma das mãos e apertou contra o peito, esse movimento 

foi realizado com a mão que estava com soro e com a outra, 

ela abriu a caixa, retirou as peças, olhava uma por uma para 

depois as devolver na caixa. Ela se levantou, segurou a mão 
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livre na haste de ferro do suporte do soro, colocou os pés entre 

as bases do suporte, empurrando-o em direção a outra sala 

anexa para brincar. Chegou a outra sala, colocou o suporte do 

soro um pouco atrás de si para brincar, com a mão livre 

montou quebra-cabeça emborrachado “Paisagem de animais”. 

(NO, 2010). 

  

 A maneira encontrada para substituir a mão com escalpe para tapar a 

caneta que usava para pintar um desenho, foi prender a mesma na dobra 

formada ao flexionar a perna. 

 

Uma menina deitada encontra jeito de tapar uma caneta – 

flexiona perna a esquerda, prende-a na articulação do joelho e 

com a mão livre do soro tapa a mesma. Logo passa a pintar 

com a mão que está livre do soro, ora pinta com leveza, ora 

com força, apoia a caneta colorida no papel em branco e sem 

tirá-la desliza de um extremo a outro da folha, fazendo 

ondulações. Termina e começa a bater a caneta no papel 

formando pingos coloridos (NO, 2010). 

 

 Para pintar precisou apreender o lápis de cor, flexionando dedo 

indicador e médio bem juntinho, porque tinha parte da mão imobilizada por uma 

tala que prendia o escalpe.  

 

Menino de 5 anos com escalpe na mão esquerda pintava 

palhaço papai Noel com caneta colorida na cor amarela. Para 

fazer a preensão e pintar flexionou o dedo indicador e o médio 

aproximando-os de modo que ficassem bem juntinhos, o 

polegar se manteve estendido a fim de firmar a caneta (NO, 

2010). 

  

 E, quando o escalpe era colocado na mão direita, tinham que usar a 

esquerda para pintar ou pescar, levando assim mais tempo para concretizar a 

ação, contudo, era ainda o meio de continuar brincando.  
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Dois meninos pescam usando apenas uma das mãos, a outra 

está com soro (NO, 2010). 

 

Outro modo encontrado para pintar quando tinham parte da mão 

imobilizada por conta do escalpe, foi a apreensão do lápis feita somente com 

as pontas dos dedos dessa mão. 

 

Para brincar a menina usava a mão esquerda e a ponta dos 

dedos da mão direita que se encontrava com o escalpe (NO, 

2010). 

 

 Mediante constantes adversidades superadas para brincar por parte das 

crianças comporta transladar a análise efetuada por Lacerda (2007, p. 394) 

acerca das diferentes formas de estética do corpo, sobretudo, o diferente, que 

permite, a “abertura a novos olhares [...], olhares esses que alargam e 

enriquecem os horizontes da estética [...]”.  

Entre as categorias elencadas pela autora, que permitem o 

estreitamento e enriquecimento do campo da estética, tomaremos a harmonia, 

a criatividade, a transgressão e a superação, como aquelas que mediaram a 

ação brincar da criança hospitalizada. 

 No tocante à harmonia, ela se fazia presente na questão da combinação 

dos movimentos exigidos, seja para pintar ou fazer apreensão de algum objeto, 

seja no ritmo impresso para efetivação da ação. Claro que tudo isso era feito à 

custa da criatividade, uma vez que o momento diferenciado também exigia 

conduta diferenciada com vista a atingir o objetivo desejado. Porém, a situação 

extremamente singular precisou de contar com a ousadia para ultrapassar a 

condição imposta ao corpo momentaneamente, parecendo que a máxima 

vivida pelas crianças girava em torno de “superar para brincar”. Sendo a 

categoria superação, parafraseando Lacerda (2007) a contribuição expressiva 

para a estética do brincar no hospital. 

