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RESUMO 

 

 O crescente interesse pelo comportamento lúdico das crianças tem sido notável 

na ciência psicológica. Investigar esse fenômeno em contextos variados tem enriquecido 

a produção científica e possibilitado discussões aprofundadas sobre a relação entre 

influências biológicas e contextuais que incidem sobre as brincadeiras infantis. 

Considerando esses aspectos, o presente trabalho teve por objetivo descrever e 

caracterizar as atividades lúdicas de crianças portadoras de câncer em fase de tratamento 

no contexto de casa de apoio. Para isso, foram observados os comportamentos lúdicos 

naturais de 10 crianças hospedadas numa casa de apoio a crianças com câncer, 

localizada em Salvador-Ba. Os registros foram feitos durante uma única sessão de trinta 

minutos para cada criança e teve início quando a criança estava no pátio desenvolvendo 

alguma atividade lúdica, seguindo o critério de que ainda não tivesse sido foco de 

observação.  Essa forma de coleta ofereceu um panorama geral da relação criança-

contexto, tanto quanto permitiu a identificação de quais as preferências dessas crianças 

por pares, brincadeiras e atividades lúdicas em geral. Os dados foram analisados 

separadamente na Condição I, presença de voluntários, e na Condição II, ausência de 

voluntários, pois se apresentaram de forma diferente a depender da condição. Notou-se 

que as brincadeiras foram as atividades lúdicas preferidas das crianças e que as formas 

de interação se destacaram em relação aos outros dados, visto que as crianças 

mantiveram contato constante com voluntários (adultos) durante as atividades lúdicas, 

algo pouco comum em outros contextos. As crianças preferiram as atividades em 

parceria mais frequentemente do que as atividades solitárias e não apresentaram 

escolhas claras de acordo com o gênero, mas em concordância com o tipo de atividade 

lúdica. A formação de grupos mistos e heterogêneos também se mostrou um forte 
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constituinte do contexto, reforçando a hipótese de que as escolhas ocorreram de acordo 

com as atividades e não pelo tipo de parceria. Como recurso de contextualização 

utilizou-se o conteúdo dos diários de campo, no qual foram narradas as impressões da 

pesquisadora, assim como as mudanças ocorridas no ambiente ou episódios que 

pudessem ser significativos para mudanças nos padrões de comportamento dessas 

crianças. Foram identificados tanto comportamentos competitivos quanto cooperativos 

entre elas, sendo esses últimos mais frequentes. As brincadeiras não apresentaram 

relação direta com a situação de doença e tratamento, e as questões que envolvem essa 

condição pareceram interferir na escolha de certas brincadeiras, mas não em seus 

conteúdos, formas de interação ou organização do grupo de brincar. 

 

Palavras-chave: Brincadeira; Contexto de desenvolvimento; Criança com câncer; 

Atividades lúdicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ABSTRACT 

  

The growing interest in children’s ludic behaviour is noticeable in psychology 

studies. Investigating this phenomenon in different contexts has improved the quality of 

scientific production and has made possible deep discussions about the relationship 

between biological and social influences present in children’s play. Taking into account 

these aspects this paper aimed to describe and characterize ludic activities developed by 

children in cancer treatment, accommodated in a house of mercy. The study observed 

the ludic behavior of 10 children accommodated in a house of mercy located in the city 

of Salvador (Brazil). The data was collected in a single section of 30 minutes per child. 

It began when the child was in the courtyard developing any ludic activity. This method 

to collect information gives a general view about the relationship between child-context 

and allows identifying child preferences relating to their pairs, plays and ludic activities 

in general. The data was analyzed separately in two different conditions: Condition 1 – 

presence of volunteers; Condition 2 – absence of volunteers. It was detected that ludic 

activities were the preferred among children. The ways of interaction were detached 

from other aspects because children keep in touch very often with the volunteers 

(adults) during their ludic activities, which is not usual in other contexts. Children 

preference was for activities in partnership rather than individual activities and they did 

not present choices relating to gender but in accordance to the kind of ludic activity to 

be developed. The formation of mixed and heterogeneous groups was another strong 

aspect found, reinforcing the hypothesis that choices were made according to the ludic 

activities and not to the kind of partnership. The research analyzed field diaries in which 

could be found narratives written by the researcher about her impressions, the changes 

in the environment and any episode which could generate changes in children’s 
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behavior. It was identified competitive behavior and cooperative behavior among 

children but the last one was more recurrent. Children’s plays did not show a strict 

relationship with the disease or its treatment procedures. Questions related to their 

health condition seams to appear in the choices of some plays but not in their content 

nor in the ways of interaction neither during the formation of the groups. 

 

Key words: children’s play, developing context, children with cancer, ludic activities. 
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APRESENTAÇÃO 

 

O interesse em conhecer o universo lúdico das crianças tem se tornado bastante 

evidente dentro da ciência psicológica. Isso não ocorre por acaso e encontra-se atrelado 

ao espaço que a criança vem conquistando no meio social e cultural, e à importância que 

tem se dado à infância e consequentemente à brincadeira, antes pouco valorizadas como 

etapas constituintes do desenvolvimento (Almeida, 2006). 

A brincadeira desde a mais remota existência humana aparece como propriedade 

da infância, ou ao período de imaturidade, e tem sido apreciada tanto pela ciência 

quanto pelo senso comum. As particularidades locais implicadas no processo de 

transmissão da cultura, a partir dos comportamentos lúdicos das crianças, e a 

universalidade do fenômeno da brincadeira permitem que a ciência extrapole as 

observações cotidianas e trate esse objeto como fonte fundamental de informações no 

processo de desenvolvimento humano. 

Esse novo olhar voltado para a infância é destacado por Pedrosa e Carvalho 

(2002) como o momento no qual as crianças são percebidas como agentes tanto na 

construção quanto na transmissão de cultura. A partir dessa perspectiva, compartilhada 

por diversos pesquisadores, reafirma-se a importância do papel da criança como 

promotora do desenvolvimento humano, assim como de suas próprias interações 

sociais. Isso por sua vez, segundo as autoras, caracteriza a cultura evolutivamente como 

produto e meio da seleção natural e ontogeneticamente como único modo social no qual 

se pode constituir um ser humano. 

No campo da ciência psicológica, isso repercute nos estudos sobre 

desenvolvimento, que procuram desvendar os grandes mistérios que essa etapa da vida 
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ainda parece resguardar. Apreciar as diversas facetas do comportamento da criança a 

partir da brincadeira é, portanto, utilizar-se de um recurso genuíno e característico da 

infância para obter informações úteis na elaboração de teorias e na proposta de práticas 

que sejam mais pertinentes a essa época da vida, respeitando seus limites e 

especificidades, sob o ponto de vista da própria criança. 

Basta notar que quando desejamos estabelecer um contato recíproco e amigável 

com crianças, sejam elas conhecidas ou estranhas, a primeira coisa que pensamos é 

utilizar alguma estratégia lúdica como elo, que possa entretê-las e aproximá-las de nós. 

Despidos da condição tradicional de adulto como aquele que detém o poder, somos 

capazes de retomar algo de infantil que há em nós e desfrutar dessa relação 

displicentemente, como se voltássemos no tempo e nos tornássemos tão crianças quanto 

aquelas com as quais nos relacionamos. Desse modo conseguimos mais facilmente 

adquirir a sua confiança e respeito.  

Reconhecer essa importância permite a nós profissionais e pesquisadores 

aprimorar essas estratégias de contato a fim de obtermos informações mais precisas 

sobre o universo particular das crianças, do qual nos colocamos em certos momentos 

tão distantes. Observar crianças brincando nos aproxima desse mundo fascinante. 

Reparar suas dinâmicas, suas diversas formas, os tipos de parceria estabelecidos, a 

linguagem utilizada, os enredos copiados ou inventados, enfim, em todos os seus 

aspectos é mágico e prazeroso. A brincadeira é evidentemente a mais poderosa ligação 

entre a criança e a realidade.  

Na rua, num shopping, no pátio de uma escola, na praia, num parque, na sala de 

espera de um consultório ou em qualquer dos inúmeros ambientes nos quais as crianças 

possam lançar mão de sua expressão lúdica, muitas vezes nos traímos num sorriso ao 

observá-las brincando. Entretanto, para que seja possível produzir cada vez mais 
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conhecimento sobre essa vasta área de estudo, considerando os mais diversos contextos, 

é necessário olharmos para algumas questões práticas.  

Há muita discussão em relação ao conceito de brincadeira e às funções que 

possam a ela ser atribuídas. O que se nota é que não há consenso entre os estudiosos 

sobre seu conceito, nem sobre as funções que pode apresentar. Alguns afirmam que a 

brincadeira traz somente ganhos evolutivos e de longo prazo, enquanto que outros 

julgam ser a brincadeira uma fonte de benefícios imediatos para o sujeito (Yamamoto & 

Carvalho, 2002). 

Muito da atenção dos estudos iniciais sobre brincadeira esteve direcionada para a 

investigação desse fenômeno em escolas e creches, devido às particularidades desses 

ambientes que facilitam seu estudo. Por outro lado, pesquisas sobre brincadeiras de rua, 

parques, hospitais e em outras instituições vêm crescendo devido à necessidade de 

ampliar a visão sobre esse fenômeno, investigando os comportamentos lúdicos em 

novos ambientes e sob novas perspectivas. 

No caso da criança enferma, segundo Françani, Zilioli, Silva, Sant’ana e Lima 

(1998) o brincar pode representar um valor terapêutico, possibilitando uma internação 

menos traumática e mais leve, através da expressão de seus sentimentos, preferências e 

medos. Estudos das brincadeiras para crianças com câncer, como o de Gariépy e Howe 

(2003), que compararam as brincadeiras de crianças com leucemia e de crianças 

saudáveis a partir de uma pesquisa experimental, ainda são escassos na literatura e 

demonstram a necessidade de maior investimento em pesquisas nessa área. 

A escassez de estudos que relacionem crianças doentes e suas atividades lúdicas 

espontâneas foi o que motivou o desenvolvimento dessa pesquisa. Foi justamente 

através do interesse em investigar o universo lúdico de crianças com câncer, surgido a 

partir do atendimento psicológico a crianças, e por ter como pertinentes as idéias e 
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debates sobre a brincadeira apresentados até o momento, que esse estudo pôde 

acontecer.  

Pretende-se que os resultados aqui apresentados possam contribuir para o meio 

científico, repercutindo no campo teórico e social, visto que caracterizam um contexto 

onde as brincadeiras ocorrem de forma particular, e contém especificidades que 

interferiram nos comportamentos lúdicos das crianças, suscitando novos 

questionamentos e discussões acerca do que as brincadeiras podem proporcionar. Diante 

disso, apresentamos o produto final de dois anos de comprometimento e dedicação, essa 

dissertação de mestrado, que está dividida em oito capítulos: 

O Capítulo I introduz o tema da brincadeira e ludicidade, enfatizando 

principalmente os aspectos conceituais, para em seguida apresentar um pouco sobre a 

teoria que guiou as análises e discussão dos resultados, a teoria evolucionista, 

associando-a ao estudo da brincadeira. Na sequência desse mesmo capítulo são 

apresentadas as diferenças e semelhanças entre jogos e brincadeiras, para no final, 

discorrer sobre os contextos de desenvolvimento nos quais a brincadeira tem sido 

estudada, enfatizando aqueles que se assemelham às condições da presente pesquisa. 

 O Capítulo II apresenta o contexto escolhido e suas particularidades, 

descrevendo os elementos principais da casa de apoio escolhida e das crianças que nela 

se hospedam, trazendo um pouco da rotina da instituição. 

 O Capítulo III delimita o objeto de estudo da presente pesquisa destacando a 

pergunta que lhe deu origem, o objetivo geral e os objetivos específicos que conduziram 

a coleta dos dados. 

 O Capítulo IV trata sobre o delineamento metodológico escolhido e introduz as 

informações abordadas no Capítulo V que diz respeito ao método, incluindo detalhes 
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sobre os participantes, a situação de observação, os instrumentos, e os procedimentos de 

coleta e análise de dados. 

 O Capítulo VI traz os resultados e discussão, que, devido às particularidades do 

contexto, foi dividido em duas grandes seções: a Condição I, quando havia voluntários 

na instituição e a Condição II, quando os voluntários não estavam presentes. A escolha 

de apresentar cada condição separadamente respeita as especificidades contextuais que 

se mostraram distintas para cada condição, como poderá ser apreciado mais adiante. 

Lembrando que ambas as condições constituem o contexto como um todo e que a 

associação entre elas é retomada a todo o momento durante as discussões. 

 O Capítulo VII descreve o contexto a partir dos conteúdos dos diários de campo 

e tem a intenção de caracterizar o contexto, além de complementar os dados que sem 

esse conhecimento, poderiam ficar mal compreendidos. Essas informações mostraram-

se bastante valiosas, não somente como fonte complementar, mas como guia contextual 

das ações das crianças a cada dia de coleta. A intenção desse capítulo não é discutir suas 

informações, mas apresentar o contexto da forma como foi percebido durante o período 

da pesquisa, trazendo informações particulares sobre um contexto recente nos estudos 

sobre brincadeira. 

 Por fim, tem-se o Capítulo VIII que apresenta as considerações finais sobre o 

trabalho, reunindo os elementos de maior destaque e os aspectos desafiadores de todo o 

processo, propondo uma reflexão sobre os estudos dos comportamentos lúdicos de 

crianças doentes e a intensificação desse interesse sob uma perspectiva mais ampliada 

do fenômeno. 
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I. INTRODUÇÃO 

 

1.1 Brincadeira e Ludicidade 

 

Brincar é um comportamento social e universal comum a todas as culturas. A 

brincadeira surge de forma espontânea durante a infância e desse mesmo modo 

atravessa diversas gerações, sendo sempre adaptada ao momento histórico no qual 

ocorre. O brincar infantil é considerado um fenômeno fácil de ser reconhecido a partir 

de uma simples observação, devido aos altos níveis de atividade e a algumas 

características comumente encontradas entre as espécies que emitem esse 

comportamento (Yamamoto & Carvalho, 2002). Entretanto, por se tratar de um objeto 

complexo, que abarca diversos fatores, não há consenso entre os pesquisadores sobre 

como defini-lo (Bichara, Lordelo, Carvalho & Otta, no prelo). 

A dificuldade em propor um conceito que abarque toda complexidade do brincar 

aumenta devido às diferenças teóricas e metodológicas escolhidas pelos pesquisadores 

(Bichara et al., no prelo). Portanto, a tentativa de uma definição única deve ser evitada, 

sendo mais apropriado caracterizar os comportamentos pertencentes a essa atividade do 

que propor um conceito único que tente abarcar as mais diversas condições e formas nas 

quais o fenômeno ocorre (Chalmers, 1984 apud Bichara et al., no prelo). Essa visão é 

compartilhada por outros autores e visa inserir a brincadeira nos contextos onde ocorre a 

fim de que sua caracterização não seja arbitrária, mas pertencente a determinado 

momento histórico e cultural.  

Pellegrini e Smith (1998) concordam com essa forma de tratar o tema e afirmam 

que um conceito de brincadeira que pretendesse ser universal não seria capaz de 
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abranger a complexidade do fenômeno, sugerindo que uma definição coerente deve ser 

multidimensional.  A proposta é considerar os aspectos psicológicos, comportamentais e 

contextuais que fundamentam ou precedem a brincadeira. Diante do embate conceitual 

Burghardt (2005) propõe um olhar crítico acerca das definições que têm sido discutidas 

durante os últimos anos nos estudos sobre brincadeira, ressaltando que uma definição no 

meio científico não necessita capturar “a verdade”, mas deve ajudar a compreender o 

fenômeno em seu contexto natural da forma mais completa possível.  

O autor oferece como alternativa a esse impasse a elaboração de um conceito 

que abarque cinco critérios para definição da brincadeira: possuir função imediata e 

limitada, componentes endógenos, diferença estrutural e temporal, desempenho repetido 

e ocorrer em ambientes relaxados, nos quais não haja risco de vida ou elevados índices 

de stress. O que Burghardt (2005, p. 82) considera o “big five” da brincadeira resulta na 

seguinte definição: “brincar é um comportamento repetido, incompletamente funcional, 

diferindo de versões estruturalmente mais sérias, contextual ou ontogeneticamente, e 

iniciada voluntariamente quando o animal está num ambiente relaxado ou de baixo 

estresse”. 

A intenção de Burghardt (2005) foi estabelecer um conceito amplo, porém 

específico, que pudesse servir para identificar o comportamento lúdico de qualquer 

animal que brinque, incluindo os seres humanos. Pellegrini, Dupuis e Smith (2007) 

baseando-se nos diversos autores que tratam sobre esse fenômeno, analisaram o papel 

da brincadeira para os seres humanos, enfatizando os aspectos desenvolvimentais e 

evolutivos implicados na emissão do comportamento de brincar. Os autores destacam os 

estudos que tratam sobre o importante papel da brincadeira no desenvolvimento de 

determinadas habilidades, necessárias para a sobrevivência e reprodução dos indivíduos 

de uma espécie, principalmente dos animais que possuem uma infância longa. Esse 
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aspecto tem interessado os psicólogos do desenvolvimento de enfoque evolucionista, 

visto que parece fundamental estudar como as crianças fazem uso de suas competências 

no decorrer de uma infância prolongada como identificar quais funções podem estar 

atreladas a elas. 

Um período longo de imaturidade permite aos indivíduos o reconhecimento do 

ambiente, além de possibilitar o desenvolvimento de comportamentos e estratégias que 

são adaptativas. Diante disso, o principal recurso da criança (imatura) seria brincar 

(Pellegrini, Dupuis & Smith, 2007). Contudo, pensar a brincadeira como tendo uma 

função para a criança poderia descaracterizar o fenômeno, visto que, de acordo com 

Yamamoto e Carvalho (2002), o brincar é intrinsecamente motivado, ou seja, a criança 

brinca pelo prazer de estar envolvido com a atividade em si mesma e não porque há 

alguma função implícita a ela associada. Para as autoras as consequências adaptativas 

ou funções da brincadeira deram origem, ao longo do processo evolutivo, à motivação 

que os indivíduos têm para brincar. 

Dantas (2002) destaca outro aspecto da brincadeira ao considerá-la uma forma 

de expressão utilizada pela criança para manifestar essencialmente sua liberdade. A 

autora afirma que ao designarmos a brincadeira como algo que traz prazer ou alegria 

trata-se de perceber seus efeitos e não suas causas. Brincar é, portanto, algo escolhido 

livremente e prazer e alegria são o resultado desta liberdade com a qual a criança brinca. 

Os comportamentos emitidos durante as brincadeiras, a exemplo dos citados por Dantas, 

são vestígios que contribuem para a sua identificação, diferenciando-a das condutas não 

lúdicas (Yamamoto & Carvalho, 2002). 

Nos estudos com seres humanos essa dificuldade em definir o construto é 

minimizada pela interferência da linguagem, ferramenta que diferencia os seres 

humanos em diversos aspectos dos outros animais. Em muitas brincadeiras na infância 
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as crianças utilizam-se de expressões verbais, indicando que ali ocorrem 

comportamentos seguramente lúdicos. A experiência do pesquisador também conta a 

seu favor da hora de identificar e definir o fenômeno, tornando sua apreciação mais 

clara e precisa (Yamamoto e Carvalho, 2002). 

 Pedrosa (2005) corrobora a afirmação de que a brincadeira possui alta prioridade 

motivacional para as crianças e destaca as estratégias usadas por elas durante as 

brincadeiras. As crianças conduzem suas próprias ações através dessas estratégias, como 

uso da criatividade e trocas ou contato social, no intuito de tornar efetivas suas 

intenções lúdicas. A autora aponta que há evidências de que investigar as brincadeiras 

em grupo é um terreno fértil nos estudos sobre o desenvolvimento de competências 

sociais na infância. Nesse sentido tem-se a intenção de considerar a criança um ser 

ativo, que tanto influencia quanto é influenciado pelo contexto sócio-histórico, capaz de 

representar suas vontades e interpretações da realidade a partir das brincadeiras. 

 Inserir a criança e sua produção lúdica num contexto cultural é algo que 

Brougère (1998) aponta como fundamental. O pesquisador deve necessariamente 

conhecer a cultura onde a brincadeira se desenvolve a fim de não incorrer no erro de 

considerar algo que naquele ambiente não constitui o fenômeno. Essa tem sido uma 

preocupação recorrente visto que em certos contextos onde as crianças mantêm forte 

proximidade com os adultos, suas brincadeiras muitas vezes se confundem com 

atividades adultas. O estudo de Gosso (2005) que identificou a ocorrência desse fato 

numa tribo indígena brasileira é um exemplo disso.  

Preocupar-se em distinguir o contexto da pesquisa também é importante para 

que não se caracterize de forma equivocada atividades que aparentam ser, mas não 

podem ser consideradas como brincadeiras naquele local, ou sob certas condições. 

Tendo esse cuidado, reconhecidamente essencial nos estudos atuais, o pesquisador 



20 
 

aumenta a fidedignidade dos seus dados e consequentemente contribui de forma mais 

consistente para sua área de conhecimento. É possível notar que, a despeito da 

facilidade em se reconhecer uma brincadeira não se deve considerá-la como algo 

unânime e descontextualizado. 

A brincadeira pode ser concebida como uma atividade democrática, por não ser 

privilégio de algumas crianças, mas uma situação comum a todas elas, o que a confere 

um caráter universal. Toda criança brinca e isso independe de raça, crença, condição 

social ou qualquer outro fator. A brincadeira é vista como uma forma saudável e segura 

de aprender e desenvolver novas habilidades, sem expor a criança aos riscos que uma 

situação real poderia proporcionar (Bichara et al., no prelo). A revisão de Bjorklund 

(1997) confirma esta idéia, na medida em que considera a brincadeira como o momento 

oportuno para a criança desenvolver habilidades motoras e sociais, além do aprendizado 

através da experimentação com consequências mínimas. 

Pontes, Bichara e Magalhães (2006) analisam esse aspecto de forma crítica. Os 

autores salientam a necessidade de compreender que durante as brincadeiras as crianças 

não correm os mesmos riscos que uma situação real poderia originar, o que consideram 

uma “forma segura de aprender”. No entanto não deixam de destacar que as 

brincadeiras possuem seus próprios riscos para as crianças, como a desaprovação, serem 

vencidas ou sofrer zombaria por parte de crianças mais velhas, mais experientes ou mais 

habilidosas, por exemplo. Por outro lado sinalizam que, esses riscos não são de todo 

ruins, pois, além da compreensão de regras sociais, possibilitam que a brincadeira 

mantenha certo grau de competitividade e tensão, muitas vezes essenciais para o seu 

acontecimento. 