Na impossibilidade de se levantar devido ao grau de debilitação causado 

pela quimioterapia viravam o corpo lateralmente para brincar. A situação 
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específica comporta a compreensão de Morin (2005, p.145) que “o jogo é um 

engajamento psíquico, uma inserção física, uma atividade prática que coloca 

face a face com o mundo real para desafiá-lo e domá-lo, mas de modo 

benigno”. 

 As crianças em seus momentos de brincadeiras experimentavam tais 

caracteres presentes no jogo, o engajamento psíquico residia no esforço 

empreendido para realizar algo que aflorava sentimentos bons, ou seja, prazer, 

alegria. A inserção física acontecia quando buscava meio de adequar o corpo à 

exigência da ação realizada, e era através da prática da atividade, que elas se 

deparavam com sua real situação, e a partir daí buscavam meios para superar 

as adversidades encontradas e continuar brincando. 

 

Em uma das enfermarias se encontra um jovem de 16 anos, 

ele está deitado tomando medicação (quimioterapia) e 

aparenta um pouco debilitado, muito magro. Ao seu lado na 

cama estão alguns livros deixados pela professora e quando G 

apresenta a proposta da atividade aceita de imediato. Ela pega 

uma cadeira aproxima-a da cama do paciente, senta e coloca o 

material a ser usado em seu colo. O rapaz vira o corpo para a 

lateral acomodando-o em uma posição que dê para fazer o 

brinquedo. Começam a confecção do mesmo e como ele está 

com escalpe na mão esquerda dobra o EVA6 usando apenas a 

mão direita. G percebe a dificuldade do rapaz e lhe oferece 

ajuda, ele aceita e G propõe que ele segure o brandalhão para 

que ela possa amarrar o barbante. O brinquedo fica pronto e 

ele prontamente senta na cama e começa a brincar com o 

mesmo explorando-o de várias maneiras. Para ouvir a estória 

ele deita na posição dorsal, cruza a perna direita sobre a 

esquerda e coloca uma das mãos por baixo da cabeça (NO, 

2010). 

 

Ter que fazer atividade na cama devido à imunidade baixa ou porque 

estavam em repouso absoluto foi outro indicador dos obstáculos enfrentados e 

                                                   
6
 Material industrializado (emborrachado)  colorido usado para confecção de produtos artesanais. 
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superados pelas crianças para brincar. Nessas circunstâncias o meio 

encontrado para dar continuidade às brincadeiras foi o de fazerem uso do 

próprio corpo para acomodarem o jogo e brincar.  

  

Como estava deitado em dorsal flexionou a perna, inclinou um 

pouco o tronco e apoiou o jogo no abdômen e usava apenas 

uma das mãos na colocação das peças porque a outra estava 

com escalpe (NO, 2010). 

Na enfermaria 203 – encontrava-se apenas um menino de 5 

anos brincando de game na cama, na seguinte posição: perna 

flexionada apoiou jogo na coxa e apertava os botões com uma 

das mãos. Isto porque no dorso da outra mão havia sido 

posicionado escalpe para fazer a quimioterapia, ele a apoiava 

em uma toalha dobrada para que ficasse aberta e um pouco 

elevada (NO, 2010). 

  

 A transgressão das adversidades enfrentadas pelas crianças para 

brincar, pode ser explicado pela noção de pacto desenvolvida por Morin (2005, 

p.145) que ocorre de modo mais profundo na poesia e estética, “a poesia vivida 

e a estética fazem-se viver um grande pacto com o real, o pacto surrealista que 

transfigura o real sem negá-lo”.  

As crianças de modo invariável tinham a consciência da real situação 

vivida pelo corpo, porém, mesmo em condições físicas desfavoráveis, o 

interesse pelo brincar foi mantido, evidência que se mostrou em caso de 

sonolência causada pela medicação, quando desenhavam tomando soro e 

ainda ao empurrar o suporte de soro com os pés para se deslocarem até a 

outra sala de brinquedos.  

Pequenos atos intensos vividos emocionalmente e de modo singular no 

brincar que remetem para a transcendência (Lacerda 2007) do corpo diferente-

doente a outro o estético, cujo interesse era mantido mesmo em situação de 

cansaço nas mãos ou em caso e necessidade de uso de máscara para ir à sala 

e ainda na presença de dor, desconforto e náusea. Era o esforço empreendido 

que sinalizava para a presença da estética, porque mesmo sabendo do 
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desconforto gerado ao envolver-se em determinada ação, o que parecia contar 

para as crianças eram os sentimentos que passariam a experimentar a partir 

dela. Isto porque, segundo Lacerda (2007, p. 397), 

 

no domínio filosófico, a estética há muito transpôs a norma, o 

padrão, o cânone. O olhar estético procura insistentemente 

desvendar novas formas nas formas estereotipadas, jogar com a 

luz, com as sombras, com o espaço, com o tempo com o belo e 

com o feio.  

 

A partir do olhar da autora compreende-se a estética pela dinâmica do 

possível, e as crianças nesse cenário mostraram-se ser visionárias, uma vez 

que elas não mediam esforços nem conseqüências para brincar, pois de fato 

elas jogavam com a norma estabelecida o tempo todo. 

Devemos acrescer aqui a cumplicidade do jogo exercido pelos 

profissionais que propiciavam meios para tornar a ação brincar realidade a 

essas crianças, cenário que nos permitiu parafrasear Lacerda (2007), 

afirmando que o brincar da criança hospitalizada pode ser visto como um dos 

palcos contemporâneos, onde o corpo oscila entre um desejo de superfície e 

um desejo de profundidade (Cunha e Silva, 1999), e a estética pode 

representar um espaço de conciliação e de harmonia, espaço de libertação, e 

não de constrangimento. 
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8. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A presente dissertação procurou traduzir o nosso interesse pelo mundo 

da dimensão lúdica vivida, experimentada, por crianças doentes em situação 

de hospitalização. Compreender o sentir e o pensar das crianças na 

experiência de brincar constituiu o propósito central da investigação, que está 

permeada pela nossa interpretação. O processo interpretativo decorreu da 

necessidade de encontrar os significados emergentes da dimensão lúdica, ou 

seja, do agir pelo brincar do corpo doente, procurando, assim, chegar-se à sua 

compreensão. A situação de doença não inibe o desejo de brincar e do corpo 

doente podem projetar-se traços estéticos que o próprio (o ser brincante) vive 

de modo espontâneo, mas que ao pesquisador cabe assinalar. O nosso 

comprometimento de quase vinte anos com a recreação em contexto 

hospitalar, habilitou-nos de modo privilegiado a aceder à interpretação. 

Embora não fosse o objetivo primeiro deste estudo elaborar a 

construção prática das etapas do processo interpretativo, a partir dele foi 

possível visualizar concretamente como trabalhar com o método interacionismo 

interpretativo. Este se mostrou um método adequado para a apreensão de 

fenômenos estéticos no brincar da criança hospitalizada, por ser direcionado ao 

sentimento vivido pela pessoa.  

Na pesquisa com crianças é importante que o investigador lance mão de 

recursos metodológicos criativos. A caixa de pesquisa, o desenho e o uso de 

fotos para mediar a entrevista contribuíram de modo significativo para a 

verbalização pela criança de sentimentos relativos ao brincar, servindo, 

inclusive, de elemento atrativo e de incremento da ludicidade. Foram muito 

evidentes a adequação e os benefícios deste meio de pesquisa. 

O referencial teórico da estética apresentou-se como uma outra vertente 

para efetivação de estudos sobre o brincar de crianças hospitalizadas e como 

uma forma de romper com a circularidade mostrada nos estudos existentes, 

sobretudo naqueles realizados pelos profissionais da área da saúde. Além 

disso, reforçamos a necessidade de os profissionais que se utilizam do lúdico 
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em sua prática cotidiana se desarmarem da visão funcionalista ainda 

fortemente alicerçada, para que possam dotá-lo de seu sentido autotélico. 