Nas palavras de Brougère (1998, p.3), “Esquecemo-nos facilmente de que 

quando se brinca se aprende antes de tudo a brincar, a controlar um universo simbólico 
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particular”. Com efeito, para esse autor a natureza do jogo proporciona o 

desenvolvimento de competências que permitem à criança participar da própria 

atividade de brincar, aprendendo a princípio habilidades específicas durante a execução 

da experiência lúdica. Considerando-se o fator de aprendizado, a brincadeira permite 

aos menos experientes a aquisição de novas habilidades que vão se adequando às idades 

das crianças ao longo do desenvolvimento. 

A brincadeira, sob o olhar evolucionista de Bjorklund (1997), permite o 

surgimento da criatividade na criança, aspecto pontuado por diversos outros autores 

(Bichara et al., no prelo; Pedrosa, 2005). Essa criatividade por sua vez, poderá 

ocasionalmente originar diversidade cultural através da descoberta de novas formas de 

resolução de problemas, que ao serem percebidas como funcionais, podem ser 

transmitidas durante gerações. A ênfase aqui recai mais uma vez sobre o papel ativo que 

a criança tem na produção de conhecimento, sendo capaz de construir a cultura da 

brincadeira, assim como introduzir elementos da cultura adulta no contexto lúdico, 

redimensionando sua importância em todos os aspectos da infância. 

O contato de crianças mais novas com crianças mais velhas durante as 

brincadeiras concede a essas últimas um papel essencial na transmissão de regras, na 

fiscalização das brincadeiras e no incentivo à aprendizagem dos mais novos (Pontes & 

Magalhães, 2003). Quando a brincadeira ocorre naturalmente com parceiros 

adolescentes ou adultos essa tarefa também pode ser atribuída a eles, apesar de ser mais 

raro encontrar esse tipo de parceria. Os artefatos utilizados durante as atividades lúdicas 

também são elementos importantes, que muitas vezes representam as particularidades 

de uma cultura e as preferências das crianças que brincam, sendo sua utilização também 

transmitida através da cultura lúdica. 
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No estudo de Gosso, Morais e Otta (2006) há evidências de que os brinquedos 

não estruturados, ou seja, materiais diversos que originalmente não foram pensados para 

brincar, como caixas, folhas, gravetos, dentre outros, permitem às crianças maior 

flexibilidade durante a brincadeira, pois podem facilmente passar de uma representação 

à outra, estimulando a produção criativa. Para as autoras, devido à não especificidade 

dos artefatos nesse caso, as crianças necessitam entrar em consenso sobre o que cada 

material irá representar na brincadeira, tornando essencial a comunicação entre elas. 

Disso tem-se como resultado o estímulo à interação social. 

Winnicott (1971) apresenta a brincadeira como a única forma que o indivíduo 

possui para exercitar sua criatividade e afirma que é apenas desse modo que ele 

descobre o seu eu (self), podendo assim, fazer uso de sua personalidade de forma 

integral. O autor considera ainda que brincar é por si só uma terapia e que serve para 

comunicar pensamentos, impulsos, sensações, além de ser uma atividade internamente 

real para a criança. Nota-se que independente do enfoque teórico, o conceito de 

criatividade aplicado à infância tem se mostrado um aspecto importante de ser 

explorado durante as brincadeiras das crianças. 

Como é possível notar, constantemente tem se procurado associar as 

brincadeiras a fatores desenvolvimentais. Criatividade, habilidades sociais e tipificação 

de gênero são somente algumas delas.  Jonhson, Christie e Yawkey (1999), apresentam 

três formas de apreciar relação entre brincadeira e desenvolvimento: 1) brincar como 

algo que reflete o desenvolvimento; 2) brincar como aquilo que reforça o 

desenvolvimento; e 3) brincar como algo que resulta em desenvolvimento. Os autores 

ressaltam que essas três visões podem ser consideradas verdadeiras em certo grau, 

devendo-se ponderar, contudo, qual delas se ajusta melhor à situação que se pretende 
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investigar. Entretanto, considerar a brincadeira como atrelada ao desenvolvimento 

infantil implica numa ampla diversidade de pensar o fenômeno. 

Nesse sentido, Yamamoto e Carvalho (2002) questionam se brincar constitui 

uma fonte de benefícios imediatos para os sujeitos ou se trazem somente ganhos 

evolutivos e de longo prazo. As funções implicadas no processo de brincar estão 

associadas a esse questionamento, e perguntar-se a que funções a brincadeira se destina 

tem trazido respostas bastante controversas até hoje (Bichara et al., no prelo). O 

interesse por esse tema repercute na busca por respostas mais convergentes e, mesmo 

aqueles estudos que não pretendem focalizar o aspecto funcional da brincadeira 

costumam enfatizar a dinâmica dessa relação. As inúmeras estratégias comportamentais 

utilizadas pelas crianças concomitantes à brincadeira impulsionam os pesquisadores na 

busca por possíveis relações entre essas duas variáveis. 

De acordo com Hansen, Macarini, Martins, Wandelind e Vieira (2007) o 

comportamento de brincar das crianças possui relação com o desenvolvimento humano 

durante essa etapa da vida. Destacam, assim como Bjorklund e Blasi (2005), que 

determinados comportamentos são adaptativos somente para uma fase específica da 

vida, perdendo sua importância e desaparecendo ao longo do desenvolvimento. A 

psicologia evolucionista percebe a brincadeira como uma característica inerente das 

espécies que possuem uma infância longa e protegida, com elevado potencial para 

aprendizagem. Desse modo, identifica-se a brincadeira como um comportamento 

selecionado evolutivamente devido às funções que contém em si ao contribuir para a 

sobrevivência da espécie. Apesar dos custos envolvidos durante uma atividade lúdica, 

seus benefícios são geralmente mais elevados, o que reforça a importância desse 

comportamento filogeneticamente. 
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Sob a mesma ótica de Hansen et al. (2007) e Yamamoto e Carvalho (2002), 

Chick (1998), ao discutir as idéias propostas por Smith e Suton-Smith sobre a função 

evolutiva da brincadeira, lembra que as questões sobre causas proximais e distais do 

desenvolvimento relacionadas à brincadeira são uma constante na literatura, e destaca 

que é difícil acreditar que brincar não traga benefícios ou que não tenha evoluído por 

alguma razão. De fato é arriscado deixar de considerar que um elemento genuíno da 

infância, e, portanto, característico dela, que implica no relacionamento e negociação 

entre crianças (sociabilidade), no emprego de determinadas competências (físicas e 

cognitivas) e na utilização da linguagem, não possua implicações funcionais.  

Pellegrini e Smith (1998) propõem que brincar possui benefícios imediatos e que 

afirmar suas possíveis interferências para o desenvolvimento futuro dos indivíduos é 

precipitado. Os autores asseveram a possibilidade de que a função imediata desse 

comportamento pode ocultar uma função futura, mas ressaltam que suas consequências 

são únicas para um período específico do desenvolvimento e que as vantagens dessas 

consequências podem não ser tão aparentes. Desse modo, contestam as afirmações 

sobre a brincadeira como algo que possui funções para o desenvolvimento, sem 

descartar, entretanto, essa possibilidade, sugerindo que há a necessidade de estudos 

descritivos que possam contribuir de forma mais contundente para essas discussões. 

Brougère (1994), por sua vez, desvia o olhar da brincadeira em si e transporta o 

valor da função para o brinquedo, sugerindo que sua utilização está sujeita ao valor 

simbólico que ele representa, sendo esse valor sua função principal. O autor considera 

que o brinquedo não é demarcado por uma função particular, mas pela representação 

simbólica dada por aquele que brinca. A brincadeira, portanto, é vista como uma função 

do brinquedo. A partir dessa afirmação o autor passa a tratar a brincadeira como não-

funcional devido à dificuldade em comprovar qualquer função que possa ser 
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minuciosamente descrita e por considerar que é exatamente esse aspecto que a 

caracteriza como espontânea. Essa perspectiva apontada pelo autor apesar de ser 

particular, ajuda a compor o rol de discussões sobre o tema da brincadeira, a 

importância do brinquedo e fazer pensar sobre uma outra perspectiva de discutir as 

possíveis funções subjacentes à brincadeira. 

Yamamoto e Carvalho (2002), por outro lado, atestam que a função da 

brincadeira é única: adaptativa, e que não se pode incorrer no erro de que essa função 

seja percebida como algo intencional, ou seja, a criança não idealiza o desenvolvimento 

de determinadas competências a curto ou longo prazo, mas brinca porque é motivada 

intrinsecamente pela brincadeira em si. Essa afirmação está de acordo com as idéias de 

Pellegrini, Dupuis e Smith (2007) que destacam a longa duração da infância humana 

como algo que permite o desenvolvimento da estratégia de brincar na manutenção e no 

surgimento de comportamentos adaptativos. Através desses comportamentos a criança 

aprenderia a reconhecer o ambiente no qual está inserida e desse modo, lançaria mão de 

estratégias adaptativas úteis para a sua sobrevivência. A brincadeira, nesse sentido, é 

vista como uma ferramenta desse processo. 

Tornar a brincadeira um objeto da ciência tão pertinente e sério quanto qualquer 

outro é o que permite essas discussões. A necessidade de estabelecer definições válidas 

e contextualizadas, questionar as implicações funcionais que esse objeto possui e tentar 

compreender suas relações com o desenvolvimento humano tem sido um grande desafio 

nas pesquisas sobre brincadeira. Considerá-la contextual significa dizer que ela ocorre 

em locais definidos, escolhidos pelas crianças de acordo com a disponibilidade de 

tempo, espaço e objetos. Contudo, não há delimitação precisa para que a criança inicie 

uma brincadeira, mas é importante conhecer também onde ela ocorre e o que pode estar 

implicado nesse processo. 
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Preocupando-se com esse aspecto Morais e Otta (2003, p. 127) apresentam o 

conceito de zona lúdica como uma forma de definir o espaço de brincadeira utilizado 

pela criança durante esta atividade. A zona lúdica segundo essas autoras se constitui 

como: “o espaço físico propriamente dito, com suas dimensões e conteúdo, o espaço 

temporal, com o tempo dedicado à brincadeira (Friedmann, 1992), o indivíduo com suas 

experiências, seus recursos, suas motivações e as pressões e condições sociais que o 

cercam”.  As autoras avaliam que as brincadeiras tanto quanto os jogos, se inserem num 

contexto cultural específico e, por conseguinte sofrem influência do meio e das 

condições nas quais a criança vive. 

No que diz respeito a essa influência, Carvalho e Pontes (2003) afirmam que a 

brincadeira é antes de tudo uma forma de se transmitir cultura, onde e através da qual, 

as identidades de seus membros se formam, sendo transferidas não somente de crianças 

mais velhas para as mais novas como também entre pares de idade (Pontes & 

Magalhães, 2003). Bjorklund (1997) compartilha desta asserção, especialmente ao falar 

sobre o desenvolvimento da criatividade. A criança é vista como um agente ativo na 

construção e transmissão da cultura, o que confirma o seu importante papel não somente 

para o desenvolvimento humano, como também na interação social, caracterizando a 

cultura evolutivamente como produto e meio da seleção natural e ontogeneticamente 

como único modo social onde se pode constituir um ser humano (Pedrosa & Carvalho, 

2002). 

Ao evidenciar a importância do contexto para o desenvolvimento infantil 

levantando a hipótese de que alguns ambientes parecem ser mais favoráveis ao 

desenvolvimento do que outros, Lordelo (2002) propõe idéias relevantes e atuais. Em 

Bichara (2002) encontra-se uma peculiaridade sob esse aspecto que merece um olhar 

acurado. A autora apresenta que muitos estudos que se preocupam em estudar culturas, 
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etnias ou diferentes classes sociais não atentam, ou atentaram à época, para a 

compreensão das peculiaridades desses fenômenos, particularmente à importância em 

relacioná-los com as especificidades de cada sociedade estudada. Mais uma vez, trata-se 

sobre importância da inserção contextual do fenômeno que pode se descaracterizar 

completamente quando sai do seu contexto específico e passa a configurar somente o 

imaginário do pesquisador. 

Atualmente as diferenças encontradas entre grupos de brincantes são analisadas 

de forma bastante cuidadosa, não correspondendo necessariamente a algum tipo de 

deficiência, mas a diferenças, consideradas dentro da cultura e da situação na qual a 

criança se encontra ou está inseria no momento da brincadeira. Isso pode ser verificado 

a partir das idéias de Brougère (1994) que considera a cultura como algo que se interpõe 

à realidade, constituindo na criança, assim como nos adultos, representações, símbolos e 

significados os quais intermedeiam suas relações com o mundo real. O autor utiliza o 

termo “cultura lúdica” para representar não somente os aspectos da brincadeira em si, 

como também os fatores externos que a influenciam como “atitudes e capacidades, 

cultura e meio social”, além do seu valor simbólico e representacional, estando sempre 

permeada por tradições culturais. 

A cultura da brincadeira é algo que se apresenta ao longo do tempo através de 

estruturas, ou elementos que a organizam e permitem a participação de determinadas 

crianças, de determinadas idades, em locais específicos, com suas demarcações e 

especificações de acordo com o tipo de brincadeira que se pretende e o tipo de relação 

ou relações que a brincadeira possibilita o que ajuda na compreensão da inserção da 

criança nessa cultura da brincadeira (Pontes et al.,2006). 

O conceito de “cultura da brincadeira” corresponde ao termo sugerido por 

Brougère (1998). Contudo, o autor discorre sobre esse conceito perpassando por uma 
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perspectiva mais antropológica, considerando o jogo, ou brincadeira, como algo que 

segue certas referências que permitem a identificação do jogo como tal e não como 

outra atividade qualquer. É antes de tudo uma união de valores que, para que possa 

ocorrer, devem ser compartilhados entre aqueles que brincam e que tomam posse dos 

elementos constituintes da cultura do ambiente da criança para adaptá-los à brincadeira. 

 Através da brincadeira a criança aprende a prever e explicar comportamentos e a 

se colocar no lugar do outro, obtendo ganhos sociais, emocionais e cognitivos 

importantíssimos durante o seu desenvolvimento. Sob esse aspecto pode-se confirmar o 

valor da criança como ser ativo, capaz de expressar livremente através da fantasia aquilo 

que vivencia na realidade. Esta é a forma que a criança encontra também para entender 

e explicar situações novas ou perturbadoras (Morais, 2004). Brincando, a criança solta a 

sua imaginação e cria novos mundos através dos quais pode conhecer e explorar seus 

próprios limites em busca de uma experiência que poderá levá-la ao encontro de si 

mesma (Françani et al., 1998). 

 Toda essa discussão sobre brincadeira desde a sua definição conceitual, onde o 

pesquisador opta pela definição que mais se adéque ao seu objetivo de pesquisa, até 

aspectos mais complexos como as funções as quais o brincar se presta, e em última 

instância, suas influências sobre o desenvolvimento humano, mostra que o seu estudo 

não é uma tarefa simples. Além desses fatores, vale destacar que a brincadeira é 

considerada um fenômeno lúdico, no sentido de que é divertido, e que nesse caso, está 

implicada numa categoria mais ampla chamada ludicidade. Para fins dessa pesquisa, 

visto que o contexto exige determinadas adequações, a brincadeira será considerada 

como uma das formas de atividade lúdica nas quais a criança pode se envolver. 

 Diante disso vale destacar que os conceitos de brincadeira e atividade lúdica 

(ludicidade) serão apresentados separadamente, visto que nem tudo que é atividade 
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lúdica será considerado brincadeira. A partir das especificidades do contexto e das 

discussões apresentadas anteriormente, a brincadeira foi considerada a partir dos 

seguintes comportamentos das crianças: uso de recursos motores intencionais dirigidos 

a outras pessoas ou objetos, incluindo expressões faciais de satisfação como sorrir, 

além de recursos verbais, voltados para atividades que não possuam motivação real, 

incluindo todos os tipos de jogos. 

 Diversos autores separam brincadeira e jogos por afirmar que os jogos possuem 

particularidades que limitam algumas expressões das crianças, enquanto que as 

brincadeiras permitiriam maior liberdade de expressão, no que se refere principalmente 

à criação e negociação de regras. É muito comum encontrar nesses estudos a colocação 

“jogos e brincadeiras” como fenômenos distintos. No entanto, para fins dessa pesquisa, 

considerando as particularidades do contexto e o ponto de vista das crianças, os jogos 

foram incluídos no próprio conceito de brincadeira, o que consequentemente implica a 

sua inclusão no conceito de atividade lúdica. 

 Atividade lúdica será, portanto, toda atividade que, além da descrição aqui 

utilizada para identificar brincadeiras, implique numa atividade prazerosa e 

espontânea, onde haja um resultado final, decorrente do engajamento da criança, como 

um desenho, colagem, ou pintura. A discussão sobre as diferenças e semelhanças entre 

jogos e brincadeira será brevemente apresentada após a explanação sobre a teoria que 

fundamentou esse trabalho.  
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1.2 Abordagem Evolucionista, Brincadeira e Desenvolvimento Humano 

 

As brincadeiras podem ser estudadas a partir das mais diversas perspectivas 

teóricas. Dentro da psicologia aquela que mais se aproxima da proposta dessa pesquisa, 

devido ao contato e afinidade da pesquisadora, além da pertinência das discussões que 

se pretende apresentar nesse trabalho, é a teoria evolucionista. Na seção anterior foram 

apresentadas as idéias de alguns autores que associam os estudos do desenvolvimento 

humano e das brincadeiras à essa corrente de pensamento. A seguir serão apresentados 

os principais pressupostos da teoria evolucionista e em que sentido os comportamentos 

lúdicos infantis podem associar-se a ela. 

A psicologia evolucionista do desenvolvimento tem sua origem na teoria da 

evolução de Charles Darwin (1859/ 1958), e se fundamenta na premissa de que os 

organismos evoluem ao longo do tempo através da seleção natural das espécies. Essa 

seleção ocorre de acordo com o grau de adaptabilidade que cada organismo possui em 

seu ambiente, favorecendo aqueles que conseguem transmitir seus genes através da 

reprodução. A tradução destes fenômenos para o campo da psicologia aparece em 

termos de mecanismos psicológicos, ou estruturas, no sentido de que são organizadas, 

compartilhados por todos os indivíduos da espécie humana (Homo sapiens) (Bjorklund 

& Pellegrini, 2000). 

 Essa forma de investigar os processos psicológicos do desenvolvimento atua no 

nível ontogenético (individual), sempre considerando a interação do indivíduo e seus 

genes com o contexto de desenvolvimento, o que juntos constituem os chamados 

processos epigenéticos. Inseridos nesta relação entre organismo e ambiente estão os 

relacionamentos que a criança mantém no meio social desde o nascimento, sendo que a 

maior importância é dada ao investimento parental que essa criança recebe e o 
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consequente relacionamento com seus pares (Geary & Bjorklund, 2000). Tratar sobre 

questões evolutivas envolve, portanto, estratégias desenvolvidas individualmente, que 

prevalecem e se sobrepõem a outras menos eficazes ao longo da história evolutiva das 

espécies. 

Provavelmente a brincadeira teve um valor adaptativo no nosso ambiente 

ancestral ou ainda tem nos dias de hoje.  Brincar é um padrão comum a todos os 

mamíferos e lhes proporciona interação social e aprendizagem. Para os seres humanos, 

brincar é uma atividade eminentemente social, o que permite a essa espécie desenvolver 

sua capacidade de aprendizado, mais do que qualquer outra, por possuírem facilidade e 

flexibilidade para pensar e agir no meio em que vivem. Deste modo, a brincadeira surge 

em um contexto cultural, envolvendo além do seu valor adaptativo, o que também 

ocorre em outras espécies, características como elaboração e criatividade (Bichara et al., 

no prelo; Morais, 2004). 

As influências de contextos culturais diversos e complexos são determinantes 

para a identificação de certas diferenças e padrões comportamentais observados entre os 

indivíduos. Dentre eles há a ocorrência da brincadeira durante a infância, algo 

reconhecidamente universal. Como identificar os diversos aspectos que a brincadeira 

pode abarcar, a exemplo das possíveis funções a ela associadas ou de suas influências 

sobre o desenvolvimento, sem incorrer no erro de fazer afirmações gerais e infundadas 

diante de uma diversidade cultural tão vasta? O estudo da brincadeira sob o olhar 

evolucionista propõe especialmente esse tipo de discussão. 

Bjurklund e Blasi (2005) destacam que alguns aspectos da infância parecem 

corresponder a uma preparação para o futuro.  Os autores apontam que existem funções 

selecionadas pelo seu valor na infância e outras que indicam um valor para a idade 

adulta. Outro exemplo está nas diferenças de gênero encontradas nos padrões de 
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brincadeira das crianças, pressupondo que a diversidade entre ambos deve-se a uma 

preparação para os futuros papéis de homens e mulheres que assumirão na idade adulta. 

Por outro lado, não se deve deixar envolver somente por este aspecto, visto que muitos 

dos comportamentos que se observam na infância são próprios dessa época, sendo 

descartados mais adiante quando não possuem mais utilidade (Bjurklund & Blasi, 2005; 

Hansen et al., 2007). 

Diversos estudos encontraram relação entre as brincadeiras de meninos e 

meninas e os níveis de atividade física empregados pelas crianças durante essas 

atividades (Eaton & Yu, 1989; Pellegrini et al., 2007; Sanders & Harper, 1976; Silva, 

Pontes, Silva, Magalhães & Bichara, 2006). Todos identificaram padrões nas 

preferências lúdicas de acordo com o gênero, demonstrando a preferência dos meninos 

por brincadeiras de contato ou que exigem maior gasto de energia, enquanto que as 

meninas apresentaram preferência por brincadeiras de conteúdo social, que implicam 

em menos movimentação e turbulência. Essas características que emergem durante as 

brincadeiras infantis podem ser atribuídas inicialmente a fatores biológicos que se 

manifestam quando as crianças brincam. A segregação de gênero, portanto, além de 

sofrer influência cultural, passa a ser constituída também pelas necessidades fisiológicas 

desses indivíduos.  

Por exemplo, os elevados índices de atividade física atribuídos aos meninos mais 

do que às meninas, e às crianças mais novas mais do que as mais velhas, exigem tanto 

de meninos quanto de crianças mais novas a busca por atividades que supram essa 

necessidade de gastar energia. Através dos tipos de brincadeiras, mais ou menos 

agitadas, essas crianças se reúnem e passam a constituir os grupos de brincadeira de 

acordo com o sexo e, até certo ponto, com as idades. Desse modo, os níveis de atividade 
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física das crianças interferem diretamente nas formas de segregação sexual identificadas 

nos estudos sobre brincadeira. 