Destacamos em seguida os aspetos essenciais da interpretação que 

promoveram a compreensão do fenómeno em estudo. 

O brincar da criança hospitalizada esteve indissociavelmente ligado ao 

espaço, tempo, objetos atrativos, formas de interação e ao desejo de fazer 

algo, contexto em que a brinquedoteca e a classe hospitalar serviram como 

desencadeadores da ação. 

A alegria vivida pelas crianças teve forte presença no decorrer do estudo 

e ela emergia da simplicidade dos objetos, ações e compartilhamentos no ato 

de brincar. Os instantes alegres, presenciados no brincar, aproximaram-se da 

compreensão do belo porque se relacionaram ao envolvimento e à emoção 

ligada ao campo do sensível.  

A categoria da estética ‘expressividade’ permeou praticamente todos os 

momentos do brincar no hospital, graças ao esforço empreendido pelas 

crianças nas mais adversas situações, o que nos permitiu a compreensão da 

mesma sob a dinâmica do possível, por representar um espaço de conciliação, 

harmonia e libertação. 

A aglutinação de várias formas de sentimentos manifestos no brincar 

apontou indícios de um corpo sensível, com capacidade de abrigar e conciliar 

os sentimentos vividos anteriormente, em consonância com a necessidade do 

momento. 

O estado de prazer gerado pelo brincar foi fortemente evidenciado pela 

criança, o que nos levou a interpretar esse corpo como lúdico-estético. As 

metáforas atribuídas ao corpo pelas crianças e pelos profissionais serviram 

para mostrar que, apesar da sua dificuldade em lidar com um corpo diferente, 

sobressaía o estado poético, voltado para o deslumbramento quando a criança 

entrava em contato com o brincar. 

Para a criança hospitalizada a disciplina imposta ao corpo fazia-se 

necessária para continuar brincando, sarar o mais brevemente possível e 

retornar a casa. Nessa perspectiva o corpo brincante hospitalizado lidava com 

a docilidade, com diversos tipos de obediência: auto e hetero disciplinarização 
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e, ao mesmo tempo, criava meios de resistência para dar continuidade às 

brincadeiras. 

Desta forma podemos afirmar que os elementos estruturantes do brincar 

confirmam seu pertencimento ao quadro da estética, designadamente: o 

processo como um dos pontos de convergência entre ambos; o caráter 

autotélico, ou seja, sua própria finalidade; o prazer que se afigura de modo 

acentuado; a ausência de relação com a realidade; a beleza; a realização 

humana e a liberdade. Neste sentido, podemos estabelecer a asserção de que 

o lúdico seria a ação na qual ocorre o envolvimento por parte de alguém; e a 

estética seria o estado de graça provocado pela ação que nos retira do real e 

nos transporta para o imaginário. 

Apesar do conjunto de resultados a que chegamos e das sugestões 

apontadas, não consideramos este estudo como fechado ou acabado, mas 

antes aberto a críticas e a iniciativas de outras pesquisas que contribuam com 

informações e análises pertinentes à estética do brincar no hospital. 
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Anexo 1 – Termo de aprovação ética de projeto de pesquisa 

 

 

 



iv 
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Anexo 2 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Senhores pais convido vosso filho (a) a participar como voluntário do 

estudo: Do corpo doente ao corpo estético: uma análise compreensiva do 

brincar da criança hospitalizada que tem por objetivo 1) identificar sinais de 

estética presentes no ato de brincar sob o olhar da criança hospitalizada e dos 

profissionais que dela cuidam; 2) analisar a percepção do corpo pela criança 

hospitalizada. 

 Caso autorize de forma voluntária a participação de seu (a) filho (a) 

nesta pesquisa ela será através de observações – que serão anotações feitas 

pela pesquisadora sobre o como a criança brinca, com o que e com quem 

brinca, espaço onde brinca, formas de comportamentos apresentadas durante 

as brincadeiras; e também da técnica de desenho, conforme solicitação da 

pesquisadora  - você poderia desenhar para mim o corpo de criança 

hospitalizada e também o corpo de criança que brinca no hospital? E ao 

término do desenho a pesquisadora efetuará a entrevista (uma conversa que 

será gravada em gravador portátil), com a criança sobre o desenho. 