Martin e Fabes (2001) revelaram que a brincadeira segregada se estabiliza no 

decorrer do tempo, e destacaram a importância dos pares como socializadores do 

comportamento de gênero. Os efeitos sociais da segregação sexual também foram 

relatados por outros pesquisadores (Pellegrini et al., 2007; Silva et al., 2006), que 

sugerem certa dependência entre o tipo de exposição a grupos do mesmo sexo e do sexo 

oposto nas escolhas das parcerias e das brincadeiras. Isso equivale dizer que apesar das 

disposições genéticas e das diferenças evidentes apresentadas entre ambos os sexos 

durante a infância, e evidenciadas durante as brincadeiras, as influências sócio-culturais 

são essenciais para a formação dos indivíduos e dos papéis de gênero que devem 

ocupar. 

Com isso vale lembrar que cada sujeito possui sua estrutura biológica e sistemas 

de processamento de informação que, de certo modo, são compartilhados pelos 

membros da espécie humana. Ao mesmo tempo, cada um de nós compartilha símbolos, 

valores e significados específicos da sua cultura. A riqueza desta relação e os diversos 

caminhos que ela possibilita, assim como determinadas universalidades, são objetos de 

interesse da psicologia evolucionista (Cosmides, Tooby & Barkow, 1995). Portanto, 

para estudar o comportamento humano não se pode perder de vista que os fatores 

biológicos inevitavelmente se confundem com os processos de socialização, implicando 

na necessidade de buscar consistência empírica em estudos com outros animais. 

A investigação de comportamentos não humanos como forma de comparação 

entre espécies tem se mostrado bastante eficiente quando se pretende identificar a 

influência de fatores biológicos sobre os aspectos culturais. Nesse sentido, Hassett, 

Siebert e Wallen (2008) ao estudar as preferências de brinquedos por sexo em macacos 
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rhesus descobriram semelhanças entre as escolhas de machos e fêmeas e as escolhas de 

meninos e meninas. A hipótese dos autores é a de que a constituição do brinquedo 

influencia fortemente nas escolhas de gênero, não sendo este um fator primariamente 

social como se poderia pensar, mas biológico. Achados sobre influências hormonais 

durante a gestação que implicaram em padrões de atividade física diferenciados entre os 

sexos ajudam a sustentar essa suposição. 

Uma visão fundamentada nas diferenças sexuais, e, portanto, biológicas, sobre 

as preferências de atividades físicas, tem como consequência a influência significativa 

nas diferenças de escolha de objetos na infância, o que a longo prazo, segundo Hassett 

et al. (2008), irá repercutir nos comportamentos adultos desses indivíduos, como 

cuidado parental ou escolha de carreira.  

Os achados sugerem, além disso, que as diferenças encontradas entre os sexos 

nas preferências por brinquedos em primatas humanos e não humanos, dependem em 

algum sentido, da propriedade física dos objetos que por si só interessariam mais a 

machos do que fêmeas ou vice-versa. Contudo, as características sociais provavelmente 

influenciam nessa preferência, e algumas delas podem ser únicas para os humanos. 

Percebe-se que os autores não descartam a importância da socialização no processo de 

tipificação de gênero, pelo contrário, concluem suas afirmações destacando que pode 

haver algo distintivo entre os humanos e outros animais, mas que não se deve perder de 

vista os aspectos biológicos dessa formação. 

Hassett et al. (2008) propõem uma explicação alternativa, porém complementar, 

de que meninos e meninas costumam preferir atividades físicas diferentes e que isso 

implica em níveis diferentes de gasto de energia e consequentemente em tipos de 

comportamentos distintos. Essa condição leva meninos e meninas a envolverem-se em 

experiências dissonantes, demonstrando desse modo suas escolhas por objetos 
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específicos que irão facilitar a manifestação de suas preferências por determinadas 

atividades físicas. Nesse sentido a predisposição biológica e os processos de 

socialização são necessários para o completo desenvolvimento do indivíduo e também 

para diferenciação de comportamento de acordo com o sexo. 

Em se tratando de diferenças biológicas Silva et al. (2006) apresentam dois 

grupos determinados, o de machos e o de fêmeas que se encontram atrelados a fatores 

culturais simbólicos significativos, determinando por sua vez o que é ser feminino e 

masculino. Desse modo os fatores biológicos quando vinculados a questões culturais, no 

caso dos humanos, influenciam fortemente as escolhas das brincadeiras de meninos e 

meninas, estando aquelas do mesmo modo atreladas ao que a cultura estabelece como 

mais apropriado tanto para um grupo quanto para outro. O gênero, moldado pela 

cultura, se sobrepõe ao sexo, de caráter biológico, repercutindo desse modo em 

comportamentos culturalmente apropriados. 

Ao confrontar as idéias apresentadas por Corsaro e Hillary (2003) e Silva et al. 

(2006), visto que ambos tratam sobre a influência de gênero na relação estabelecida 

durante as brincadeiras, pode-se notar que ambos valorizam a cultura como fonte 

constante de influência nestas relações. Corsaro e Hillary (2003) identificaram que as 

brincadeiras das meninas são consideradas geralmente como pró-sociais envolvendo 

negociação e cooperação, assim como as brincadeiras dos meninos são aquelas que 

exigem maior contato físico e são em geral mais violentas. A partir de uma perspectiva 

cultural, o autor considera os valores e as ligações estabelecidas nos grupos de 

brinquedo como algo socialmente construído. 

Fazer parte de grupos masculinos ou femininos implica em instâncias mais 

amplas do que aquelas que podem ser observadas durante as brincadeiras. Quando se 

examinam as diversas culturas e suas complexidades, percebe-se que os papéis 
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marcados de gênero e de socialização estão fortemente agregados em tudo que se faz. A 

brincadeira, estando inserida nesse sistema complexo, reflete essas atribuições e agrega 

valores particulares àquilo que é adequado socialmente, ou seja, permite que a criança 

emita comportamentos biologicamente determinados ao mesmo tempo em que os 

adéqua à cultura local. Não se trata, portanto, de descaracterizar uma instância em 

detrimento da outra e sim de tentar abarcar as potencialidades de ambas no estudo do 

desenvolvimento humano, assim como nos estudos sobre brincadeira.  

Estudar grupos humanos de caçadores-coletores, que possuem estilos de vida 

semelhantes aos dos nossos ancestrais, também tem se mostrado revelador nos estudos 

evolucionistas sobre brincadeira. A maior parte da evolução humana ocorreu entre 

indivíduos que compartilhavam um modo de vida equivalente ao encontrado nesses 

grupos, e, portanto, estudá-los pode ajudar na compreensão de muitos comportamentos 

emitidos pela espécie humana nos dias de hoje (Gosso, 2005). As crianças indígenas, a 

exemplo das estudadas por Gosso (2005), não sofrem castigos ou repreensões, possuem 

um grau de liberdade elevado, principalmente quando comparadas às crianças dos 

grandes centros urbanos e brincam como quaisquer outras crianças. 

As brincadeiras dessas crianças permitem que elas exercitem não somente 

habilidades físicas como também habilidades sociais, cognitivas e afetivas fundamentais 

para a manutenção dos relacionamentos durante a vida adulta. Elas demonstraram maior 

necessidade em fazer uso de habilidades físicas do que crianças urbanas devido aos 

desafios impostos pelo contexto em que vivem e às oportunidades de entrar em contato 

com um ambiente vasto e desafiador. Essas constatações corroboram as afirmativas 

sobre as influências ambientais nos estilos e tipos de brincadeiras, ao mesmo tempo em 

que permitem a identificação de um comportamento que é tipicamente humano. A dizer, 

brincar é característico da espécie humana, porém suas diversas facetas apresentam-se 
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de acordo com as particularidades sócio-culturais exibidas pelas crianças durante suas 

brincadeiras. 

Estudar os mais variados contextos de desenvolvimento permite ampliar as 

perspectivas de investigação do brincar, além de agregar valor às discussões, no sentido 

de contribuir para desvendar algumas das ambiguidades que esse fenômeno ainda 

guarda. A proposta dessa pesquisa é apresentar um contexto diferente dos investigados 

até então, e discutir como a brincadeira ocorre para crianças que possuem uma doença 

crônica, à luz da perspectiva evolucionista. Isso permite que o olhar sobre esse 

fenômeno possa ser ampliado, dando base para discussões mais consistentes a partir da 

identificação daquilo que é comum e do que é específico.  

Torna-se fundamental, contudo, reconhecer os aspectos que podem ajudar ou 

atrapalhar nessa tarefa e as questões conceituais parecem ser as mais importantes nesse 

sentido. Como introduzido anteriormente, é fundamental para esse trabalho apresentar 

as relações entre jogos e brincadeiras, assim como demonstrar porque essas duas 

representações lúdicas serão consideradas dentro de um único conceito, o de atividade 

lúdica. Essa discussão será brevemente apresentada a seguir, onde serão destacados os 

principais pontos envolvidos nessa relação. 

  

1.3 Jogo é Brincadeira?  

 

Semelhante à brincadeira, os jogos são as atividades mais frequentemente 

utilizadas quando se pretende trabalhar com grupos de crianças. São aplicados tanto em 

escolas, universidades e programas de treinamento, com propósitos bem definidos, 

quanto em atividades recreativas, com objetivos menos estruturados. O conceito de jogo 
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é também algo bastante discutido por pesquisadores interessados no tema, e do mesmo 

modo que a brincadeira, não possui uma definição consensual (Avedon & Sutton-Smith, 

1971). No entanto, quando se trata de jogos há em geral certa concordância sobre o que 

se deve considerar como elementos dessa atividade, o que facilita sua classificação. 

A maioria dos teóricos de jogos considera quatro elementos que caracterizam 

esse fenômeno: o número de jogadores, as regras que governam suas ações, os 

resultados obtidos e as estratégias empregadas. No entanto, vale ressaltar dois aspectos 

que Avedon e Sutton-Smith (1971) consideram importantes. O primeiro é que para que 

esses elementos possam de fato constituir os jogos eles devem estar associados a fatores 

adicionais, ou seja, não o constituem por si sós. E segundo, os autores não consideram 

as estratégias como sendo um elemento dos jogos, mas um recurso empregado pelos 

jogadores durante sua execução.  

É consenso entre os autores, entretanto, a existência de quatro tipos de jogos: os 

jogos de poder arbitrário, os jogos de habilidade, os jogos de estratégia e os jogos de 

sorte. Avedon e Sutton-Smith (1971, p. 405) propõem um conceito que abarque as 

diversas dimensões propostas pelos inúmeros autores que estudam os jogos, como 

segue: “um jogo é um exercício de sistemas de controles voluntários no qual há uma 

disputa entre poderes, limitado por regras, no sentido de produzir um resultado 

desequilibrado”. Isso significa dizer que os jogos são atividades guiadas por regras pré-

estabelecidas e que no momento do seu término, que normalmente possui durabilidade 

associada a essas regras, implicará necessariamente em um vencedor. Os autores 

consideram que essa definição será aplicável para a maioria dos jogos formais, contudo 

destacam que ela não abrange o fenômeno em todas as suas formas de expressão. 

O jogo, nos termos de Brougère (1998), pode ser interpretado como brincadeira, 

como algo que não possui características nem comportamentos próprios que o 
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diferenciem de outra atividade, visto que dependerá do sistema cultural no qual está 

inserido, que dará significado à atividade, podendo ela ser caracterizada ou não como 

brincadeira, a partir do contexto onde ocorre. Ao discorrer sobre a história dos jogos 

Taylor (1971) aponta que essas atividades possuem origem comum no mundo antigo e 

afirma que com frequência são encontradas em diversos países, porém com adaptações 

e nomenclaturas diferenciadas, a depender do local onde são observadas. Suas 

afirmações corroboram a idéia de Brougère (1994) no sentido de localizar os jogos 

dentro de sistemas mais complexos de interação, porém não entra no mérito de 

introduzí-los no mundo das brincadeiras. 

Brougère (1994) concede elevada importância ao simbólico, o que, segundo ele, 

denota a capacidade da criança em transcender à imagem que o brinquedo representa 

permitindo a ela fantasiar sob aquilo que a brincadeira possibilita, desprendendo-se do 

objeto em si. A brincadeira, por sua vez, será orientada muitas vezes pelo brinquedo e 

constantemente será guiada por regras que podem ser prévias ou construídas durante o 

processo do brincar, sempre respeitando o acordo estabelecido entre os brincantes e o 

tipo de brincadeira que se pretende. 

Os fatores motivacionais dos jogos são fortes aliados no contato com as crianças, 

especialmente nos ambientes de sala de aula, ou acadêmicos. Isso tem levantado sérias 

discussões a respeito da importância da utilização dessa ferramenta como estratégia de 

aprendizado de conteúdo didático, como se os jogos fossem mais efetivos do que os 

métodos tradicionais de ensino. Contudo, a única afirmação que se pode fazer nesse 

sentido é que os jogos são mais divertidos do que as outras formas de ensino, e, 

portanto, tornam-se mecanismos valiosos na manutenção do interesse e atenção das 

crianças, principalmente em sala de aula (Avedon & Sutton-Smith, 1971). 
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Quando se afirma que os jogos são motivadores para as crianças, independente 

de quaisquer comparações que possam ser feitas com as atividades didáticas, é fácil 

associá-los ao que Yamamoto e Carvalho (2002) dizem a respeito da motivação para 

brincar. Como dito anteriormente, esse é um fenômeno inerente ao comportamento das 

crianças, e, portanto, não necessita de muitos incentivos para que ocorra naturalmente. 

No momento em que se considera o jogo como algo motivador, ou melhor, mais 

motivador para a criança do que outra atividade qualquer, fica difícil não compará-lo ou 

até mesmo confundi-lo com o que se conhece como brincadeira. 

Aos jogos costuma-se atribuir certa função de aprendizado, não somente no 

sentido acadêmico, mas amplamente no contexto social. Muitos pesquisadores 

desenvolvem jogos específicos para aquisição e treinamento de habilidades sociais 

complexas através de simulação com jogos de guerra e de gerenciamento. Coleman 

(1971) apresenta algumas dessas pesquisas e afirma que os jogadores aprendem não por 

aquilo que lhes é ensinado, mas por experimentar as consequências de suas ações, o que 

tem como resultado o aprendizado. Propor jogos que reúnam oportunidade e variedade 

na utilização de competências permite que pessoas que possuam habilidades diferentes 

possam jogar juntas. Essa variedade permite aos indivíduos compartilhar e trocar 

experiências, como também formar grupos heterogêneos em relação a idades e 

capacidades. 

Pellegrini, Dupuis e Smith (2007) separam os jogos das brincadeiras, pois os 

primeiros, segundo eles, exigem que os participantes sigam regras a priori, enquanto 

que a brincadeira seria mais flexível, o que é decisivo na emissão de um comportamento 

inovador. As regras impostas previamente pelos jogos seriam impeditivas da emissão de 

comportamentos criativos e engenhosos, o que limitaria a sua variação. Essas 

afirmações parecem adequadas em função da definição de brincadeira utilizada pelos 
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autores, que implica na emissão de comportamentos variados e na negociação das regras 

no decorrer da atividade lúdica, com ênfase acentuada nas brincadeiras de faz-de-conta, 

onde isso ocorre mais facilmente. No entanto, é possível considerar os jogos sobre 

outros aspectos, e a condição de haver regras prévias deixa de ser um impeditivo do uso 

da criatividade e passa a ser um ponto de convergência entre eles e as brincadeiras. 

Para Vigotski (2008), por exemplo, brincadeira e jogo se confundem. O autor 

argumenta que toda brincadeira possui regras, mesmo quando não se tratam de jogos 

com regras próprias pré-estabelecidas. Qualquer situação imaginária vivida durante uma 

brincadeira contém regras de comportamento, assim como qualquer jogo de regras 

possui algo de imaginário. O que possibilita esse tipo de afirmação é justamente a 

presença das regras. Essas discussões levam a crer que os conceitos necessitam ser bem 

definidos antes que se pretenda apresentar teorias sobre o tema. A brincadeira se 

confunde com ludicidade e também com os jogos. Estes últimos aparecem associados 

aos brinquedos que terminam por caracterizar diversas brincadeiras, resultando num 

ciclo contínuo e complementar. 

Não há nesse sentido, a necessidade de argumentar contra ou a favor da inclusão 

dos jogos como brincadeiras, mas de escolher devidamente as definições e atribuições 

de ambos para que as argumentações sejam mais bem fundamentadas e o leitor não se 

perca em suas compreensões. Quando uma criança pega um brinquedo ou um objeto 

que a princípio não tem representação simbólica, ou não está associado originalmente a 

uma atividade lúdica, como um cabo de vassoura, por exemplo, através da sua própria 

verbalização, além de seus comportamentos, é possível perceber quando se trata de uma 

brincadeira. A criança pergunta: “Vamos brincar?” ou inclui o verbo ‘brincar’ em suas 

expressões, e quando alguém lhe pergunta o que estava fazendo ela simplesmente 
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responde: “Eu estava brincando”. No jogo essa relação é parecida. A criança brinca de 

baleado, brinca de ludo, brinca de baralho. 

Diante desses aspectos parece sensato considerar preferencialmente o ponto de 

vista das próprias crianças durante as atividades lúdicas, visto que esse conceito permite 

incluir tudo aquilo que representa diversão, distração, espontaneidade ou algo que não é 

imposto nem obrigado. Desse modo, optou-se pela inclusão dos jogos no que será 

tratado como brincadeira nessa pesquisa, que por sua vez, insere-se no conceito mais 

amplo de atividade lúdica. Essa escolha considera o contexto da pesquisa, que oferece 

contato abundante com os chamados “jogos”, além atentar para a perspectiva das 

crianças, que ao manusear jogos, frequentemente indicavam que estavam “brincando”. 

 Quando a relação entre “jogar” e “brincar” passa do objeto que se utiliza para a 

atividade lúdica, essa confusão torna-se ainda mais estreita. Um jogo pode ser um 

brinquedo assim como um brinquedo pode ser um jogo. Mas essa relação não é linear e 

aquilo que é jogo, pode estar fora de qualquer brincadeira e uma brincadeira pode passar 

longe de ser um jogo no sentido estrito. Os jogos manufaturados inserem-se 

perfeitamente na categoria brinquedo, mas geralmente não implicam em tipificações de 

gênero e, portanto, podem ser jogados por ambos os sexos. O resultado dessa 

característica comum a esses tipos de jogos é a possibilidade da formação de grupos 

mistos, onde meninos e meninas são estimulados a brincar juntos devido à atividade e 

não ao tipo de parceria.  

 Visto que a forma de investigar um fenômeno está necessariamente atrelada à 

teoria que orienta sua investigação, como também ao contexto do qual ele faz parte, é 

justo considerar o jogo como uma brincadeira, no contexto em questão. Essa dimensão 

poderá ser melhor compreendida ao longo do relato da pesquisa, especialmente nos 

resultados e discussões. Sabendo que no contexto estão algumas das respostas para o 
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estudo da brincadeira, na busca de complementar os argumentos apresentados até aqui, 

é que se propõe uma reflexão sobre os diferentes contextos de desenvolvimento e como 

a brincadeira se insere nesse processo, enfatizando os contextos que acolhem crianças 

com problemas de saúde. 

 

1.4 Contextos de Desenvolvimento 

 

Estudar o desenvolvimento infantil implica em tentar conhecer o universo da 

criança e os principais elementos envolvidos nesse processo na busca de melhor 

compreendê-lo e explicá-lo, como tudo na ciência. Nesse sentido, estudar brincadeiras é 

algo que contribui essencialmente para muitas descobertas, visto que é 

reconhecidamente um fenômeno característico da infância, do qual a criança se apropria 

com bastante competência, e também universal, já que existe em todas as culturas. 

Penetrar os diversos contextos nos quais a brincadeira ocorre é tratar, portanto, de 

investigar suas diferenças e semelhanças, na tentativa de conhecer e reconhecer os 

comportamentos das crianças nas mais diversas circunstâncias. 

Compreender essa relação e sua importância para o progresso nos estudos sobre 

desenvolvimento torna o campo de estudos da brincadeira um terreno fértil para 

pesquisa e construção de conhecimento. Diante disso os mais diversos contextos têm 

sido contemplados por esse interesse o que permite comparações fundamentais para a 

compreensão de um fenômeno complexo e natural na nossa espécie (Carvalho & 

Pontes, 2003). Tribos indígenas, grandes centros urbanos, populações ribeirinhas, 

brincadeiras de rua, em creches e escolas ou em hospitais e ambulatórios. Todos esses 

contextos, e outros tantos, com suas particularidades, têm contribuído para o 
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enriquecimento das discussões acerca da brincadeira e cada um deles ao seu modo, tem 

procurado enfatizar determinados aspectos desse fenômeno. 

Independente do foco que se pretende em cada pesquisa, entretanto, o contexto 

sempre tem sido destacado como fundamental para o surgimento e execução das 

brincadeiras infantis, permitindo que as crianças adquiram referências culturais 

importantes para o seu desenvolvimento desde cedo. Vigotski (2008) sintetiza bem essa 

relação ao afirmar que brincar é uma situação imaginária criada pela criança, que inclui 

regras de comportamento através das quais ela combina elementos da situação de 

brincadeira com a realidade.  

O contexto imediato predomina sobre as ações infantis ao mesmo tempo em que 

permite um sem fim de elaborações criativas através da imaginação. A mistura dos 

elementos reais com os imaginários culmina em episódios de brincadeira que muito nos 

dizem não somente sobre as crianças que brincam, mas também sobre o contexto onde 

estão inseridas. 

Cultura e contexto, entretanto, não devem ser confundidos num único conceito. 

Por isso, é importante diferenciá-los de acordo com as intenções dessa pesquisa. O 

conceito de cultura escolhido como referência será o proposto por Carvalho (1989) apud 

Carvalho e Pontes (2003, p.17), que considera cultura “o conjunto de ações e frutos de 

ações humanas que, transmitidos de geração em geração, constituem a identidade de um 

grupo humano e, ao mesmo tempo, o meio em que e pelo qual se constitui a identidade 

de seus membros”. A cultura incide diretamente no contexto, sendo aquela uma 

dimensão mais ampla.  

Baseando-se em teorias complementares sobre contextos de desenvolvimento, 

Lordelo (2002) propõe uma concepção de contexto que vai além do que muitos 

pesquisadores estão acostumados a utilizar. Sua proposta é que o contexto deve ser algo 
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mais amplo do que uma simples localização espacial, pois muitas vezes é utilizado 

como sinônimo de lugar ou ambiente, quando deveria abarcar aspectos fundamentais 

para uma compreensão mais acurada dos aspectos que contribuem ou interferem no 

desenvolvimento infantil, como fatores sociais, espaços físicos e as próprias pessoas, 

sempre em constante interação. Em síntese, o contexto é constituído por diversos 

elementos, incluindo aspectos referentes ao próprio indivíduo e das relações que ele 

mantém com o meio. 

Grande parte dos estudos propostos têm se voltado para ambientes abertos, onde 

as crianças brincam livremente sem a orientação de adultos, como ruas, parques, praias 

e praças (Alves, 1998; Bichara, 2006; Pontes et al., 2006; Santos, 2005; Seixas, 2007; 

Silva et al., 2006), ou são realizados em ambiente escolar e de creche (Carvalho, Alves 

& Gomes, 2005; Cordazzo & Vieira, 2007; Martin & Fabes, 2001; Sanders & Harper, 

1976), tentando compreender a relação das brincadeiras entre adultos e crianças, ou 

entre as próprias crianças, como fonte de aprendizado e desenvolvimento. Recentemente 

tem crescido o interesse por pesquisas que investigam as brincadeiras para crianças que 

possuem alguma enfermidade, especialmente aquelas que necessitam de internamento 

ou tratamento prolongado, como é o caso das doenças crônicas. Esses últimos estudos 

normalmente agregam valor terapêutico à brincadeira ou atribuem a ela função de 

enfrentamento (Gariépy & Howe, 2003; Junqueira, 2003; Reis, 2008). 

Visto que o presente estudo trata de crianças em situação de doença e 

tratamento, ainda que em contexto diferenciado dos já referidos, as argumentações e 

justificativas em torno dessa pesquisa serão centradas nos estudos que mais se 

assemelham a ela no que diz respeito à condição dos participantes e ao tema 

brincadeira. Portanto, os pressupostos discutidos a seguir, pretendem fundamentar e 

justificar a escolha do tema, do contexto e as particularidades envolvidas na condição de 
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crianças doentes e nos espaços a elas designados para o desenvolvimento de atividades 

lúdicas. 

A dizer, nem sempre a brincadeira ocorre num cenário de saúde e esse contexto 

imediato pode estar restrito devido a uma situação de doença e consequente 

hospitalização da criança, o que modifica seu modelo de relacionamento e pode 

influenciar seus padrões de brincadeira. Considerando esses fatores e, sobretudo o valor 

atribuído ao contexto para o desenvolvimento da criança, torna-se essencial a 

apresentação de estudos que mostrem aspectos da brincadeira que dizem respeito a 

crianças com algum problema de saúde onde haja a necessidade de internação ou 

afastamento da sua residência, escola, família e amigos. 

É importante lembrar a dificuldade em não conferir à brincadeira algum tipo de 

função, como pôde ser visto nas discussões anteriores. Quando se transporta o brincar 

para os ambientes onde a saúde da criança foi afetada em alguma instância, essa 

dificuldade torna-se mais evidente, e parece haver uma razão para isso. A clara 

mudança de comportamento com a introdução do brinquedo na rotina hospitalar permite 

à criança ter acesso àquilo que lhe é mais peculiar, a brincadeira, retomando o contato 

com a sua própria infância. 

Diante disso, Françani et al (1998) afirmam que a brincadeira agrega um valor 

terapêutico às demais funções que pode envolver. No caso específico do contexto 

hospitalar, examinado pelos autores, o objetivo primordial da brincadeira seria o de 

tornar a internação menos traumática e mais leve, dando subsídios para uma 

recuperação mais rápida e eficaz. Deste modo, a criança seria capaz de tornar o seu 

ambiente imediato mais adaptativo. Sob este aspecto, Mitre e Gomes (2004) afirmam 

que a criança utiliza um recurso familiar, a brincadeira, e através dele expressa seus 
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sentimentos, preferências e medos, tendo a oportunidade de assimilar melhor as 

experiências desagradáveis e desconhecidas.   

 De acordo com Silva (2006) no Brasil ainda não há uma cultura hospitalar que 

ofereça espaços exclusivos para que as crianças brinquem, o que reporta à idéia de que 

esses ambientes em geral não estão preparados para acolhê-las. Portanto, quando as 

crianças internadas brincam, terminam por improvisar os espaços disponíveis 

transformando-os em lugares de brincadeira. Sendo assim, a criança hospitalizada 

encontra-se em um ambiente desconhecido e restrito de estimulações, diferente daquele 

no qual ela vivia, tendo que abrir mão, mesmo que temporariamente, de suas atividades 

cotidianas. A família, tensa em função da doença, e os procedimentos muitas vezes 

invasivos, transmitem um clima de ansiedade e medo, além da própria doença que pode 

fazer com que a criança modifique seu comportamento (Motta & Enumo, 2004).  

Partindo dessa mesma base de conhecimentos acerca da relação entre o ambiente 

hospitalar e a criança, Silva (2006) declara que introduzir a brincadeira neste contexto 

permite que ela tenha a oportunidade de desenvolver habilidades emocionais, adquirir 

equilíbrio sobre seu comportamento e aprender a reconhecer suas capacidades e 

limitações. Winnicott (1971) complementa essa visão ao afirmar que a brincadeira 

permite à criança estabelecer contato com o simbólico e com a sua situação cotidiana, o 

que em última instância favorece o enfrentamento da sua condição atual de enfermidade 

e internamento. 

A oportunidade de brincar num espaço como o hospital, pode permitir à criança 

desenvolver habilidades para razão, pensamento e resolução de problemas como 

indicam Rubin et al. (1983) apud Gariépy e Howe (2003). Ao comparar os padrões de 

brincadeira entre um grupo de crianças com leucemia e outro de crianças saudáveis, 

Gariépy e Howe (2003) notaram que as crianças com leucemia não somente se 



48 
 

engajavam menos em comportamentos de brincar como também as escolhas das 

brincadeiras foram sempre as mesmas, diferentemente do grupo de crianças saudáveis. 

Estes dados permitiram a Gariépy e Howe (2003), formular a hipótese de que as 

crianças em situação de stress procuram algum conforto, segurança e estabilidade ao 

manter uma determinada rotina nas brincadeiras.  

Ao mesmo tempo, outros elementos podem ajudar a criança a lidar com a 

hospitalização. Para Junqueira (2003) a presença da figura materna durante o processo 

de internação e tratamento, também transmite sensação de segurança à criança que se 

encontra numa situação em geral bastante aflitiva e penosa. Pérez-Ramos (2006) 

complementa essas afirmações lembrando as influências desse novo contexto também 

para as famílias, que necessitam acompanhar a criança. Na maioria dos casos esse 

acompanhamento inclui manter-se no hospital durante todo o curso da doença e seu 

tratamento, o que normalmente remete a um sentimento de passividade diante de tantas 

intervenções, procedimentos e novas informações. Gariépy e Howe (2003) afirmam que 

devido a estes fatores, a qualidade de vida de toda a família acaba sendo prejudicada. 

Essas ‘exigências’, especialmente sobre a mãe, em muitos casos acarretam numa 

sobrecarga física e emocional, difícil de sustentar. Esse fator deve ser igualmente 

considerado, além das questões referentes à própria criança e da responsabilidade que os 

profissionais de saúde devem assumir para com as famílias. Sob esse aspecto, Junqueira 

(2003) apresenta a execução de um projeto hospitalar que pretendeu relacionar saúde e 

brincadeira, envolvendo não somente as crianças em atividades lúdicas, como também 

oferecendo a possibilidade delas brincarem com seus pais ou cuidadores, no sentido de 

fortalecer essa relação. A configuração proposta permitiu às mães diminuir a tensão de 

acompanhar seus filhos em tempo integral, possibilitando o deslocamento da ansiedade, 

e maior proximidade com as crianças. 
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 Os estudos que relacionam crianças que necessitam de internação devido à 

condição de doença, estão em conformidade no que diz respeito aos sentimentos tanto 

da criança quanto à implicação emocional da família, o que exige uma série de 

mudanças em suas rotinas. Esses fatores subjacentes à condição de doença têm se 

mostrado de extrema relevância para o estudo de crianças enfermas e dos ambientes que 

as recebe, em geral os hospitais. Contudo, cada doença exige uma forma de olhar e 

investigar esses aspectos, visto que cada uma delas possui representações tanto 

individuais quanto compartilhadas socialmente, o que implica em certos pré-conceitos 

que podem atrapalhar esse processo. 

Em se tratando de crianças com câncer, além do conhecimento relatado nos 

estudos que enfatizam a criança doente, ainda é bastante presente o estigma do câncer 

como sendo incurável, que em pouco tempo leva à morte. Diante dessa realidade, a 

pressão emocional torna-se inevitável inclusive para as próprias crianças, que, mesmo 

não compreendendo bem a situação, em alguns casos, percebem no comportamento de 

seus familiares, que algo está diferente. O diagnóstico da doença e as dúvidas que 

podem surgir no início de todo processo provavelmente criam muitas expectativas e 

consequentemente podem elevar os níveis de ansiedade da criança e daqueles que a 

acompanham. 

Contudo, conforme Oliveira (1993), a ansiedade dessas crianças referente a todo 

o processo tende a diminuir com o tempo da internação que se prolonga devido à 

necessidade do tratamento. A criança vai aos poucos se familiarizando com o ambiente, 

com os profissionais, com o nome da sua doença, e passa a entender mais sobre o que 

está acontecendo. Entretanto, enquanto essa assimilação vai acontecendo, a criança 

pode enxergar a doença como uma punição, ou castigo por ter feito algo errado. Os 

procedimentos em geral são invasivos e podem contribuir para que esses pensamentos 
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persistam. Por este motivo, também é importante oferecer um espaço para que a criança 

exponha seus sentimentos e compartilhe com outras crianças em igual situação suas 

expectativas e seus temores. 

 Como citado anteriormente não é comum encontrar hospitais que proporcionem 

um espaço dedicado exclusivamente à criança onde ela possa desenvolver atividades de 

recreação e brincadeiras, ao mesmo tempo em que não perde o contato com seu 

cuidador, em geral a mãe. Por outro lado, no caso de crianças com câncer, existem 

locais específicos que mantêm e dão suporte tanto estrutural quanto emocional a essas 

crianças e suas famílias, são as chamadas Casas de Apoio. Em geral, elas possuem 

convênios com hospitais onde ocorre o tratamento, veículo próprio para deslocamento 

dos pacientes e acompanhantes, apoio psicológico e social, além de outros benefícios a 

depender da instituição. 

 Dentre seus atributos uma casa de apoio normalmente apresenta espaços 

reservados preferencialmente para as crianças, como brinquedoteca, parque ou pátio, 

nos quais elas podem brincar livremente ou desenvolver atividades sugeridas por 

voluntários. No entanto, não foi encontrado nenhum estudo que tenha se preocupado em 

investigar como a brincadeira ocorre nesse contexto e quais as características que ela 

possui para esse grupo específico de crianças. O único estudo encontrado que cita uma 

casa de apoio é o de Silva (2006), e mesmo assim, se encontra inserida em um hospital. 

Além disso, sua pesquisa privilegia a opinião de profissionais e voluntários acerca das 

brincadeiras de crianças com câncer e não as brincadeiras como elas ocorrem para as 

crianças de fato. 

Com base nas discussões apresentadas, nas definições propostas e na perspectiva 

de contexto sugerida por Lordelo (2002) foi que essa pesquisa se desenvolveu. No caso 

específico, diversas características foram incluídas na noção de contexto: o perfil das 
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crianças, a origem das famílias (baixa renda e vindas do interior da Bahia), fora de suas 

residências, portanto sem contato constante com seus familiares e amigos, em 

tratamento do câncer, hospedadas numa casa de apoio, no qual se inserem também 

todos os espaços utilizados pelas crianças e as relações que essas crianças estabelecem 

com outras pessoas.  

Como é possível perceber, geralmente nos estudos sobre brincadeiras de crianças 

que possuem algum problema de saúde os locais escolhidos para coleta de dados são 

hospitais, ambulatórios, brinquedotecas (dentro de ambiente hospitalar) ou salas de 

espera, e os temas a eles associados frequentemente envolvem questões sobre 

enfrentamento da doença e do tratamento. Esse interesse tem sido crescente, visto que 

estudos que tratam das brincadeiras de crianças saudáveis nos mais diversos ambientes 

já vinham sendo desenvolvidos com sucesso, mas pouco se sabia a respeito sobre como 

ocorriam as brincadeiras de crianças debilitadas por doenças.  

Preencher essa falha empírica tem se mostrado fundamental para o surgimento 

de novas questões acerca da importância da brincadeira para crianças doentes e tem 

permitido discussões sobre o reconhecimento do recurso lúdico como fonte dispersora 

de estresse, forma de elaboração de conteúdos dolorosos e até mesmo sobre 

identificação de certo valor terapêutico contido nessa atividade (Vieira & Carneiro, 

2006). Além disso, estudos voltados para essa área podem ajudar a esclarecer questões 

referentes ao desenvolvimento humano, a comportamentos adaptativos e a importância 

das interações lúdicas nesse processo. 

Entretanto, a maioria desses trabalhos não apresenta a brincadeira de forma 

natural para essas crianças, inseridas num contexto no qual a doença também está 

presente, mas que não implica necessariamente em atribuições de valor em termos 

funcionais. Além disso, falta conhecer a possibilidade de contato constante com pessoas 
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engajadas no entretenimento dessas crianças (voluntários) que torna possível os 

momentos de distanciamento do ambiente hospitalar e de tudo o que ele implica. Nesse 

sentido, talvez seja mais adequado propor um pensamento de valor adaptativo, que 

implique na identificação dos comportamentos apresentados pelas crianças, durante uma 

atividade intrinsecamente motivada e, portanto, natural da infância, como forma de 

ajuste a esse novo contexto. 

 Visando preencher essa lacuna científica e sair da dicotomia criança doente/ 

enfrentamento, esse trabalho propôs um estudo naturalístico das atividades lúdicas de 

crianças com câncer em fase de tratamento, hospedadas numa casa de apoio de 

Salvador/ BA. A instituição foi escolhida por possuir as características necessárias para 

que o trabalho ocorresse, sala de aula/ brinquedo e pátio aberto, e fornecer as condições 

essenciais para que as crianças não abandonem o tratamento como alimentação, 

hospedagem, cesta básica, transporte aos hospitais, dentre outros que serão apresentados 

a seguir. 
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II. A CASA DE APOIO 

 

2.1 Contexto da Pesquisa 

 

 A pesquisa foi realizada numa instituição reconhecida que apóia o combate ao 

câncer infantil em Salvador/ Ba. Este local foi escolhido por possuir espaços reservados 

para brincadeira como sala de aula e brinquedo e pátio aberto (local escolhido para as 

sessões de observação), além de possuir a condição essencial para o desenvolvimento 

deste projeto: dar suporte estrutural e emocional a crianças portadoras de câncer assim 

como a seus cuidadores.  

O ambiente é fechado, o que possibilitou melhor acesso a verbalizações durante 

as atividades observadas, diminuindo a interferência de fatores externos. Além disso, 

conta com o apoio constante de voluntários que realizam atividades com as crianças 

como leitura de histórias, formação de grupos de jogos, atividades de pintura e 

desenhos, dentre outros, o que provavelmente ameniza os fatores estressores que estão 

envolvidos neste contexto específico de tratamento. 

 As crianças que se hospedam nessa casa são todas provenientes do interior da 

Bahia, cujas famílias não possuem condições para financiar o tratamento do câncer e 

todos os gastos implicados no processo. Elas hospedam-se por períodos indeterminados 

a priori, que dependerão da necessidade de manterem-se na capital, e têm o direito de 

serem acompanhadas por seus cuidadores, que se hospedam do mesmo modo na 

instituição, mantendo contato constante com seus filhos. 

No que diz respeito apenas à criança, interesse central dessa pesquisa, o local 

proporciona internação em três hospitais renomados no tratamento, combate e 
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prevenção ao câncer, localizados na capital baiana, atendimento de emergência e UTI 

móvel, ajuda financeira para compra de medicamentos e próteses, e também para a 

realização de exames, cesta básica durante os intervalos do tratamento, além do 

desenvolvimento de atividades de caráter educacional, como reforço escolar e 

alfabetização. Há um carro disponibilizado pela instituição que transporta as crianças e 

seus respectivos cuidadores para os hospitais e deles de volta à casa. 

Não há um tempo preciso de permanência da criança e seu acompanhante na 

instituição, havendo casos em que este tempo é extenso (sete meses) e outros em que a 

criança fica por apenas uma ou duas semanas. Desse modo nota-se que a rotatividade é 

bastante elevada, sendo que as crianças permanecem na casa somente o tempo 

necessário para atendimento e acompanhamento médico, assim como seu tratamento. A 

proposta é que, quando possível, elas retornem a suas casas durante os intervalos entre o 

tratamento e as consultas. 

 

2.2 Rotina da Instituição 

 

Durante as manhãs as crianças deixam a instituição e dirigem-se aos hospitais 

para fazer consultas, reavaliações ou tratamentos, não tendo sido possível observá-las 

nesse período. Não há um horário fixo para que elas retornem, mas em torno das duas 

horas da tarde a maioria já está de volta à instituição. Desse mesmo modo, não há dias 

fixos para a visita dos voluntários, que, apesar de frequentarem a casa quase que 

diariamente, às vezes não comparecem por semanas inteiras. 

Dos funcionários somente a assistente social e a coordenadora pedagógica 

possuem contato diferencial com as crianças e seus cuidadores, de acordo com a 
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necessidade de assistência, cumprindo papéis importantes de acolhimento e adaptação 

ao ambiente. Os cuidadores, ou responsáveis, colaboram na separação e preparação de 

alimentos, como também na limpeza de utensílios de cozinha e do pátio. Costumam 

utilizar o pátio como meio de socialização, principalmente quando não há voluntários, 

pois o local normalmente fica mais vazio. 
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III. DELIMITAÇÃO DO OBJETO DE ESTUDO  

 

Perceber a brincadeira como um fenômeno intrínseco à infância humana, visto 

que ela sabidamente ocorre nos mais variados contextos onde crianças estejam 

presentes, é reconhecer a importância que essa atividade possui em última instância para 

o desenvolvimento humano. Esse reconhecimento decorre dentre outros fatores, da 

importância de uma infância longa e saudável para que este ser imaturo, possa 

desenvolver suas estruturas físicas e capacidades mentais de forma adequada e bem 

adaptada. As limitações impostas pela própria condição de imaturidade das crianças 

permitem a elas adequar suas habilidades às idades e às demandas de cada contexto 

onde estão inseridas. 

A brincadeira surge como uma ferramenta da infância em todo esse processo e, a 

depender do contexto investigado, necessita de adequações conceituais que possam 

demarcar de forma mais apropriada a sua extensão. No caso da presente pesquisa optou-

se por inserir os jogos como formas de brincadeira e introduzir a brincadeira numa 

categoria mais ampla de atividades lúdicas, como destacado na introdução. Essa 

necessidade surgiu após o contato direto com o contexto que apresentou 

particularidades nesse sentido, tendo sido avaliado como mais apropriado separar 

determinados comportamentos lúdicos do que se tem considerado brincadeira na 

literatura. 

Associando todos esses aspectos ao interesse no fenômeno da brincadeira surgiu 

a proposta de investigar o seguinte problema de pesquisa: Quais as preferências 

lúdicas na relação criança-contexto em situação de residência numa casa de apoio 

a crianças com câncer? A partir desse questionamento, pretende-se alcançar o objetivo 

geral dessa pesquisa: Descrever e caracterizar as atividades lúdicas de crianças 
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portadoras de câncer em fase de tratamento, enfatizando suas preferências lúdicas, 

os tipos de relação que estabelecem durante essas atividades, as escolhas por pares 

e brincadeiras, de acordo com as particularidades do contexto. 

A fim de auxiliar na execução dessa tarefa, foram elaborados cinco objetivos 

específicos: 

1. Descrever as atividades lúdicas observadas, seus papéis, enredos, regras, tipos 

(de que), formas (como), tipos de relação que elas possibilitam; 

2. Verificar se as atividades lúdicas variam de acordo com o contexto, ou seja, se a 

presença de voluntários interfere nas escolhas lúdicas das crianças e de que 

forma isso ocorre; 

3. Identificar as formas de interação mais comuns durante a emissão dos 

comportamentos lúdicos e a qualidade dessas interações; 

4. Investigar se ocorrem segregação e tipificação nas escolhas das atividades de 

meninos e meninas; 

5. Identificar se ocorrem comportamentos de cuidado entre as próprias crianças e 

se há presença de comportamentos empáticos ou cooperativos. 

 

 

 

 

 

 

 



58 
 

IV. DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

  

Considerando o objetivo central da pesquisa e a ausência de estudos que 

caracterizem apropriadamente o contexto de casa de apoio, optou-se por desenvolver 

um estudo exploratório descritivo de caráter qualitativo. Devido à necessidade de 

descrever e caracterizar o fenômeno da brincadeira para crianças com câncer, e de 

forma mais ampla, suas atividades lúdicas em um contexto pouco conhecido, 

considerou-se mais apropriado utilizar a metodologia observacional. Desse modo, foi 

possível apreciar as particularidades do contexto conservando a naturalidade dos 

comportamentos das crianças. 

A observação foi realizada em situação natural, visto que não houve qualquer 

tipo de intervenção por parte da pesquisadora. Contudo, não se pode afirmar que se trata 

de um ambiente natural para essas crianças, pois não constitui suas realidades 

cotidianas, e exige que elas estejam afastadas de tudo o que lhe é comum e necessário, 

como contato com vizinhos, amigos, família, escola, dentre outros. Trata-se, portanto, 

de um contexto que contém ambiguidades, pois ao mesmo tempo em que recebe a visita 

de voluntários dispostos a entreter e divertir as crianças contém aspectos que envolvem 

a doença, incluindo as diversas formas de tratamento, além do distanciamento de suas 

realidades cotidianas. 

Após a identificação dessas especificidades constatou-se que as atividades 

lúdicas seriam a unidade de análise dessa pesquisa e que, desse modo, os 

comportamentos lúdicos das crianças dentro desse contexto seriam capazes de traduzir 

as peculiaridades da relação criança-contexto nesse ambiente particular.  
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V. MÉTODO 

 

 5.1 Participantes 

 

 Participaram desse estudo dez crianças portadoras de câncer em fase de 

tratamento em situação de residência numa casa de apoio de Salvador/ BA, de ambos os 

sexos, com idade entre quatro e quinze anos. Por se tratar de menores de idade em 

situação de doença crônica e tratamento que muitas vezes debilita o paciente, as 

crianças eram acompanhadas por um cuidador, em geral suas mães, que se hospedavam 

junto com elas nessa instituição. 