 A outra forma de participação ocorrerá através da entrevista mediada 

por fotos – momento em que serão colocadas à disposição da criança fotos de 

outras crianças em situação de hospitalização e brincadeiras, para que, a partir 

delas, se inicie a conversa com a mesma sobre questões relacionadas a 

corpo/brincadeiras no hospital. 

Esclareço ainda que, além do uso do gravador, haverá necessidade de 

serem tiradas algumas fotos das crianças brincando, desenhando e colocando 

as fotos em seqüência. Essas imagens ficarão restritas apenas à pesquisadora 

e no ato da publicação do resultado da pesquisa será preservada a identidade 

da criança. O mesmo procedimento será mantido no caso do desenho e da fala 

das crianças no decorrer das entrevistas, sendo que, nestas últimas, serão 

atribuídas pseudônimos. 
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Anexo 3 – Consentimento de participação no estudo e da divulgação dos 

resultados 

 

Eu-----------------------------------------------------------------------------------. RG-------------

--------------. CPF------------------------------------------------, declaro que estou ciente 

das informações existentes no Termo de Consentimento Livre Esclarecido e 

que fui devidamente informado(a) pela pesquisadora Nilzalina Silva Chaparro 

sobre a  forma como a pesquisa será aplicada, tendo sido também avisado 

acerca(a) da confiabilidade, bem como dos desconfortos e benefícios 

proporcionados pela mesma. E estando esclarecido(a) sobre todo o 

desenvolvimento da pesquisa, concordo em autorizar ----------------------------------

------------------ que ora se encontra sob minha responsabilidade, a participar 

desta pesquisa e autorizo também a publicação de seus resultados em eventos 

científicos, periódicos e livros, incluindo na publicação todas as informações 

nela contida via observações, fotos, entrevista mediada por fotos e desenhos, 

bem como o uso das imagens fotográficas que se fizerem necessários. 

 

Local-----------------------------/ data---------------------------- 

 

Nome responsável------------------------------------------------------------------- 

Grau de parentesco------------------------------------------------- 

 

Assinatura 

 

 

Nome criança------------------------------------------------------------------------------------ 

Idade------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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Anexo 4 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado(a) para participar, como voluntário(a), em 

uma pesquisa. Após ser esclarecido(a) sobre as informações a seguir, no caso 

de aceitar fazer parte do estudo, assine ao final deste documento, que está em 

duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador responsável.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título Provisório do Projeto: “Do corpo doente ao corpo estético: uma 

análise compreensiva do brincar da criança hospitalizada” 

Pesquisadora e instituições envolvidas: NILZALINA SILVA CHAPARO. 

Faculdade de Educação Física – Universidade Federal de Mato Grosso e 

Faculdade de Desporto da Universidade do Porto. 

 

Objetivo principal: Analisar como crianças hospitalizadas e profissionais que 

cuidam delas no ambiente da pediatria percebem o corpo hospitalizado que 

brinca e a partir dai identificar os significados impressos através desses 

olhares. 

 

Justificativa: Apesar de na atualidade existirem vários estudos abordando o 

brincar da criança hospitalizada, falta ainda aprofundamento acerca da questão 

estética - entendida aqui como os sentimentos que envolvem essa prática, 

presente nesse ato e do como os profissionais que atuam em pediatria 

percebem  essa manifestação em situação de brincadeiras. Nesse sentido, 

este estudo pode trazer contribuições ao aprofundamento da compreensão 

desses aspectos destacados. 

 

Procedimentos: entrevista semi-estruturada, gravadas mediante autorização 

do participante do estudo. 
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Possíveis riscos e desconforto: Constrangimentos e/ou desconfortos 

decorrentes de se sentir observado nas atividades desenvolvidas no cotidiano 

e timidez no momento da entrevista. 

 

Benefícios previstos: Não estão previstos benefícios diretos aos profissionais 

participantes do estudo. Ampliação dos conhecimentos sobre o tema. 
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Anexo 5 – Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

 

Eu................................................................................................................

...., fui informado dos objetivos, procedimentos, riscos e benefícios desta 

pesquisa, descritos acima. Entendo que terei garantia de confidencialidade, ou 

seja, que apenas dados consolidados serão divulgados e ninguém além dos 

pesquisadores terá acesso aos nomes dos participantes desta pesquisa. 

Entendo também, que tenho direito a receber informações adicionais sobre o 

estudo a qualquer momento, mantendo contato com o pesquisador principal. 

Fui informado ainda, que a minha participação é voluntária e que se eu preferir 

não participar ou deixar de participar deste estudo em qualquer momento, isso 

NÃO me acarretará qualquer tipo de penalidade. Compreendendo tudo o que 

me foi explicado sobre o estudo a que se refere este documento, concordo em 

participar do mesmo. 

 

Assinatura do 

participante:..................................................................................... 

Assinatura do pesquisador principal: 

................................................................... 

Em caso de necessidade, contate: NILZALINA SILVA CHAPARRO. 

Endereço: Rua Presidente Prudente de Moraes, Nº 240; Bairro Morada do Sol; 

CEP: 78043518; tel: Res 3621 1474; Cel: 8421 8982. E-mail 

nilzachaparro@gmail.com 

Informações sobre o projeto - fazer contato com o Comitê de Ética em 

Pesquisa do HUJM: fone: (65) 3615-7254. 

                                CUIABÁ – MT, 10 de outubro de 2008 
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 Anexo 6 – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Senhor(a) responsável/acompanhante  convido seu filho(a) para 

participar, como voluntário, em uma pesquisa. E após ser esclarecido(a) sobre 

as informações a seguir, caso aceite fazer parte do estudo, assine ao final 

deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do 

pesquisador responsável.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 

 

Título Provisório do Projeto: “Do corpo doente ao corpo estético: uma 

análise compreensiva do brincar da criança hospitalizada”. 

 

Pesquisadora e instituição envolvida: NILZALINA SILVA CHAPARRO - 

Faculdade de Educação Física da Universidade Federal de Mato Grosso. 

 

Objetivo principal: Mostrar a forma como as crianças brincam no hospital e o 

que elas pensam sobre seu corpo e o que acontece com elas quando brincam 

no hospital. 

A realização desta pesquisa é parte da formação profissional da pesquisadora, 

no Programa de Pós-graduação em Educação Física – nível doutorado, da 

Faculdade  de Desporto da Universidade do Porto-Portugal. 

 

Justificativa: este estudo é importante para mostrar que mesmo estando 

doente e hospitalizada a criança continua tendo vontade de brincar e quando 

brinca ela fica alegre e não vê o hospital apenas como um lugar de sofrimento, 

servindo também para as crianças falarem sobre o que sentem quando 

brincam no hospital. 

 

Procedimentos: observar as crianças enquanto brincam e anotar como elas 

brincam, com o que e com quem brinca, espaço onde brinca. Aplicar entrevista 

através de desenho e fotos para que a criança fale o que pensa sobre o corpo 
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doente e o corpo que brinca no hospital. Será usado gravador para gravar a 

conversa com a criança. Esses materiais ficarão somente com a pesquisadora 

e quando for publicado o resultado da pesquisa serão colocados apelidos no 

lugar do nome da criança, nas imagens, desenhos e falas gravadas. 

 

Possíveis riscos e desconforto: a criança poderá ficar envergonhada ao ser 

olhada enquanto brinca e também um pouco tímida no momento de fazer o 

desenho e da conversa com a pesquisadora sobre seu desenho e sobre as 

fotos.  