Foram observados os comportamentos naturais das crianças, sempre que 

estavam presentes no pátio da instituição, durante os momentos de atividades lúdicas, 

escolhendo-se como foco de observação e registro esses comportamentos dentro do 

contexto especificado. A faixa etária não pareceu ser um fator excludente, visto que as 

atividades lúdicas ocorreram frequentemente em grupos heterogêneos, e por este 

motivo, foram registradas as atividades lúdicas tanto de crianças mais novas quanto de 

adolescentes, aqui consideradas como crianças mais velhas. O quadro 1 relaciona a 

quantidade de crianças observadas por sexo e idade: 

 

Sexo/ Idade 4 anos 5 anos 7 anos 8 anos 9 anos 11 anos 15 anos 

M X X X X X X - 

F X X X - - - X 

Quadro 1. Relação entre sexo e idade das crianças. 
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5.2 Situação de Observação 

 

Após a etapa piloto, escolheu-se como local de observação o pátio onde as 

crianças frequentemente se encontram e desenvolvem atividades lúdicas entre si e 

também com voluntários. Essa escolha impossibilitou a observação de eventuais 

atividades dentro da sala de aula (onde ficam os brinquedos e objetos lúdicos como 

livros, lápis etc.), mas permitiu uma visão ampla de boa parte do local onde as crianças 

se movimentavam, possibilitando uma análise satisfatória do contexto. Além disso, a 

observadora pôde se posicionar de forma discreta, no fundo do pátio, sem chamar a 

atenção das crianças nem interferir nas atividades em andamento.   

 

5.3 Instrumentos  

 

Foram utilizados três instrumentos de coleta de dados neste estudo: 

1) Registro cursivo focal (observação naturalística): foi utilizado para identificar as 

atividades realizadas pelas crianças hospedadas na casa de apoio quando estavam 

presentes no pátio. Deste modo, tendo sido o foco no sujeito, pôde-se registrar seus 

comportamentos, pares de contato e interação social e as atividades lúdicas 

desenvolvidas. Os registros foram realizados durante as sessões de observação, que 

tiveram a duração de trinta minutos consecutivos para cada criança. O modelo de folha 

de registro utilizado para essa pesquisa encontra-se anexo (Anexo II). 

 Essa escolha representa a ênfase nos aspectos qualitativos dos dados, visto que 

não houve condições contextuais que permitissem a execução de uma etapa quantitativa. 

A esse respeito Bichara (1994) propõe uma duração prolongada das sessões de 
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observação com a intenção de conhecer a fundo as diversas facetas das brincadeiras, 

além da possibilidade de identificar a sequencialidade dos acontecimentos durante sua 

ocorrência. Utilizando-se dessa estratégia foi possível perceber os aspectos mais 

característicos do contexto a partir das atividades lúdicas dessas crianças.  

2) Diário de Campo: os diários de campo tiveram como objetivo principal 

complementar os dados registrados a partir das observações e guiar a análise dos dados. 

Para cada dia de visita, independente de ter ocorrido qualquer sessão de observação, foi 

redigido um diário de campo contendo as impressões da pesquisadora sobre o local, 

algumas interações que despertassem curiosidade e tudo mais que pudesse ser lembrado 

desde a chegada à instituição até a saída.  

A utilização desse recurso se justifica na medida em que trata de um material 

rico ao qual se recorreu como guia cronológico e referencial no momento de análise dos 

dados. Em se tratando de uma observação naturalística esse é um elemento de 

fundamental importância, como também um recurso essencial para contextualização dos 

dados. 

3) Máquina fotográfica digital: esse instrumento foi utilizado como fonte de obtenção 

de imagens dessas crianças em ambiente natural, normalmente quando estavam 

desenvolvendo atividades lúdicas. As imagens registradas serviram como ilustração 

para os dados obtidos durante os registros cursivos, complementando as duas outras 

fontes de informação sobre esse contexto. As ilustrações são uma boa forma de 

aproximar o leitor da realidade investigada transportando-os para além dos dados 

objetivos, o que pode facilitar a identificação de determinadas relações e 

comportamentos. 

 



62 
 

5.4 Procedimento de Coleta de Dados 

 

 O local onde as crianças frequentemente desenvolviam suas atividades lúdicas 

era o pátio central da instituição. De lá era possível obter boa visibilidade do ambiente 

de forma ampla e consequentemente da movimentação das crianças. Ao fundo há um 

‘batente’ mais elevado, uma espécie de palco, que foi escolhido como ponto de 

observação, por permitir melhor visualização e menos interferência nas atividades 

desenvolvidas. Nesse pátio localizam-se também a cozinha e a sala de aula onde ficam 

guardados os brinquedos. De lá também se pode ter acesso ao andar superior, onde 

ficam os dormitórios, e a um salão com mesas de jantar que dá acesso à entrada. 

 Os dados foram coletados através da observação direta do comportamento. 

Somente uma pesquisadora fez os registros e isso se mostrou satisfatório para conhecer 

o contexto em questão. Por se tratar de um local fechado e relativamente pequeno, após 

a etapa piloto, optou-se definitivamente pela participação de somente uma pesquisadora 

em campo. Contudo, tem-se clareza de que essa escolha, apesar de ter tido a intenção de 

preservar a naturalidade do contexto, mostrou-se limitada, visto que não foi possível 

registrar os comportamentos das crianças que deixavam o pátio ou entravam na sala de 

aula e brinquedo durante as sessões de observação. 

 Na etapa piloto foram feitas seis visitas à instituição com a intenção de verificar 

se a metodologia escolhida estava adequada para obtenção dos objetivos pretendidos e 

se o contexto possibilitaria a execução da proposta. Nessa etapa foram feitas quatro 

sessões de observação, de cinco minutos para cada criança, em três dias diferentes.  

A proposta inicial era observar quinze crianças durante três sessões de cinco 

minutos cada, variando os dias da semana (etapa quantitativa). Haveria também uma 
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segunda etapa na qual cinco dessas crianças seriam escolhidas aleatoriamente para 

serem observadas durante trinta minutos cada, em sessões únicas, com a intenção de 

conhecer de forma mais aprofundada a relação das crianças com o contexto, através das 

atividades lúdicas (etapa qualitativa). 

No entanto, manter a primeira etapa da coleta mostrou-se inviável visto que as 

crianças que estavam presentes em um dia nem sempre estavam nos outros. A 

rotatividade, que caracteriza o contexto investigado, foi um fator decisivo para algumas 

modificações no método dessa pesquisa. As crianças costumam ficar hospedadas 

somente o tempo necessário de fazer uma consulta médica, cirurgia ou dar continuidade 

aos tratamentos, voltando para casa nos intervalos entre eles, quando recebem alta ou 

até mesmo não podendo estar presentes por motivo de falecimento. Portanto, tentar 

observar a mesma criança em dias e semanas diferentes ficou impraticável. 

 Outro fator que precisou ser modificado foi em que momento os 

comportamentos das crianças deveriam ser registrados. A proposta inicial era observá-

las durante momentos de brincadeira livre, portanto, sem a orientação de adultos. No 

entanto, verificou-se que a rotina da instituição é receber voluntários quase que 

diariamente, e que a grande maioria das crianças participa dessas atividades, sendo raros 

os momentos em que elas brincam ou se engajam em atividades lúdicas de forma 

solitária. Como as crianças participam espontaneamente, e esse se mostrou um forte 

elemento constitutivo do contexto de atividades lúdicas, optou-se por registrar os 

momentos de atividades desenvolvidas também na presença de voluntários. 

 Diante da dificuldade em conciliar a metodologia inicialmente proposta com a 

realidade da instituição e, por conseguinte dessas crianças, decidiu-se por uma maneira 

mais objetiva e aprofundada de coleta, na qual cada criança foi observada durante trinta 
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minutos corridos, uma única vez, respeitando, desse modo, a sequência temporal dos 

fatos e as particularidades supracitadas.  

 A coleta dos dados, incluindo a etapa piloto, foi realizada entre os meses de 

março e julho de 2008, constituindo um total de dezesseis visitas. Foram planejadas 

inicialmente uma ou duas visitas semanais à instituição, sempre no período da tarde, 

visto que pela manhã as crianças estavam nos hospitais. Contudo, nem sempre as visitas 

resultavam em registros, pois não havia crianças no pátio ou elas estavam nos hospitais 

comemorando alguma data festiva como a páscoa, por exemplo, não havendo, portanto, 

em algumas dessas semanas a possibilidade de realizar observação. 

 Visto que a ênfase da pesquisa passou a ser o contexto de desenvolvimento, a 

partir das atividades lúdicas desenvolvidas pelas crianças, especialmente suas 

brincadeiras, as observações, com foco nos comportamentos das crianças, foram 

iniciadas a partir de três critérios: 

1. A criança estava no pátio (sozinha ou acompanhada, independente de estar 

brincando); 

2. Estava desenvolvendo alguma atividade lúdica; 

3. A criança não havia sido observada em outro momento. 

As crianças não foram informadas de que estavam sendo observadas para manter 

a situação mais natural. No entanto, a representante da instituição assinou um termo de 

consentimento livre e esclarecido permitindo o desenvolvimento da pesquisa dentro da 

casa (Anexo I). Além desse documento, obteve-se uma autorização em nome da 

instituição (Anexo III) para que fosse possível tirar fotos das crianças enquanto 

desenvolviam atividades no pátio, que garante a preservação de suas imagens e 

identidades. 
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Os dados coletados na etapa piloto serviram como fundamentação para as 

análises dos diários de campo, contribuindo para a melhor visualização contextual, e 

para o fortalecimento de alguns comportamentos emitidos nesse contexto. Esses dados 

possuem informações importantes sobre os dias em que não houve visita de voluntários 

e foram utilizados principalmente de forma ilustrativa e descritiva, visto que 

correspondem a comportamentos legítimos dessas crianças e como tais, compõem as 

suas atividades. 

 

5.5 Procedimento de Análise dos Dados 

 

 Os dados sofreram tratamento qualitativo e foram identificados de acordo com a 

presença ou ausência de voluntários. A partir dessa separação, necessária devido às 

diferenças encontradas entre as duas condições, tratou-se de cruzar os tipos de 

atividades lúdicas identificadas com as variáveis: gênero, tipos de brinquedos 

disponíveis e idades das crianças. Um fator que se mostrou fundamental nesse contexto 

e que, portanto, também foi apreciado através das análises foram os tipos e formas de 

interação estabelecidas durante essas atividades. Desse modo os dados foram separados 

entre duas condições chamadas de Condição I (presença de voluntários) e Condição II 

(ausência de voluntários).  

 As diversas formas de interação identificadas durante as sessões de observação, 

que dizem respeito à relação estabelecida tanto com outra criança quanto com adultos, 

foram reunidas em duas categorias: interação direta, onde a criança toca ou verbaliza 

intencionalmente na direção de outra pessoa; e interação indireta, onde a criança fixa o 
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olhar, sorri ou aponta para outra pessoa ou atividade também de forma intencional, mas 

não mantém proximidade ou contato físico com ela. 

 Os tipos de atividades lúdicas foram separados de acordo com suas 

especificidades, que resultaram na identificação de nove categorias de atividades lúdicas 

específicas e uma categoria abrangente, a categoria “outros”, onde foram encaixadas 

aquelas atividades que não puderam ser inseridas nas categorias específicas. As 

brincadeiras não foram categorizadas de acordo com nenhuma categorização prévia, 

mas consideradas dentro do contexto de acordo com os comportamentos apresentados 

pelas crianças. A ênfase maior da pesquisa recaiu nas formas de interação apresentadas 

por elas durante suas atividades e nessas escolhas de acordo com o gênero e os tipos de 

brincadeira. 

 Os dados obtidos através da etapa piloto não foram incluídos nas análises e, 

portanto, não fizeram parte da classificação apresentada. Contudo, visto que essa 

pesquisa contou com um instrumento complementar de análise dos dados, o diário de 

campo, transportou-se as informações obtidas nessa etapa para a seção que trata sobre 

contextualização, onde os elementos dos diários de campo puderam ser apresentados e 

discutidos. 

 Os diários de campo foram de extrema relevância para descrição do contexto e, 

desse modo, seu conteúdo também foi analisado como fonte de informação e 

contextualização dos dados. Seus conteúdos foram separados de acordo com a presença 

ou ausência de voluntários e foram categorizados de acordo com a variedade de pessoas 

presentes na casa, os tipos e formas de contato estabelecido pelas crianças, os tipos de 

atividades desenvolvidas, tipos de comportamentos apresentados, relação entre idade e 

parceria, como também fatores situacionais que dizem respeito a quem estava no pátio, 
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em que quantidade aproximada, disposição das mesas e outros objetos e disponibilidade 

da sala de aula e brinquedo para acesso das crianças. 

 Esses conteúdos foram confrontados com os achados da pesquisa com a intenção 

de caracterizar mais fielmente o contexto de desenvolvimento em questão.  
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VI. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Foram realizadas dez sessões de observação entre os meses de março e julho de 

2008. O tempo total de registros foi de 305 minutos, considerando que algumas crianças 

deixavam o campo de visão antes do término do tempo estipulado e outras mantinham a 

atividade além desse tempo. Disso resultaram dezessete episódios de atividades lúdicas 

que foram organizados de acordo com o gênero das crianças e a especificidade do 

contexto, que demonstrou possuir aspectos diferenciados consoante a presença ou 

ausência de voluntários. As preferências lúdicas das crianças com câncer hospedadas 

nessa casa de apoio sofreram forte influência dessa característica, pois não somente a 

atividade desempenhada interferiu nos tipos e na qualidade das relações apresentadas 

pelas crianças, mas também a presença ou ausência de voluntários contribuiu nesse 

sentido. 

Diante do tempo total de observação é possível perceber que a quantidade de 

eventos lúdicos encontrada foi consideravelmente inferior àquela verificada em outros 

estudos que tiveram duração equivalente (Santos, 2005; Seixas, 2007; Reis, 2008). A 

justificativa para essa baixa quantidade de eventos encontra-se na própria configuração 

do contexto e na duração das atividades, principalmente na presença dos voluntários.  A 

constatação desse fato reflete a participação direta dos voluntários nas atividades lúdicas 

com as crianças, o que resultou num tempo médio total de duração dessas atividades de 

onze minutos e trinta segundos. 

O tempo de permanência em cada atividade foi um dos fatores que contribuiu 

para a baixa variabilidade das atividades lúdicas. Na Condição I, com a presença de 

voluntários, o tempo gasto numa mesma atividade variou entre dois e trinta minutos, e a 

duração média de duração das atividades foi de aproximadamente doze minutos, ou 
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seja, as crianças se mantiveram numa mesma atividade por períodos considerados 

longos. Na Condição II, quando os voluntários não estavam presentes, a duração média 

das atividades lúdicas foi de aproximadamente oito minutos, sendo que das duas 

crianças observadas uma delas permaneceu na mesma atividade por todo o tempo de 

observação. 

Essas constatações levam a crer que o tipo de contato oferecido às crianças por 

aqueles adultos durante as brincadeiras prolonga sua duração. Estar na companhia dos 

voluntários pode ter sido determinante para as escolhas das crianças, que obtinham 

grande incentivo deles quando estavam brincando, o que possivelmente interferiu na 

quantidade de tempo de permanência numa mesma atividade lúdica. A sugestão de 

Bichara (1994) é que a duração de uma brincadeira não deve ser considerada de forma 

isolada, mas associada a fatores como idade e gênero, que irão interferir também nos 

tipos de parceria e nas atividades preferidas pelas crianças. 

Diante das diferenças encontradas nas duas condições (I e II), os resultados serão 

apresentados separadamente, para que seja possível identificar a particularidade dos 

comportamentos das crianças tanto na presença quanto na ausência de voluntários. 

Importante ressaltar que na presença dos voluntários havia maior diversidade de 

brinquedos, o que por sua vez, causava grande interesse das crianças. Associadas a essas 

particularidades algumas diferenças de gênero também foram verificadas, tornando 

importante desse modo, a inserção dessas questões nas discussões que se seguem.  

O gênero tem sido foco de muitos estudos e vem se mostrando um fator 

importante quando se trata de escolhas, padrões típicos de comportamento e segregação 

sexual durante as atividades lúdicas de crianças nos mais diversos contextos (Gosso, 

2005; Maccoby, 1988; Martin & Fabes, 2001; Reis, 2008; Sanders & Harper, 1976; 

Seixas, 2007; Silva, et al., 2006). Portanto, apresentar os dados associados a essa 
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variável facilita comparações entre meninos e meninas, permitindo avaliar suas 

especificidades, assim como torna possível confrontar as formas de ocorrência dessa 

segregação nas duas condições e nos diversos contextos de desenvolvimento relatados 

pela literatura. 

Durante o período de visitas à instituição, notou-se maior presença de meninos 

em relação às meninas, o que justifica a proporção de registros obtidos entre os dois 

sexos. A elevada quantidade de meninos verificada no contexto dessa pesquisa, 

entretanto, nada tem a ver com questões de gênero ou sócio-culturais, como se encontra 

nos estudos sobre brincadeira de rua (Alves, 1998; Bichara, 2006; Pontes et al., 2006; 

Santos, 2005; Seixas, 2007; Silva et al., 2006), pois as crianças hospedam-se na casa de 

apoio de acordo com seu estado de saúde, associado à necessidade de cuidado e 

tratamento do câncer infantil. 

 As crianças demonstraram preferência por atividades lúdicas com parceiros, 

independente de suas idades, o que repercutiu em poucos episódios de atividade 

solitária. Morais e Otta (2003) encontraram dados semelhantes ao investigar atividade 

lúdica numa creche pública identificando que as crianças observadas, cuja média das 

idades era de cinco anos e meio, demonstraram preferências por atividades em grupo, 

com predomínio daquelas que possuíam regras. Apesar das diferenças dos espaços 

disponíveis que repercutiu em atividades também distintas em cada uma das pesquisas, 

as formas de interação prevalentes foram semelhantes para ambas.  

 Geary e Bjorklund (2000) apresentam a maturação física, a dependência social e 

as metas sociais dos indivíduos como evidências dos estágios de desenvolvimento, 

ressaltando a possibilidade de aquisição de maior competência física, cognitiva e social 

através da brincadeira social e do comportamento exploratório.  Possuir uma infância 

longa permite a aquisição dessas habilidades, reforçando aqueles comportamentos que 
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possuem valor adaptativo. No caso dessas crianças notou-se elevada incidência de 

comportamento exploratório, especialmente nos meninos.  

Dentre as atividades lúdicas escolhidas pelas crianças aquelas que podem ser 

classificadas como brincadeiras foram as mais frequentes. Esse dado nos permite inferir, 

a princípio, que o comportamento de brincar é o elemento de diversão e distração mais 

frequentemente escolhido por crianças que estão em situação de doença e tratamento, 

corroborando os achados sobre brincadeira de crianças saudáveis. Isso pode nos dizer 

algo acerca da adaptabilidade e função da brincadeira (Byers, 1998; Hansen et al. 2007; 

Pellegrini et al. 2007).  

Dos dezessete eventos lúdicos observados, somente três, dois episódios de 

pintura e um de desenho, não foram considerados brincadeira no sentido estrito. Essa 

constatação reforça a concepção de que a brincadeira é característica da infância, sendo 

o instrumento mais utilizado pelas crianças para mediar o contato com o mundo a sua 

volta, permitindo que sejam percebidas como ativas no processo de desenvolvimento.  

No caso dessas crianças pode-se sugerir a partir das idéias de Pellegrini e Smith 

(1998) que a brincadeira e as atividades lúdicas em geral representam certa utilidade 

imediata com fortes indícios de ajuste específico ao contexto, pois permitem a elas se 

aproximar de uma nova situação de forma mais natural. Vale destacar que essa situação 

implica em fatores diversos como o distanciamento dos seus lares e consequentemente 

das suas atividades cotidianas, como frequentar a escola e manter contato com os 

amigos, por exemplo. Além disso, implica em conviver com pessoas estranhas a 

despeito de qualquer vontade, em prol de um tratamento do qual muitas vezes não 

possui qualquer entendimento. Mesmo assim, passando por situações adversas e 

ambíguas, essas crianças apresentam comportamentos lúdicos típicos da infância, 

fornecendo indícios de que há algum ganho imediato nessa atividade. 
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A sugestão de que essas atividades possuam alguma função imediata torna-se 

mais clara na Condição I, devido à influência dos voluntários, que se preocupam 

essencialmente em deixar as crianças ocupadas e entretidas mantendo-as 

intencionalmente afastadas dos fatores que envolvem a doença e aproximando-as de 

uma realidade mais acolhedora. As atividades propostas parecem servir muito bem para 

permitir que as crianças aproveitem momentos importantes de suas infâncias, sentindo-

se competentes, ativas e capazes, como quaisquer outras crianças. Importante lembrar 

que as atividades lúdicas sugeridas pelos voluntários não possuem propostas de 

enfrentamento da doença e hospitalização, mas de adaptar melhor essas crianças a uma 

condição específica e passageira, devolvendo-lhes o direito de brincar. 

Apesar de tratar sobre crianças em situação de doença e tratamento, o que pode 

ser encontrado em diversos estudos sobre brincadeira em hospitais e ambulatórios, o 

presente estudo tem como ponto diferencial o contexto escolhido para coleta dos dados 

e acompanhamento dos comportamentos das crianças. Vale lembrar que o contexto 

nesse caso é algo abrangente que inclui não somente o espaço físico e ambiental, como 

também as pessoas que o constituem, além da própria situação de doença das crianças, 

incluindo os elementos que compõem a zona lúdica citada por Morais e Otta (2003).  

Trata-se de tentar compreender a situação de hospedagem numa casa de apoio, a 

partir dos comportamentos lúdicos apresentados por essas crianças, num contexto 

complexo e particular, que envolve a implicação de pessoas “estranhas” no processo de 

acolhimento e ressignificação dos espaços, como também atrair as crianças para uma 

realidade mais próxima daquela que foi deixada provisoriamente de lado. 

Os tipos de episódios de atividades lúdicas apresentadas por essas crianças são 

ilustrados pelo quadro 2: 
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Ocorrência de Episódios 

Condição I: Com Voluntários Condição II: Sem Voluntários 

 

Atividades Lúdicas 

Meninas Meninos Meninas Meninos 

Pintura X - - - 

Desenho X    

Construção X X - - 

Carrinho X - - - 

Bola - X - - 

Quebra-cabeça - X - - 

Jogo de Tabuleiro - X - - 

Brinquedo de 
equilíbrio 

- X - - 

Cartas X X - - 

Faz-de-conta X - X X 

Outros1 - X X X 

Quadro 2 – Tipos de atividades lúdicas e ocorrência de acordo com o sexo e a condição 
do contexto – com voluntário/sem voluntário. 

  

Como se pode notar no quadro 2 há uma variabilidade de atividades lúdicas 

visivelmente maior na presença de voluntários do que quando esses adultos não estão 

presentes. Essa constatação reforça as hipóteses apresentadas sobre a influência que 

essas pessoas têm no cotidiano lúdico dessas crianças num contexto particular. 

Brincadeiras de regras e com o uso de brinquedos manufaturados, ou seja, aqueles que 

possuem uma estrutura determinante anterior à sua ocorrência, também foram muito 

mais frequentes quando havia voluntários, o que leva a crer que esses artefatos 

                                                           
1 A categoria “outros” inclui atividades que não puderam ser identificadas como brincadeiras, mas 
possuem caráter lúdico. 
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despertam o interesse das crianças por seu caráter de novidade ou exploração de 

determinadas habilidades. 