 

 Benefícios previstos: ao fazer o desenho as crianças poderão expressar 

suas angústias, medos, alegrias e daí entender melhor a situação que estão 

passando nesse momento. 
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Anexo 7 – Consentimento da participação da pessoa como sujeito 

 

Eu................................................................................................................

...., fui informado dos objetivos, procedimentos, riscos e benefícios desta 

pesquisa, descritos acima. Entendo que terei garantia da segurança das 

imagens, desenhos e falas gravadas e que ninguém além dos pesquisadores 

terá acesso aos nomes dos participantes desta pesquisa. Entendo também, 

que tenho direito a receber informações adicionais sobre o estudo a qualquer 

momento, mantendo contato com o pesquisador principal. Fui informado ainda, 

que a minha participação é voluntária e que se eu preferir não participar ou 

deixar de participar deste estudo em qualquer momento, isso NÃO me 

acarretará qualquer tipo de penalidade. Compreendendo tudo o que me foi 

explicado sobre o estudo a que se refere este documento, concordo em 

participar do mesmo. 

 

Assinatura do 

participante:..................................................................................... 

Assinatura do pesquisador principal: 

................................................................... 

 

Em caso de necessidade, contate: NILZALINA SILVA CHAPARRO. 

Endereço: Rua Presidente Prudente de Moraes, Nº 240; Bairro Morada do Sol; 

CEP: 78043518; tel: Res 3621 1474; Cel: 8421 8982. E-mail 

nilzachaparro@gmail.com Informações sobre o projeto - fazer contato com 

o Comitê de Ética em Pesquisa do HUJM: fone: (65) 3615-7254. 
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Anexo 8 – Roteiro de observação aplicado às crianças no momento de 

brincadeiras 

 

 

Ritual de chegada no espaço para o momento da brincadeira; 

 

Formas de brincar: sentado, em pé, deitado no leito; 

 

Espaço em que acontecem as brincadeiras; 

 

Relação da criança com o ambiente; 

  

Configuração do corpo no espaço durante as brincadeiras (formação de 

círculos, quadrados, triângulos, retângulos e outras); 

 

Agrupamento das crianças para o momento das brincadeiras (companhia de 

outra criança ou adulto); 

 

Envolvimento na brincadeira (concentração); 

 

Formas dadas às brincadeiras (criatividade, simbolismo); 

 

Criação/recriação de brincadeiras e objetos; 

 

Formas de socialidade no momento das brincadeiras; cooperação, espírito de 

grupo, ajuda ao companheiro; 

 

Condutas das crianças no decorrer das brincadeiras: toques, contato visual, 

formas de relacionamentos, humor, cuidado com o brinquedo, afetos; 

 

Linguagem: verbal, não verbal, usada no ato de brincar, tom de voz, 

vocabulário; 
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Escolha de brinquedos/preferência;  

 

Disposição dos brinquedos no espaço. 
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Anexo 9 – Roteiro entrevista mediada por desenho aplicada à criança 

 

 

1. Desenhe para mim o corpo de criança hospitalizada; 

 

2. Desenhe para mim corpo criança hospitalizada que brinca; 

 

3. Fala-me sobre esse desenho. 

 

4. A partir de detalhes significativos relativos ao corpo e hospitalização 

apresentados no desenho, novos assuntos serão desencadeados. 
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Anexo 10 – Roteiro entrevista mediada por fotos 

 

 

Observar a seqüência de fotos organizada pela criança e a partir daí começar a 

conversa:  

1. Escolha da foto; 

  

2. Como foi para você ver essa foto; 

  

3. O que a criança está fazendo; 

 

4. Você também faz isso e quando faz como é. 
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Anexo 11 – Roteiro entrevista aplicado aos profissionais 

 

 

1. Como é para você a experiência da hospitalização para a criança; 

 

2. Como percebe as reações da criança ao evento da hospitalização; 

 

3. Como você analisa o brincar da criança hospitalizada; 

 

4. Como você interpreta as reações da criança durante o brincar. 