As brincadeiras de faz-de-conta foram verificadas em ambas as condições, tendo 

sido desenvolvidas por duas meninas e por um menino. Na Condição I, a menina 

observada brincou com um menino e juntos construíram uma pista de corrida com 

barreiras e garagens, onde passeavam com carrinhos de plástico. Essa brincadeira durou 

cerca de nove minutos e continuou após o encerramento da sessão de observação.  

Na Condição II, a menina segurou um soldadinho de plástico, apontou para um 

menino que brincava à sua frente, e imitou sons de tiro que ele havia emitido 

anteriormente. A brincadeira durou menos de um minuto, tendo sido muito rápida e 

pouco elaborada. O menino, por sua vez, juntou-se a outros três meninos de idades 

semelhantes à sua, empunhou uma régua, e apontando para as pessoas no pátio emitiu 

sons de tiro com a boca. Essa brincadeira durou aproximadamente três minutos e ele 

parecia comandar o grupo, que recebia orientações e imitava seus comportamentos. 

Através do quadro 2 pode-se perceber também que algumas atividades estiveram 

segregadas por sexo, a exemplo da pintura e desenho, que só foram observadas nas 

meninas, e da brincadeira de bola e jogo de concentração, que só foram executadas por  

meninos. No mais, as atividades ocorreram geralmente em grupos mistos, compostos 

tanto pelos participantes da pesquisa quanto por outras crianças e voluntários, formados 

normalmente pelo tipo de atividade proposto ao invés do gênero dos brincantes. 

A categoria “outros” que inclui as atividades que não puderam ser inseridas em 

categorias específicas devido à dificuldade de identificá-las foram mais evidentes na 

Condição II. No caso do menino, as atividades duraram pouco tempo, enquanto que 

para a menina, apesar da longa duração, a atividade foi pouco estruturada e clara. Isso 

talvez seja um reflexo da baixa especificidade dos objetos usados para brincadeira nessa 
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condição, como também da falta da companhia de outras pessoas para brincar, tanto 

crianças quanto adultos. As crianças não pareciam ter motivação para manter-se numa 

mesma atividade e não eram incentivadas por seus cuidadores. A forma como os 

cuidadores lidavam com essas crianças pode ter interferido também na qualidade do 

brincar, pois quando as crianças eram solicitadas por eles, frequentemente largavam o 

que estavam fazendo e iam ao seu encontro.  

As diferenças encontradas entre as duas condições foram evidentes, entretanto é 

importante destacar que o contexto é constituído no todo pelas duas condições. As 

figuras 1 e 2 ilustram visualmente um pouco dessa diferença. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Pátio na presença de voluntários        Figura 2 – Pátio na ausência de voluntários  
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6.1 Condição I: Preferências Lúdicas na Presença de Voluntários 

  

Na presença de voluntários foram feitas oito sessões de observação, que 

resultaram no registro das atividades de crianças entre quatro e quinze anos, sendo três 

meninas e cinco meninos. A média de duração das atividades nessa condição foi de 

aproximadamente doze minutos. Esse dado permitirá algumas considerações 

importantes acerca da ocorrência de poucos episódios, como pode ser visto na 

apresentação geral dos resultados. 

A cada dia de visita os voluntários levavam sacolas com livros para colorir, lápis 

de cor, folhas de papel em branco ou com desenhos, brinquedos e jogos dos mais 

variados, geralmente incluindo itens como: cartas, dominó, quebra-cabeças, carrinhos 

de plástico, jogos de equilíbrio, memória e construção (com peças de madeira ou 

encaixe). Eventualmente levavam bola, jogos de tabuleiro, estojo de bolinha de sabão, 

mesa de futebol de botão e jogo de damas.  

A preferência lúdica das crianças na Condição I, com a disponibilidade dos 

brinquedos levados pelos voluntários, variou entre pintura, carrinho, construção, bola, 

quebra-cabeça, desenho, jogos de carta, faz-de-conta e brinquedo de equilíbrio, como 

mostra o quadro 2. Isso demonstra a importância que objetos e brinquedos normalmente 

possuem nas escolhas das crianças para desenvolver suas atividades lúdicas. 

Essas atividades ocorreram de formas variadas de acordo com o gênero, os tipos 

de interação e as idades das crianças. Três delas ocorreram através da utilização de 

jogos, a exemplo dos jogos de carta, equilíbrio e quebra-cabeça, tendo sido 

condicionadas por suas regras. Contudo, houve um episódio com quebra-cabeça onde a 

atividade de montagem foi estendida com a utilização da figura como forma de 
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aprendizado de línguas, sugerida por uma voluntária, como será apresentado mais 

adiante.  

Nas brincadeiras de bola, carrinho, construção e faz-de-conta as crianças fizeram 

uso de brinquedos que permitem variações na sua utilização, sendo que o episódio mais 

longo foi o de faz-de-conta, cujo enredo girou em torno dos carrinhos, o que levou à 

construção de pontes, garagens, pistas, com regras negociadas entre os dois brincantes 

durante a ocorrência da brincadeira. Por fim, as atividades de desenho e pintura foram 

as mais duradouras e não implicaram em variações. 

A necessidade de convivência dessas crianças num ambiente não natural para 

elas exige que mantenham contato constante com pessoas estranhas à sua rotina, 

precisando se adequar a essa nova condição. Cuidadores ou responsáveis, profissionais 

da casa, visitantes e voluntários, e até mesmo as crianças que chegam e deixam a casa, 

constituem os desconhecidos com os quais as crianças precisam dividir seu espaço. 

Dentre eles, os que mais se destacaram em termos gerais de aproximação, aceitação e 

contribuição para o acolhimento das crianças a essa nova condição, dentro da proposta 

dessa pesquisa em estudar suas preferências lúdicas, foram os voluntários. 

Algumas pesquisas com crianças doentes tencionaram avaliar, além das 

estratégias de enfrentamento utilizadas durante as brincadeiras, o papel dos adultos que 

acompanham essas crianças durante o processo de adoecimento e tratamento, 

normalmente os pais e os profissionais de saúde, discutindo seus papéis e funções a 

partir de suas implicações lúdicas na busca por diminuições dos possíveis prejuízos 

causados pela hospitalização como um todo (Pérez-Ramos, 2006; Silva, 2006). 

Apesar de conter elementos diferenciais pode-se afirmar que o contexto da casa 

de apoio compartilha algumas semelhanças com esses outros ambientes. A situação de 

doença e tratamento da criança, o afastamento da família e dos amigos, o contato 
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constante com pessoas diferentes e a defasagem escolar, são algumas delas. No entanto, 

há diferenças importantes a serem pontuadas. 

Alguns dos fatores de gênero encontrados na presente pesquisa também se 

assemelham a estudos feitos em ambientes abertos como ruas e praias (Santos, 2005; 

Seixas, 2007; Silva et al., 2006) que destacam a prevalência de meninos em relação às 

meninas como algo que pode influenciar nas formas de interação estabelecidas, na 

formação dos grupos (mistos e heterogêneos) e nos tipos de comportamento 

apresentados. Entretanto, nesses ambientes as questões de gênero demonstraram estar 

agregadas a demandas sociais e à cultura local, inclusive a proporção de meninos e 

meninas que se mantêm nesses ambientes como algo atrelado às suas idades.  

Contudo, é importante ressaltar que apesar de algumas tipificações de gênero 

terem sido identificadas também no contexto de casa de apoio, elas apresentaram-se de 

forma menos clara e frequente, o que será discutido de forma mais aprofundada 

posteriormente. No entanto, pode-se supor que a disponibilidade de meninos e meninas 

tenha influenciado nas escolhas de parceiros de brincadeira, visto que nem sempre havia 

a presença de crianças do mesmo sexo para brincar.  

Em relação à disponibilidade de artefatos, ou objetos para brincadeira, pode-se 

comparar os itens oferecidos às crianças dessa casa de apoio com o de outras pesquisas 

sobre brincadeira. Durante um trabalho de intervenção com crianças portadoras de 

doenças crônicas realizado na sala de espera de um hospital, Vieira e Carneiro (2006) 

listaram os brinquedos levados pelos estagiários, que constavam de miniaturas de 

objetos adultos, incluindo equipamentos médicos, quebra-cabeças, jogos de construção 

e encaixe, jogos de tabuleiro e de regras, assim como materiais de papelaria, livros e 

revistas infantis.  
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A proposta era disponibilizar um espaço de brincadeiras livres para as crianças 

enquanto esperavam por atendimento médico. Os estagiários (pesquisadores) atuavam 

também como parceiros das crianças e buscavam mediar as brincadeiras na intenção de 

facilitar manifestações simbólicas, além de ajudar no desenvolvimento de competências 

daquelas crianças. Diante dessas características pode-se destacar dois fatores que 

configuram ambos os contextos: a semelhança entre os brinquedos oferecidos e a forma 

de contato mantido entre adultos e crianças durante as brincadeiras. 

 A semelhança entre os brinquedos levados pelos voluntários na casa de apoio e 

os brinquedos introduzidos pelas pesquisadoras Vieira e Carneiro (2006) num ambiente 

hospitalar, provavelmente está atrelada ao fato de serem artefatos bastante diversos, que 

pressupõem habilidades variadas, permitindo a livre escolha das crianças por aquilo que 

mais lhes interessar de acordo com suas competências.  A principal diferença está no 

fato de que na situação de casa de apoio não havia nenhum objeto que aproximasse as 

crianças de suas doenças, ou seja, nem os voluntários nem a instituição 

disponibilizavam miniaturas de objetos com conteúdos médicos. Isso reforça a idéia de 

que a proposta deles não envolve enfrentamento da doença, mas pretende criar espaços 

lúdicos abrangentes que as retire desse constante contato com um ambiente no qual 

necessariamente já estão inseridas. 

O segundo fator, que corresponde à forma do contato estabelecido entre os 

adultos da casa de apoio e os adultos do ambulatório em relação às crianças, mostra que 

as crianças em ambas as pesquisas tanto foram convidadas a brincar por adultos quanto 

se aproximavam das atividades espontaneamente. No entanto, na sala de espera, 

partindo do pressuposto teórico de que o brincar pode atuar como facilitador na 

expressão de sentimentos relacionados à situação de doença, como também favorecer o 

aprendizado de habilidades cognitivas e sociais, as autoras pretenderam criar um meio 
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através do qual essa expressão pudesse ocorrer. A proposta de brincadeira tinha 

objetivos prévios e embasados teoricamente. Na presente pesquisa não se identificou 

intencionalidade dos voluntários em focar o desenvolvimento de habilidades ou a 

manifestação de sentimentos associados à doença, sendo a prioridade maior divertir as 

crianças nos momentos em que eles estavam presentes.  

Diante desses aspectos, considerando que as interações evidenciadas durante as 

atividades lúdicas das crianças constituem um fator fundamental nesse contexto, 

procurou-se associá-las no momento de categorização. Para isso utilizou-se a proposta 

de Morais e Otta (2003) cuja categorização das brincadeiras considera como foco de 

classificação as formas de interação apresentadas pelas crianças durante essas 

atividades.  

A partir da adaptação de categorias inicialmente propostas por Parten (1932), as 

autoras apresentam quatro categorias gerais de classificação: brincadeira solitária (a 

criança brinca sozinha), brincadeira paralela (duas ou mais crianças brincam lado a 

lado de temas semelhantes, porém sem interação relacionada com a brincadeira), 

brincadeira associativa (duas ou mais crianças brincam juntas, interagem 

frequentemente, mas não há divisão de papéis nem cooperam entre si) e a brincadeira 

cooperativa (duas ou mais crianças brincam juntas do mesmo tema, cooperam ou 

competem entre si, havendo divisão de tarefas ou papéis).  

Essa classificação é pertinente também para o presente estudo mesmo que as 

definições apresentadas por Morais e Otta (2003) só prevejam o contato das crianças 

umas com as outras - sem considerar as interações com adultos - fato comum nos 

diversos contextos de brincadeira. No entanto, deve-se buscar um olhar mais ampliado 

para o contexto específico dessa pesquisa sob a Condição I, na qual se pôde notar uma 
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considerável aproximação das crianças em relação aos adultos, o que impressiona pela 

frequência e remete à necessidade de outras formas de avaliação. 

O quadro 3 apresenta os tipos de atividades escolhidas pelas crianças de acordo 

com as idades e o sexo, como também as formas de interação observadas para cada uma 

delas e as escolhas de pares, considerando as brincadeiras de acordo com a classificação 

de Morais e Otta (2003) previamente apresentada. 

Idade\Sexo Atividades Lúdicas Forma de Interação Pares 

 

4 anos – F 

Pintura 

Construção  

Faz-de-conta 

Paralela 

Associativa 

Cooperativa 

Adulto/ Criança 

Criança 

Criança 

 

5 anos – M 

Peças de Madeira 

Bola 

Quebra-cabeça 

Associativa 

Solitária- Associativa 

Cooperativa 

Adulto 

Adulto 

Criança/ Adulto 

7 anos – F Pintura 

Desenho 

Paralela 

Paralela 

Adulto/ Criança 

Criança 

7 anos – M Bola 

Quebra-cabeça 

Solitária – Associativa 

Cooperativa 

Adulto 

Criança/ Adulto 

 

8 anos – M 

Atividade Didática 

Quebra-cabeça 

Construção 

Associativa 

Cooperativa 

Paralela - Associativa 

Adulto/ Criança 

Criança 

Criança 

9 anos – M Jogo de Tabuleiro 

Brinquedo de Equilíbrio 

Cooperativa 

Solitária 

Adulto/ Criança 

- 

11 anos – M Jogo de Cartas Cooperativa Criança 

15 anos – F Jogo de Cartas Cooperativa Criança 

Quadro 3 – Tipos de atividades escolhidas e formas de interações de acordo com 
as idades e o sexo das crianças. 
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Como se pode notar, o quadro 3 reflete as formas de interação e as escolhas de 

pares por parte dessas crianças em ambas as condições.  Diante dos dezessete episódios 

lúdicos identificados, treze deles apresentaram interação com outra criança, enquanto 

que em nove houve algum tipo de interação lúdica com os voluntários. Perante a 

manifestação de poucos eventos lúdicos pode se avaliar a inclusão desses adultos nas 

atividades infantis como algo expressivo considerando esse e outros contextos 

explorados por diversas pesquisas.  

A presença dos adultos pareceu ser algo motivador tanto para a iniciação quanto 

na manutenção das atividades lúdicas nesse contexto. Em algumas delas houve a 

presença de crianças e adultos, compartilhando do mesmo evento lúdico, o que 

impossibilitou identificar a média de tempo gasto em interações com crianças e com 

adultos separadamente. 

Vale destacar que esses índices dizem respeito a interações espontâneas durante 

as atividades lúdicas e que, as crianças mais velhas executaram suas brincadeiras sem a 

companhia dos adultos, preferindo parceiros de idades semelhantes às suas. Pode-se 

perceber também que os tipos de atividades escolhidas aumentaram em complexidade 

com o aumento da idade, o que será posteriormente explorado.  

 

6.1.1 Formas de Interação na Presença de Voluntários 

 

Um aspecto diferencial entre esse contexto e outros mais comumente estudados 

em pesquisas sobre brincadeiras infantis foi a forma através da qual essas crianças 

apresentaram suas interações com os adultos e a reciprocidade dessas interações. 

Atualmente enfatiza-se com frequência a relação das crianças umas com as outras 
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durante atividades lúdicas, desprezando-se o papel do adulto nesse processo de 

desenvolvimento. Isso provavelmente ocorre na intenção de preservar a autenticidade da 

brincadeira como um fenômeno intrinsecamente infantil, cujos ambientes nos quais essa 

atividade ocorre, ruas, praças, parques, playgrounds, escolas, naturalmente excluem os 

adultos. 

Os grupos voluntários que frequentam essa instituição possuem o objetivo 

evidente de divertir e distrair as crianças, procurando sempre respeitar suas vontades e 

suas condições, muitas vezes limitadas pela medicação ou estado da doença. Em geral, 

são bastante responsivos e costumam adaptar as atividades às necessidades das crianças 

oferecendo-lhes a opção de participar ou não, sem usar de imposições, o que implica 

numa relação mais amistosa e recíproca entre ambos.  

Mais uma vez, vale destacar que essa é uma das diferenças cruciais entre esses 

adultos e outros com os quais as crianças normalmente têm contato, como pais e 

professores, que possuem a função de educar e para isso muitas vezes lançam mão de 

artifícios didáticos que frequentemente não aparecem associados a atividades lúdicas, 

mas a certos padrões rígidos aos quais a criança deve se adequar.  

O estudo de Carvalho, Alves e Gomes (2005) que evidenciou a pouca 

participação dos professores durante as brincadeiras das crianças, serve como exemplo 

nesse sentido. Seus resultados confirmaram a perspectiva que esses adultos 

frequentemente possuem sobre o brincar, indicando que para eles, a brincadeira deve 

necessariamente proporcionar o desenvolvimento e a socialização da criança. Além 

disso, eles a percebem como uma ferramenta de aprendizado sempre atrelada a um 

objetivo. 

 Contudo a relação criança-adulto dentro e fora da atividade lúdica não foi a 

única forma de interação que ocorreu nesse contexto, o que já era esperado. Essas 
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crianças, como quaisquer outras, também manifestaram interesse em interagir com 

outras crianças, inclusive nas atividades realizadas em grupos heterogêneos e mistos no 

que diz respeito respectivamente às idades e ao gênero dos participantes. Nesse sentido 

Carvalho (1989) propõe uma discussão sobre a importância da interação entre crianças, 

procurando identificar as funções dessa relação a partir do questionamento sobre o que 

as crianças fazem quando interagem. A resposta mais evidente para essa pergunta é que 

elas brincam, sendo essa motivação para brincar intrínseca aos indivíduos. 

No que diz respeito às escolhas de pares não houve evidente preferência por 

parceiros do mesmo sexo ou idade no caso das crianças mais novas, que desenvolveram 

atividades tanto com adultos (voluntários) quanto com crianças de idades variadas. As 

crianças mais velhas aceitaram bem a presença ou participação de crianças mais novas 

durante as atividades escolhidas, assim como de voluntários, mas apresentaram maior 

preferência de escolha associada a crianças de idades semelhantes às suas, ou pelo 

menos, com grau de compreensão e conhecimento equivalentes aos seus acerca dos 

jogos escolhidos (figura 3). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Jogo de cartas entre crianças de idades próximas 
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Esses achados estão de acordo com o pensamento de Vigotski (2008), que 

destaca que a criança utiliza o brinquedo com forma de expressão de si e de suas 

competências através da brincadeira, que por sua vez, progride juntamente ao 

desenvolvimento da criança. Através do brinquedo a criança vai deixando de lado as 

impressões perceptivas imediatas e passando a operar também na esfera cognitiva. A 

criança muito pequena ainda não consegue se desvencilhar da realidade externa e age 

sob forte influência daquilo que vislumbra à sua volta. À medida que vai crescendo vai 

também aprendendo a se desprender do caráter determinante que possuem os 

brinquedos, e a brincadeira ajuda nesse sentido. Portanto, na medida em que as crianças 

crescem, seus interesses vão se modificando e suas escolhas passam a estar cada vez 

mais adequadas às habilidades que possuem.  

A escolha de parceiros, apresentadas nesse contexto, pode estar associada a esse 

fator, visto que os tipos de atividades lúdicas normalmente antecipavam as 

competências exigidas para a brincadeira. Como as brincadeiras em geral foram 

brincadas por crianças de todas as idades, a exceção dos jogos de cartas, as crianças 

menores recorreram aos adultos mais frequentemente do que as crianças mais velhas, 

que por sua vez, desenvolveram atividades mais desafiadoras e competitivas, preferindo 

parceiros de idades semelhantes. Provavelmente essa escolha reflete um caráter da 

noção de equivalência nas habilidades dos jogadores para que a atividade se torne mais 

competitiva e justa. 

As formas de interação e a organização do grupo de brincar também 

apresentaram padrões bastante peculiares ao contexto, elucidando a relação entre o tipo 

de atividade lúdica/ brincadeira e o tipo de interação apresentada. O próprio fato de 

estar cercado por adultos que possuem propostas diferentes daquelas normalmente 

apresentadas pelos pais/ cuidadores ou professores permite uma interação 
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qualitativamente distinta entre adultos e crianças. Essa característica acaba refletindo 

nas formas de aproximação entre ambos, na manutenção do contato entre eles, no tipo 

de vínculo estabelecido, no tipo de comportamento da criança em relação ao adulto e ao 

grupo e na própria relação como um todo. 

Com exceção das duas crianças mais velhas (onze e quinze anos) todas as outras 

apresentaram variações nas atividades escolhidas durante as sessões de observação, o 

que facilitou a identificação das formas de organização dos grupos de brincadeira, das 

preferências de parceria lúdica e dos tipos de interações estabelecidas (quadro 3).  

 

A menina de quatro anos aproximou-se de uma mesa onde estava ocorrendo 

atividade de pintura e foi convidada a pintar também por uma voluntária que pintava 

figuras paralelamente à outra menina. Ela sentou, escolheu um desenho e começou a 

pintá-lo. Passou aproximadamente dezessete minutos nessa atividade, na qual interagiu 

frequentemente de forma direta com essa voluntária e em alguns momentos com a 

menina sentada à sua frente que também pintava um desenho. Em seguida levantou-se e 

aproximou-se de uma voluntária e de algumas peças de madeira espalhadas pelo chão. 

Ela então iniciou a montagem das peças tendo a companhia espontânea da voluntária 

na brincadeira. Quase que imediatamente, um menino da sua idade se aproximou e 

convidou-a para brincar de carrinho, onde desenvolveram uma brincadeira de faz-de-

conta em dupla (figura 4). 

 

O trecho citado ilustra a variação de atividades durante uma sessão de 

observação completa, assim como as relações estabelecidas entre e dentre as atividades 

lúdicas desenvolvidas pela menina. Pode-se notar que os comportamentos da criança 

variaram espontaneamente em direção às voluntárias, ou seja, aos adultos, tanto quanto 

na direção de outras crianças, não demonstrando preferência de escolhas por pares do 

mesmo sexo. 
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Figura 4 – Interação entre menino e menina numa brincadeira de faz-de-conta. 

 

Para dois meninos, o de sete anos e o de nove anos, a interação voltada para 

voluntários foi excessivamente elevada quando comparada às demais crianças. Em 

ambos os casos havia uma aparente necessidade da criança em chamar para si a atenção 

do voluntário, refletindo uma necessidade da companhia adulta ou um possível prestígio 

em conhecer e se relacionar com aquele adulto como se observa nos trechos a seguir: 

 

“[...] Chuta a bola na direção de uma voluntária. Ela pega a bola com as mãos 

e joga para ele. Ele pega a bola e joga para ela [...] Pega um quebra-cabeça e segue 

na direção de uma voluntária e uma menina. Olha para elas e senta-se próximo às duas 

[...] A voluntária levanta e o deixa montando o quebra-cabeça sozinho. Ele continua o 

jogo. Olha para voluntária e diz: ‘Olha!’, enquanto aponta o quebra-cabeça. Ela senta 

ao lado dele e volta a ajudá-lo na montagem do quebra-cabeça.” (menino, 7 anos) 

 

“[...] Aproxima-se de um voluntário que segura um saco com brinquedos. 

Ambos procuram algo dentro do saco. O voluntário retira um barril de brinquedo com 

peças coloridas dentro. O menino chama o voluntário para brincar com ele. Ambos 
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seguem para uma mesa, mas o voluntário deixa o brinquedo sobre ela e se afasta. O 

menino começa a brincar sozinho. Quando a estrutura do brinquedo começa a se 

formar, uma corrente de peças coloridas, ele grita o nome do voluntário: ‘Ó Caio! 

Caio!’ [...] quando termina, levanta no ar as peças unidas e grita: ‘Ganhei, ganhei!’ ‘Ô 

Caio, ganhei!’.” (menino, 9 anos) 

 

Diante dos aspectos observados duas formas de interação foram elaboradas: as 

interações diretas (com proximidade física e verbal) e as interações indiretas (contato 

efêmero através de gestos, sem aproximação física). A diferenciação entre essas duas 

formas de interagir mostrou-se importante para identificar a forma como os contatos 

ocorreram, sua reciprocidade e a qualidade dessas interações.  

A figura 5 mostra a frequência de interações entre crianças e entre crianças e 

voluntários que ocorreu de forma direta, ou seja, através de contato físico ou verbal com 

intencionalidade de manter relação direta e recíproca com o outro. As colunas verdes 

representam o contato de cada participante com outras crianças, independente de quem 

iniciou a interação. As colunas azuis significam a frequência de interações diretas que as 

crianças mantiveram com os voluntários e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 – Frequência de interações diretas na presença de voluntários. 
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Pode-se notar que o contato direto com um adulto (voluntário) variou de acordo 

com as idades das crianças e o tipo de atividade lúdica realizada. Considerando as 

crianças de até nove anos foi identificado que somente a menina de quatro anos 

interagiu diretamente mais vezes com outra criança. Todas as outras mantiveram os 

níveis de interação direta com voluntários equivalentes ou superiores a essa mesma 

forma de interação com outras crianças, sendo que em um dos casos, o menino de cinco 

anos, só houve interação com voluntários. As crianças mais velhas apresentaram níveis 

mais elevados de interação direta orientados a seus pares do que a voluntários. 

A preferência das crianças mais velhas por parceiros de idades semelhantes às 

suas para desenvolver as atividades lúdicas pode estar associada ao nível de interesse e 

habilidades inerentes a elas. Vigotski (2008) destaca que através do desenvolvimento as 

crianças vão perdendo o interesse nas atividades que não possuem propósitos 

específicos, e gradualmente passam a priorizar atividades mais desafiadoras, que 

estejam de acordo com suas competências cognitivas. Considerando que as crianças 

mais velhas possuem estruturas cognitivas mais desenvolvidas do que as crianças mais 

novas, os tipos de atividades propostos passam a interessar crianças de idades próximas, 

e a brincadeira, incluindo suas especificidades, passa a orientar as escolhas por pares de 

atividades, ao invés de pares por gênero. 

Por sua vez, os níveis elevados de interação direta com voluntários encontrados 

nas crianças mais novas podem estar associados à necessidade de cuidado e proteção 

que essas crianças sentem ao se aproximar de um adulto confiável, assim como esses 

adultos podem ser vistos por elas como fonte de obtenção de carinho e aquisição de 

novos conhecimentos. Nesse sentido Azevedo (2003), ao relatar um estudo de caso 

sobre o acompanhamento de uma criança em situação de risco numa brinquedoteca, 

conclui dentre outros, que um brinquedista treinado, e consequentemente um adulto 
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preparado, influencia fortemente nas formas de interação apresentadas pela criança, 

permitindo a proteção psicológica adequada para o seu crescimento.  

O autor afirma também que a presença desse adulto torna possível a mudança 

tanto na interação quanto na percepção do meio. Nesse ponto pode-se considerar que os 

voluntários aqui desempenham papéis semelhantes aos identificados por Azevedo 

(2003), porém com objetivos distintos, na medida em que destacam os aspectos 

positivos da circunstância na qual as crianças se encontram, permitindo um melhor 

conhecimento e adequação ao ambiente.  Essa aproximação pode servir também como 

fonte de socialização, visto que esse fenômeno ocorre, dentre outras formas, através da 

observação, imitação e do contato com pessoas mais experientes. 

As interações indiretas foram avaliadas de forma separada. A figura 6 mostra a 

frequência de interações entre crianças e entre crianças e voluntários que ocorreu de 

forma indireta, o que equivale dizer que o contato ocorreu através de gestos como 

apontar, piscar, sorrir ou olhar na direção de alguém, sem tocar ou ser tocado 

fisicamente.  

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Frequência de interações indiretas na presença de voluntários. 
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O que se percebe através da figura 4 é que a frequência de interações indiretas 

foi inferior à de interações diretas. Esse dado pode refletir uma aproximação intensa 

entre aqueles que desenvolvem atividades lúdicas no pátio, ao mesmo tempo em que 

facilita a manutenção de contato em alguma instância, visto que não é possível interagir 

de forma direta com todos ao mesmo tempo. 

À exceção do menino de onze anos, todas as outras crianças interagiram muito 

mais de forma indireta com voluntários do que com crianças, e somente uma delas 

interagiu de forma equivalente com crianças e voluntários, o que mais uma vez pode 

significar uma busca por carinho, segurança e atenção por parte das crianças mais 

novas, como também parceria, prestígio ou cumplicidade por parte das crianças mais 

velhas. Pode-se notar que os índices de interação indireta com voluntários foram 

proporcionalmente maiores do que os direcionados a crianças. Essa necessidade de 

manter contato com pessoas mais velhas, que normalmente representam a segurança que 

a criança busca e precisa, pode ser encontrada nessas pessoas. 

A depender da configuração espacial de cada tarde de atividades e da quantidade 

de voluntários e crianças, circulando ou brincando no pátio, o contato direto com as 

pessoas ficava mais restrito, limitando-se em alguns momentos à atividade lúdica que 

estava sendo desenvolvida. De fato não há como se envolver em mais de uma atividade 

ao mesmo tempo, e, portanto, não há como se relacionar de forma direta com todas as 

pessoas disponíveis. A interação indireta nesse caso parece servir como ponte entre 

crianças e voluntários, permitindo a ampliação do contato, o que provavelmente deixa a 

criança mais segura para escolher entre as atividades e mantém um clima 

constantemente harmonioso entre eles.  

Estudos em outros contextos como o ambiente escolar e de creche introduzem a 

relação entre adultos e crianças durante as brincadeiras enfatizando o papel do professor 



92 
 

como aquele que deve propô-las com o objetivo de proporcionar o aprendizado de 

conteúdos didáticos de forma criativa e lúdica. A função do professor seria proporcionar 

a brincadeira espontânea em situações de aprendizagem a fim de favorecer o 

desenvolvimento das crianças (Cordazzo & Vieira, 2007; Pedroza, 2005). Contudo, 

Pedroza (2005) ressalta que a visão dos professores normalmente é a de perceber a 

brincadeira como algo oposto ao trabalho sério e pedagógico, o que dificulta por sua vez 

uma aproximação hierarquicamente distinta em relação aos alunos. 

Essa dificuldade em se aproximar das crianças em situação lúdica ou de criar 

momentos puramente distrativos por parte dos professores, pode estar associada a 

fatores que a própria relação professor aluno tradicionalmente impõe, onde certas 

obrigações e posições hierárquicas costumam prevalecer. Na casa de apoio essa relação 

foi mais igualitária e os adultos não tinham que cumprir metas pré-estabelecidas junto 

às crianças. Provavelmente esse é um ponto crucial nas diferenças de interação 

encontradas entre as crianças da casa de apoio e as pesquisas que relatam a relação entre 

adultos e crianças durante as brincadeiras em outros contextos. 

Dantas (2002) sinaliza que, se não houver certo cuidado, a brincadeira pode 

transformar-se sutilmente, através de um compromisso imposto pelos adultos, numa 

espécie de trabalho - por ser imposta - tornando difícil uma clara definição do seu 

conceito. Aos adultos cabe oferecer as oportunidades para que o brincar aconteça de 

forma natural, sem que haja uma obrigação implícita ou até mesmo explícita, que trate 

da necessidade do adulto de ver a criança desenvolver certas habilidades em detrimento 

da vontade da própria criança, o que descaracterizaria o lúdico e suas implicações. 

Segundo Jonhson et al. (1999) é importante notar aspectos como as 

especificidades da ocorrência das brincadeiras em culturas distintas, que abarcam dentre 

outros fatores, a condição social das crianças, a relação que adultos e crianças 
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estabelecem entre si no momento da brincadeira e nas mais diversas formas de 

aprendizado que podem ocorrer durante essa interação. Os comportamentos emitidos 

pelas crianças dessa casa de apoio nos momentos de atividades lúdicas corroboram 

essas afirmações. Ao analisar os episódios de interação pôde-se notar a intensa 

aproximação das crianças em relação aos adultos, muitas vezes como fonte de aquisição 

de conhecimento ou informação. 

Vieira e Carneiro (2006) ressaltam a necessidade de inserir adultos que lidam 

com crianças, como profissionais de saúde, por exemplo, em seus universos lúdicos 

como uma forma de aproximação e também da diminuição do estresse, no caso de 

crianças doentes. A proposta dos grupos de voluntários nessa casa de apoio e os tipos de 

atividades realizadas na presença dessas pessoas reintegram o adulto à ludicidade da 

criança destacando seu importante papel no contexto de desenvolvimento infantil, sem, 

contudo, descaracterizá-lo. Os comportamentos desses adultos “diferentes” mostraram-

se fundamentais para a configuração de certos padrões de comportamento interativo 

identificados no contexto dessa pesquisa.  

Apesar da relação entre brincadeira e forma de contato social, ou interação, as 

escolhas de meninos e meninas, ou seja, segregadas por sexo, apresentaram poucas 

diferenças devido à baixa especificidade dos brinquedos no que diz respeito ao gênero, 

mas surgiram de forma peculiar, demonstrando certo padrão nas escolhas e nas formas 

de brincar de acordo com o sexo da criança. Essas diferenças e semelhanças serão 

apresentadas separadamente a seguir. 
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6.1.2 Preferências das Meninas 

 

Como bem ressaltam Silva et al. (2006), falar em sexo significa enfatizar 

aspectos biológicos, enquanto que tratar de gênero envolve fatores sociais. As questões 

de gênero geralmente encerram diferenças marcantes, como se poderá observar nos 

estudos apresentados. Além disso, estão fortemente relacionadas a fatores de 

socialização, a partir do momento em que são socialmente construídas e compartilhadas. 

Entretanto, não se deve perder de vista a interação constante entre sexo e gênero, pois 

ambos encontram-se intrinsecamente relacionados, influenciando-se mutuamente e 

resultando em modelos de segregação de gênero desde a infância. 

Segundo Bjorklund e Pellegrini (2000), os indivíduos sofrem pressões 

adaptativas variadas em momentos distintos da ontogenia, tal como ocorreu no 

ambiente evolucionário de adaptação. Deste modo, visto que as diferenças 

ontogenéticas são fundamentais no estudo do desenvolvimento, não se deve perder de 

vista as diferenças de gênero, tão relevantes para a compreensão de suas 

particularidades. Para estes autores, as diversas maneiras masculinas e femininas de se 

relacionar com outros e de lidar com os filhos no futuro, estão relacionadas com a 

necessidade de lidar com problemas adaptativos diferentes ao longo da evolução da 

espécie e, portanto, cada sexo desenvolveu mecanismos próprios de adaptação. 

Partindo das concepções evolucionistas sobre diferenças de gênero é que se 

propõe a apresentação, análise e discussão dos dados. Do total de três meninas 

observadas, as duas mais novas, uma de quatro anos e a outra de sete anos, escolheram 

atividade de pintura e passaram a maior parte do tempo da sessão de observação nessa 

atividade. Eaton e Yu (1989) procurando demonstrar as diferenças de gênero a partir da 

relação entre o nível de atividade motora e o estágio maturacional do organismo 
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descobriram que as meninas amadureciam fisicamente mais cedo e consequentemente 

mantinham seus níveis de atividade cada vez menores em relação aos meninos, 

constatando que a atividade motora decresce com o aumento da idade. 

O quadro 4  apresenta os dados de frequência das preferências lúdicas das 

meninas na Condição I: 

 

Preferências Lúdicas – Meninas Ocorrências 

Pintura 2 

Desenho 1 

Carrinho 1 

Construção 1 

Cartas 1 

Faz-de-conta 1 

Total 7 

          Quadro 4 – Preferências lúdicas das meninas 

 

Esses dados estão de acordo com os comportamentos apresentados pelas 

meninas no contexto de casa de apoio, que, além de exibir baixos níveis de atividade 

motora apresentaram níveis menores com o aumento da idade, o que aumenta o grau de 

confiabilidade de que a nossa espécie possui características biológicas que se 

sobrepõem a situações adversas ou fatores culturais. Diversos estudos (Pellegrini, et al, 

2007; Sanders e Harper, 1976; e Silva et al., 2006) demonstraram a preferência das 

meninas por ambientes internos e brincadeiras de conteúdo social, enquanto que os 

meninos escolheram preferencialmente espaços abertos e brincadeiras de contato, que 

envolvem mais movimentação e maior vigor físico, o que fortalece as idéias de gênero 

associadas a esse aspecto, também percebidas no contexto da casa de apoio. 
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Torna-se fundamental, entretanto, associar as diferenças de comportamento entre 

as próprias meninas consoante suas idades, pois, de acordo com a literatura, crianças 

mais novas tendem a exibir comportamentos exploratórios mais frequentemente 

(Gredlein & Bjorklund, 2005), o que permite a manipulação anterior dos objetos e 

geralmente precede a brincadeira (Burghatdt, 2005; Pellegrini & Smith, 1998). Como 

exemplo disso tem-se o comportamento da menina de quatro anos:  

 

Após terminar de pintar o desenho levanta da cadeira e segue na direção de um 

menino de quatro anos. No caminho, pega uma toalhinha de rosto que leva consigo. 

Segue na direção do fundo do pátio, senta no batente e começa a manipular peças de 

madeira de um jogo de construção. Inicia a montagem de uma estrutura (brincadeira). 

Uma voluntária se aproxima e brinca com ela. Em seguida, pega nas mãos do mesmo 

menino uns carinhos de plástico enquanto os manipula e observa. O menino a convida 

para brincar e ambos desenvolvem uma brincadeira usando as peças de madeira e os 

carrinhos, resultando no único episódio de faz-de-conta na presença de voluntários 

(figura 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Menina e menino brincando de carrinho | construção | faz-de-conta. 
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Pode-se pensar que num contexto como esse, onde a doença e o próprio 

tratamento muitas vezes implicam em mudanças comportamentais importantes, que os 

comportamentos dessas crianças tenham sofrido influência desses fatores, 

especialmente no que se refere aos baixos níveis de atividade física encontrados. De fato 

não há como investigar esse aspecto a partir da simples observação dos 

comportamentos, o que não permite o aprofundamento da discussão nesse sentido. No 

entanto, a partir dos dados foi possível comparar as diferenças encontradas entre a 

movimentação de meninas e meninos, visto que eles compartilham das mesmas 

circunstâncias contextuais. A comparação com outros estudos, como os apresentados 

anteriormente, também ajudam a confirmar certas tendências de gênero que sofrem 

menos influência de fatores situacionais. 

Nesse caso, as meninas em geral, especialmente as mais velhas apresentaram 

pouca mobilidade física, independente de ter qualquer impossibilidade visível como a 

ausência de uma perna ou a necessidade do uso de muletas, e escolheram atividades 

prioritariamente mais elaboradas e menos movimentadas. O espaço disponível também 

é algo importante de se considerar, visto que quando comparado a outros ambientes 

como praia, pátios escolares e ruas, por exemplo, o local para brincadeira na casa de 

apoio parece limitado. Contudo, como em geral as meninas exibem comportamentos 

mais comedidos nesses ambientes, aspecto evidenciado pela literatura, pode-se supor 

que essas opções sejam de fato comuns ao sexo feminino que normalmente se ajusta 

melhor a atividades cada vez menos agitadas com o aumento da idade. 

A atividade ilustrada pela figura 7 teve início com uma simples montagem de 

peças de madeira no chão, executada de forma solitária pela menina, criança foco da 

observação.  O trecho a seguir é a continuidade da brincadeira citada no trecho anterior:  
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Em poucos segundos do início dessa atividade, um menino (que aparece na 

figura 5) aproximou-se com alguns carrinhos de plástico nas mãos e convidou-a para 

brincar. Ela deixou as peças no chão e seguiu atrás do menino, que já estava 

carregando uma mesa de futebol de botão e colocando-a entre o batente e o chão do 

pátio, de forma que ficasse inclinada. Ela se aproximou dessa estrutura montada pelo 

menino com as pequenas peças de madeira nas mãos, que nesse momento já podia ser 

identificada como um faz-de-conta. Ambos desenvolveram a brincadeira juntos. 

 

Pellegrini, Long, Roseth, Bohn, e Ryzin (2007) observaram e filmaram crianças 

de quatro salas de aula diferentes, com idades entre três e cinco anos, durante seis meses 

consecutivos. Os pesquisadores encontraram que o nível de atividade dos meninos foi 

visivelmente mais elevado que o das meninas. Este fator foi identificado como 

colaborador para a segregação de gênero, pois as meninas com níveis de atividade física 

esperado, ou seja, menor que o dos meninos, preferiram brincar entre si. Por outro lado, 

as meninas que possuíam níveis de atividade mais elevados do que o padrão, 

demonstraram preferência por brincar com meninos, algo atribuído a estilos de 

comportamento semelhantes de alta atividade. Os dados da presente pesquisa 

corroboram os achados de Pellegrini et al. (2007) e provavelmente devem estar 

associados às mesmas características descritas por esses pesquisadores.  

Nota-se que o episódio relatado ocorreu entre crianças pequenas de idades 

idênticas, ou seja, que normalmente exibem índices elevados de atividades motoras, 

característicos nessa idade, o que por sua vez, repercutiu na aproximação entre ambos, 

resultando numa brincadeira onde a escolha de gênero não teve influência. A atividade 

nesse caso pareceu ser mais motivadora do que a própria parceria. A esse respeito, 

Morais e Otta (2003) apontam que em seu estudo a formação de grupos mistos ocorreu 

de forma equivalente à formação de grupos segregados, o que indica que as crianças se 

aproximavam de acordo com a brincadeira e não de acordo com o gênero. As autoras 
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afirmam ainda que quando a brincadeira é interessante para ambos os sexos a 

segregação desaparece, resultando no surgimento das brincadeiras em grupos mistos. 

Aqui se observou a formação de uma dupla constituída por um menino e uma 

menina, o que não caracteriza um grupo, mas se encaixa adequadamente na mesma 

justificativa sobre o interesse pela brincadeira. Vale destacar que mesmo a criança foco 

da observação tendo sido a menina, tanto a proposta da atividade quanto a elaboração e 

montagem da estrutura foram iniciativas do menino, que parecia de fato mais ativo e 

inquieto. Contudo, quando a estrutura já estava armada e os blocos estavam ao lado da 

mesa, já inclinada no chão, ela tomou a iniciativa de montar uma ‘ponte’ dividindo o 

espaço em dois, assim como propôs mais adiante que eles montassem uma “casa de 

carro” (garagem), nas palavras dela, para colocar os carrinhos que estavam usando 

(figura 8).  

 

 

 

 

 

      

  

      

    Figura 8 – “Casa de carro” (garagem) 

 

O fato de o menino ter tomado a iniciativa de se aproximar da menina e convidá-

la para uma brincadeira pode representar uma particularidade do contexto, visto que 
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algumas pesquisas ressaltam a segregação sexual já em crianças de quatro anos, 

aumentando progressivamente com o aumento da idade (Martin & Fabes, 2001; 

Pellegrini, Dupuis & Smith, 2007). Sob este aspecto da segregação na pesquisa de Silva 

et al. (2006), constatou-se um dado diferente dos apresentados por Martin e Fabes 

(2001) e Pellegrini, Dupuis e Smith (2007). Enquanto que normalmente se defronta com 

segregação de gênero em ambos os sexos, essa pesquisa encontrou que as meninas 

aproximaram-se dos grupos de meninos de forma mais evidente.  

Aqui, a particularidade do contexto, que necessariamente aproxima essas 

crianças, aparentemente independente de sexo e em certo sentido também da idade, 

contribuiu para a formação de grupos mistos e heterogêneos de maneira natural, o que 

resultou numa aproximação diferencial da observada por Silva et al. (2006). Tanto 

meninas quanto meninos aproximaram-se uns dos outros propondo brincadeiras ou 

inserindo-se nelas de acordo com seus interesses muito mais do que por identificação de 

gênero.  

Os papéis de homens e mulheres não foram claramente percebidos durante as 

atividades lúdicas das crianças. Sequer apareceram no tema da brincadeira de faz-de-

conta quando havia voluntários. No entanto, como frequentemente se encontra nos 

estudos sobre brincadeira, os meninos apresentaram padrões de escolhas mais 

claramente associados a comportamentos masculinos, ou seja, mesmo um contexto 

específico e estruturado, contém fortes elementos culturais que configuram a 

constituição dos fatores de gênero desde a infância. 

Corroborando as discussões feitas até o momento percebeu-se que as meninas 

mais velhas desenvolveram atividades mais estáticas e não variaram suas escolhas. A 

menina de sete anos alternou pintura com desenho, não desenvolvendo outra atividade 

durante o período de observação. A menina de quinze anos jogou cartas num grupo de 
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cinco pessoas, sendo dois voluntários e dois pacientes, permanecendo nessa mesma 

atividade durante todo o tempo de observação. Esses dados sobre as meninas mais 

velhas reforçam os achados das pesquisas anteriormente citadas na medida em que 

representam comportamentos característicos do gênero feminino diante de atividades 

lúdicas. 

 Apesar de poucas meninas terem sido observadas, somente três, o conteúdo dos 

diários de campo permitiu o levantamento de algumas hipóteses com certo grau de 

confiabilidade. Os dados das três meninas mostraram preferência por atividades com 

parceiros e sem segregação sexual. Visto que o contexto exige certa aproximação entre 

as crianças e que as atividades propostas, ao menos na Condição I, não implicam em 

segregação, pode-se supor que esses dados representem o cotidiano das interações entre 

essas crianças durante as brincadeiras. Somente uma menina desenvolveu sua atividade 

sozinha, e as outras duas, além da preferência por parceiros, brincaram com pares do 

sexo oposto, o que pode reforçar a idéia de que a atividade teve mais influência na hora 

da escolha. 

 Os comportamentos das meninas mais velhas provavelmente estão associados a 

questões de interesse, que mudam ao longo do desenvolvimento, e também a padrões 

sócio-culturais que reconhecidamente impõem certas adequações de gênero. Apesar de 

compartilhar espaços, rotinas e atividades comuns com outras pessoas nessa casa de 

apoio, as crianças trazem consigo valores e crenças sociais da realidade de onde vêm. 

Isso é verdadeiro principalmente para as crianças mais velhas, que já devem ter essas 

normas incorporadas mais fortemente do que as crianças mais novas. É importante 

lembrar que, mesmo que estejam inseridas nesse contexto, ele é recente e provisório, 

repercutindo em certos comportamentos que podem ser considerados mais adequados às 

meninas no seu ambiente natural.  
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6.1.3 Preferências dos Meninos 

 

Diante das discussões levantadas até aqui, é fácil perceber a importância de 

considerar as questões relacionadas a gênero que ainda hoje apresentam grande 

influência nas escolhas não somente das brincadeiras, como também dos brinquedos, 

das companhias e das formações de grupos ou pares de brincantes. Corsaro e Hillary 

(2003) destaca a diferença de gênero como fator antecedente na escolha das 

brincadeiras, que conduz a uma segregação sexual e mostra, em geral, a preferência por 

pares do mesmo sexo, o que pode ser também observado no estudo de Silva et al. 

(2006) quando declaram que a criança se equipara a seus pares, se identificando mais 

facilmente com crianças do mesmo sexo.  

As idades dos cinco meninos observados variaram entre cinco e onze anos, 

sendo que as atividades preferidas foram: brincadeira com peças de madeira, brincadeira 

de bola, quebra-cabeça, jogo de tabuleiro, equilíbrio (concentração) e cartas. O quadro 5 

apresenta a frequência das atividades lúdicas preferidas pelos meninos. 

 

Preferências Lúdicas - Meninos Ocorrências 

Quebra-cabeça 3 

Bola 2 

Peças de Madeira\Construção 2 

Jogo de tabuleiro 1 

Jogo de Concentração 1 

Cartas 1 

Total 10 

           Quadro 5 – Preferências lúdicas dos meninos 
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As características de segregação para esse grupo de crianças mostraram-se 

peculiares na medida em que o contexto na Condição I favoreceu a aliança entre elas, 

menos dependente do sexo ou das idades, como mencionado anteriormente. No entanto 

os meninos apresentaram padrões de escolhas e desenvolvimento das atividades 

bastante semelhantes àqueles encontrados na literatura. Os repertórios de atividades 

lúdicas foram mais diversos quando comparados aos apresentados pelas meninas e a 

segregação entre eles também ocorreu de forma mais constante. 

Esses achados estão de acordo com a produção científica ao mostrar que as 

brincadeiras para meninos e para meninas tendem a ser influenciadas pelo tipo de 

brinquedo escolhido, visto que este, quando industrializado, possui uma forma e 

consequentemente propõe um conteúdo representado e aceito pela cultura como 

preferencialmente pertencente a um ou outro gênero. Essa influência tem sido mais 

fortemente verificada nos grupos de meninos, o que também apareceu no contexto da 

casa de apoio. O brinquedo, desse modo, assim como o gênero da criança, termina por 

influenciar o tipo de interação que as crianças estabelecem entre si e também os tipos de 

brincadeiras escolhidas (Brougère, 1998; Sager & Sperb, 1998). 

A variação mais elevada durante as brincadeiras dos meninos, assim como a 

quantidade superior de movimentação e deslocamento, também foi percebida nos 

estudos de Santos (2005) e Seixas (2007). Por se tratar de pesquisas realizadas em 

ambiente natural, onde as brincadeiras ocorriam na rua, e, portanto, em espaços amplos 

e sem a orientação de adultos, os tipos de brincadeiras encontrados foram diferentes, o 

que não permite comparações nesse sentido. Contudo, diversas pesquisas (Pellegrini, et 

al. 2007; Sanders e Harper, 1976; Silva et al., 2006) corroboram a idéia de que os 

meninos movimentam-se mais constantemente do que as meninas durante as 

brincadeiras e como consequência, exploram mais os ambientes, ocupando os espaços 
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de forma mais homogênea. A descrição das atividades dos meninos ajudará a ilustrar 

melhor esses aspectos e a forma como apareceram na casa de apoio. 

 

O menino de cinco anos no início do registro brincava de segurar peças de 

madeira de um jogo de construção e soltá-las sobre a mesa numa atividade conjunta 

com uma voluntária, passando em seguida para uma brincadeira solitária com bola. 

Logo depois escolheu um jogo de quebra-cabeça, que montou em parceria com uma 

menina e uma voluntária, e terminou a sessão brincando de bola novamente, sendo que 

dessa vez, além de jogar bola sozinho também o fez com uma voluntária. 

 

A atividade inicial de juntar peças de madeira com as mãos e soltá-las sobre a 

mesa parecia prazerosa para o menino, visto que ele sorria quando as peças caíam e 

quando suas mãos esvaziavam, ele virava suas palmas para cima para que a voluntária 

colocasse mais peças e ele as pudesse derrubar. Contudo, não foi possível classificá-la 

como uma brincadeira específica, tendo sido considerada dentro da categoria ‘outros’.  

Nota-se que a evidência de atividade motora dos meninos para esse contexto, 

está associada aos índices elevados de deslocamento e mudança constante de interesse 

nas atividades lúdicas, e não à preferência por brincadeiras turbulentas ou agonísticas. 

Deve-se aqui guardar as devidas restrições impostas pelo ambiente, pela situação de 

doença e tratamento das crianças, e também pela vigilância constante de funcionários e 

principalmente dos cuidadores, que estão sempre muito próximos e dificultam a 

ocorrência de atividades mais agitadas. 

O menino de sete anos optou por jogar bola, inicialmente sozinho e depois com 

uma voluntária, na sequência pegou um quebra-cabeça, e sentou próximo à outra 

voluntária e duas crianças que rapidamente se voltaram para o brinquedo e 
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consequentemente para ele, participando da montagem do jogo até sua finalização 

(figura 9).  

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Figura 9 – Jogo de quebra-cabeça com voluntária. 

 

Nota-se que tanto o menino de quatro anos como o menino de sete anos 

apresentaram escolhas semelhantes e em certo momento, quando optaram por brincar de 

bola, suas escolhas demonstraram padrões tipicamente masculinos, especialmente 

porque esse tipo de brincadeira não foi verificado nas meninas. A esse respeito, 

Magalhães, Bichara e Pontes (2003) destacam a influência do brinquedo tanto nas 

escolhas das crianças e, portanto, na tipificação de gênero, quanto na qualidade das 

interações sociais, ressaltando que cada escolha estimula formas de brincadeira 

diferentes. De fato essa interferência do tipo de brinquedo nas formas de interação 

estabelecidas entre os brincantes foi notável no contexto de casa de apoio.  

Os jogos com regras ou os que exigem revezamento entre os participantes e os 

de tabuleiro favoreceram a formação de grupos geralmente constituídos por crianças 

mais velhas, o que, ainda de acordo com os autores, possibilita a socialização entre os 
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brincantes. A esse respeito Vigotski (2008) sinaliza que ao longo do desenvolvimento a 

criança deixa pra trás a pura percepção imediata da realidade passando a representá-la a 

partir de elaborações internas. Nesse momento as regras embutidas nos objetos passam 

a reger as ações das crianças, contribuindo inclusive para o desenvolvimento do 

pensamento abstrato.  

Brinquedos de equilíbrio, bola e quebra-cabeça foram utilizados de forma 

solitária, em dupla ou em grupo, a depender da disponibilidade das pessoas para brincar 

e das escolhas das próprias crianças. Brincadeiras “inventadas”, na Condição I, como o 

faz-de-conta relatado nas preferências das meninas, e aquelas relacionadas a 

aprendizado, como o relato a seguir, ocorreram entre dois ou mais participantes. 

O menino de oito anos esteve engajado numa atividade lúdica interativa de 

aprendizado, onde uma voluntária apontava imagens numa figura de quebra-cabeça e 

partes do seu próprio corpo, ensinando palavras em inglês. O menino repetia as palavras 

nessa língua e ensinava como se pronuncia em português, juntamente com outro menino 

um pouco mais novo (figura 10). Esta atividade também foi classificada na categoria 

“outros”, por possuir caráter didático, além de lúdico, e não se encaixar em nenhuma 

categoria específica. Percebe-se que aqui os participantes desdobraram a utilização do 

quebra-cabeça, transformando-o numa fonte de brincadeira criativa. 

Isso retoma a idéia de que o brinquedo pode indicar previamente o tipo de 

atividade a ser desenvolvido, o que de fato ocorreu com a montagem do quebra-cabeça. 

Contudo, no caso específico, remete à reflexão de que sua utilização não está 

necessariamente restrita ao que ele propõe. A criança pode sentir-se livre para associar o 

brinquedo a outra brincadeira, de acordo com sua criatividade, com a parceria que 

estabelece com outra criança, com a disponibilidade de outros objetos e diversos outros 

fatores, mesmo conhecendo a funcionalidade inicial para qual o brinquedo é designado. 
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Muitas vezes, esse desprendimento pode levar a brincadeiras tão elaboradas quanto as 

brincadeiras de faz-de-conta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 10 – Atividade lúdica de Aprendizado. 

 

Em seguida o menino levantou-se e aproximou-se de uma disputa de dominó em 

outra mesa, observando o jogo por alguns segundos. Voltou à mesa onde estava 

anteriormente, iniciando a montagem de um quebra-cabeça em parceria com o mesmo 

menino e a mesma voluntária da atividade anterior. Por fim, desenvolveu uma atividade 

de construção paralela com um garoto aproximadamente da sua idade (figura 11). 
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    Figura 11 – Brincadeira de Construção 

 

O menino de nove anos no início da observação desenvolveu algumas atividades 

motoras sem finalidade específica, apenas de deslocamento e observação do ambiente. 

Em seguida, interessou-se por um jogo de tabuleiro sobre a mesa onde ocorria atividade 

de pintura e propôs o jogo à voluntária que estava sentada à mesa pintando figuras. Ela 

aceitou a proposta e eles iniciaram a brincadeira em dupla.  

Poucos minutos após o início da partida um garotinho com idade estimada de 

quatro anos se aproximou, sentou entre ambos e foi inserido na partida. Após duas 

rodadas o menino se levantou e aproximou-se de um voluntário que verbalizava com 

ele. Escolheu um brinquedo de equilíbrio junto com o voluntário, colocou o brinquedo 

sobre uma das mesas e montou sozinho, tendo sido observado nessa atividade pelo 

mesmo garotinho que havia brincado com ele anteriormente. 

Ao analisar os comportamentos dos meninos de oito e nove anos nota-se 

determinada associação entre movimentação espacial e variedade das atividades lúdicas 

executadas. As crianças que mais se deslocaram brincaram mais diversificadamente, ou 
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seja, os meninos, que apresentaram níveis mais elevados de movimentação física, 

também exibiram brincadeiras mais variadas num mesmo espaço de tempo. No entanto, 

apesar desse aspecto ter se destacado em termos de frequência, pois dos cinco meninos 

observados quatro apresentaram variedade nas escolhas, houve um caso em que esse 

padrão não se manteve, justamente com o menino mais velho. 

O menino de onze anos ateve-se a uma única atividade durante toda a sessão de 

observação: jogo de cartas. Essa atividade ocorreu em parceria com mais duas crianças, 

um menino de nove anos e uma menina aparentando dezesseis anos. A brincadeira 

terminou somente quando os voluntários pediram as cartas para ir embora. Aqui foi 

possível notar uma interação muito boa entre os participantes, como se já estivessem 

acostumados a brincar juntos. Os dois meninos recebiam orientação da menina, que era 

mais velha, e foi incluída naturalmente na brincadeira. 

Não foi observada nenhuma atividade que envolvesse vigor físico ou brincadeira 

turbulenta mesmo entre os meninos. Apesar de terem apresentado comportamentos de 

deslocamento e movimentação em maior frequência do que os encontrados nas meninas, 

não foram identificados exercícios físicos vigorosos que confirmem os achados de 

outras pesquisas. O estudo de Martin e Fabes (2001), por exemplo, mostrou que os 

meninos engajaram-se consideravelmente mais do que as meninas em brincadeiras 

turbulentas. Os índices de atividade física dos meninos identificados pelos autores 

também foram consideravelmente maiores do que das meninas, confirmando muitos dos 

achados sobre diferenças de gênero (Eaton & Yu, 1989; Sanders & Harper,1976).  

Por outro lado, a pesquisa de Pellegrini et al (2007), encontrou evidências que 

contrariam os resultados de Martin e Fabes (2001), assim como a maioria dos estudos 

sobre gênero. Apesar de observarem elevados níveis de atividade e constatarem a 

segregação de gênero durante as brincadeiras, eles encontraram baixos níveis de 
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brincadeira turbulenta. A brincadeira turbulenta é considerada típica dos meninos e 

frequentemente está associada aos altos níveis de atividade física. Os autores 

argumentam que isso pode estar relacionado à política da escola na qual o estudo foi 

desenvolvido, que desencorajava comportamentos vigorosos.  

Os achados da presente pesquisa estão de acordo com os dados encontrados por 

Pellegrini et al. (2007), contudo, a explicação para esse resultado pode ir além do 

desencorajamento de brincadeiras turbulentas por parte dos adultos. Aqui 

provavelmente a condição de doença e tratamento pode impossibilitar determinadas 

formas de comportamento, o que, associados à vigilância de funcionários e cuidadores, 

impede a emissão desses comportamentos característicos da infância, especialmente dos 

meninos. 

As normas sociais de convivência que impõem determinados papéis a meninos e 

meninas aparecem em diversos estudos sobre gênero e proporcionam uma discussão 

interessante sobre sua influência nos comportamentos das crianças. Ao tratar deste 

assunto Pellegrini, Dupuis e Smith (2007), levantam uma breve discussão sobre a 

relação entre biologia e socialização, ao afirmarem que todo indivíduo possui uma 

composição biológica que sofre influências do contexto social.  

A biologia considera os níveis de atividade física de cada sexo enquanto que os 

fatores de socialização lidam com os diferentes papéis de status que meninos e meninas 

desempenham no seu cotidiano. Como exemplo dessas afirmações tem-se os achados da 

presente pesquisa, na qual meninos e meninas demonstraram alguns padrões de gênero 

comuns a outros contextos, ainda que em proporções diferentes, sofrendo influências 

dos aspectos locais e situacionais como a doença e tratamento, por exemplo. 

Os dados das crianças dessa casa de apoio estão mais de acordo com os achados 

de Pellegrini et al (2007), pois apesar dos altos índices de mobilidade física não houve 
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constatação de brincadeira turbulenta ou agonística. Isso remete a duas possibilidades de 

raciocínio complementares: por um lado esses comportamentos podem estar associados 

à exploração do ambiente, fator bastante discutido na literatura (Burghardt, 2005; 

Pellegrini e Smith, 1998), e por outro a situação de doença, aliada à vigilância dos 

cuidadores e funcionários que pode ser um fator impeditivo na emissão desses 

comportamentos. 

De acordo com Burghardt (2005) a exploração é o comportamento que 

possibilita à criança o reconhecimento prévio de coisas e ambientes, permitindo que ela 

aos poucos adquira segurança para iniciar a brincadeira e/ou manipular objetos. Deste 

modo, não deve ser equivocadamente considerada análoga ao brincar. A pesquisa de 

Gredlein e Bjorklund (2005) também revelou dados que provavelmente refletem 

comportamentos exploratórios da criança, e corroboram a visão de Burghatdt (2005) e 

Pellegrini e Smith (1998) sobre exploração como antecedente da brincadeira. Apesar de 

esse comportamento ser característico de crianças mais novas, como apontam Gredlein 

e Bjorklund (2005), aqui esses comportamentos foram comuns para todos os meninos, 

independente das idades. 

Esse fato pode estar associado tanto ao caráter de novidade do ambiente, como 

também à necessidade de adequação dessas crianças a uma situação ambígua que inclui 

aspectos positivos, como as brincadeiras ou atividades lúdicas, e negativos, como aderir 

ao tratamento, cujo critério de inserção no contexto não é a idade e sim a necessidade de 

tratar sua doença.  

Desse modo, cada criança que passa a conviver na instituição deve atravessar um 

processo de adaptação, como também aquelas que já estão familiarizadas com o 

ambiente precisam se adaptar à condição instável do contexto, visto que a cada dia 

entram e saem novas crianças e seus respectivos cuidadores, como também os grupos de 
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voluntários variam semanalmente, não havendo dias fixos para que as visitas ocorram. 

Portanto, num ambiente inconstante como o dessa casa de apoio, o comportamento 

exploratório se justifica independente das idades das crianças, visto que elas 

provavelmente estão buscando conhecer melhor suas especificidades para se adequar a 

essas novas demandas e agir no meio de forma segura e eficaz. 

 

6.1.4 Diferenças de Gênero e Idade 

 

A movimentação das crianças apresentadas como atividades motoras que não 

possuem finalidade específica, é rotineira nesse contexto, especialmente quando há 

voluntários na casa. As crianças em muitos momentos pareciam interessadas em 

atividades das quais não estavam participando e, antes que escolhessem se queriam 

participar ou em qual delas gostaria de se engajar, circulavam pelo pátio observando a 

agitação local. Isso mostra que essas crianças não brincam o tempo inteiro, mas também 

andam ao acaso, observam os outros e eventualmente interagem com alguém, mesmo 

que não estejam interessadas em participar de nenhuma atividade. 

Apesar de terem sido observadas diferenças nas escolhas de determinadas 

atividades de acordo com o sexo da criança, como as apresentadas anteriormente, o 

gênero não se mostrou um forte constituinte de segregação entre elas, visto que a 

maioria das atividades ocorreu em grupos mistos. Nesse sentido vale retomar a 

discussão feita na introdução sobre as particularidades que os jogos manufaturados 

possuem em relação a outros tipos de brinquedo. Seus formatos geralmente permitem a 

participação das crianças muito mais por suas competências, ou seja, associada às 
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idades, do que pelo gênero que representam. Quando a perspectiva é ampliada, 

passando dos jogos para as atividades lúdicas, outros aspectos devem ser pontuados. 

Somente meninas desenvolveram atividades de pintura e desenho e somente 

meninos brincaram de bola e quebra-cabeça. Isso reforça a idéia de que mesmo num 

contexto onde os tipos de atividades lúdicas possíveis e a participação constante de 

adultos facilitaram a interação entre crianças de gêneros e idades distintas, algumas 

tipificações de gênero foram observadas. Mesmo com a exposição constante a jogos 

diversos, aparentemente interessantes e que provavelmente não fazem parte da realidade 

dessas crianças fora da casa de apoio, elas demonstraram interesse por atividades mais 

comuns como pintura e desenho, normalmente desenvolvidas nas escolas, e brincadeira 

de bola, uma escolha habitual de meninos. 

A tipificação, como explicam Bichara e Carvalho (2008), se refere às escolhas 

das brincadeiras de acordo com sua adequação ao gênero da criança, que geralmente 

culmina na segregação devido às diferentes preferências entre os sexos. No entanto, 

estudos como o de Silva et al (2006) apontam que as meninas tendem a se aproximar 

dos grupos masculinos inserindo-se muitas vezes em brincadeiras tipicamente 

masculinas, sugerindo o que os autores chamaram de “aproximação unilateral”, visto 

que esse comportamento prevaleceu entre as meninas.  

As escolhas por atividades lúdicas conhecidas podem estar associadas tanto ao 

prazer atrelado à sua execução, quanto à segurança que uma situação previamente 

experienciada contém. Isso possibilita à criança demonstrar que domina certas 

habilidades, aumentando sua confiança e a aprovação dos parceiros de atividade, o que 

resulta também na aproximação por identidade de gênero.  

A tipificação frequentemente está associada a questões culturais relacionadas aos 

papéis de gênero que são esperados pela sociedade de serem desenvolvidos por cada 
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sexo e tem sido verificada nos mais variados contextos. As crianças aprendem desde 

cedo através da brincadeira e da socialização que ela possibilita a partir das interações, a 

reconhecer esses papéis e a representá-los durante as brincadeiras. Isso reforça, ao longo 

do desenvolvimento, as funções adultas que serão futuramente representadas por 

homens e mulheres dentro da sociedade (Bichara & Carvalho, 2008).  

Apesar das constatações dessas e de outras pesquisas, entretanto, não pareceu 

haver uma segregação de gênero clara para essas crianças nas escolhas das atividades 

lúdicas. Esta afirmação pode ser reforçada pelo registro de uma brincadeira de carrinho, 

considerada tipicamente masculina, executada por uma dupla constituída por um 

menino e uma menina (figura 12) e, principalmente, pela constante formação de grupos 

mistos de brincadeira, como foi relatado anteriormente. 

Há de se considerar que nesse caso específico, a atividade foi proposta pelo 

menino, e que ambos possuíam idades próximas, ela quatro anos e ele cinco anos. Esses 

fatores provavelmente interferiram na escolha de ambos, mostrando que não houve 

nesse contexto uma separação rigorosa entre brincadeira de menino e de menina, o que 

condicionaria a escolha a fatores como a parceria estabelecida entre os brincantes. 

Nesse caso a discussão gira em torno da própria brincadeira que era de interesse dos 

dois participantes, que podem ter se associado também pelo tamanho e porte físico 

bastante semelhante entre ambos, pelas idades próximas e principalmente, pela 

atividade proposta.  
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       Figura 12 – Brincadeira de carrinho (faz-de-conta) 

 

As atividades escolhidas pelas crianças na presença de voluntários não 

apresentaram em geral conteúdos criativos ou que expressassem a sua condição de 

doença e tratamento. Dos dois episódios que fugiram dos conteúdos propostos pelos 

brinquedos, e, portanto, implicaram em certa criatividade dos participantes, apenas um 

pôde ser considerado faz-de-conta. Mesmo assim, essa brincadeira não incluiu nenhum 

aspecto que lembrasse a situação de doença e tratamento pelo qual essas crianças 

estavam passando. Possivelmente, isso ocorreu devido à elevada disponibilidade de 

jogos com regras, à formação de grupos heterogêneos e à evidente proposta dos 

voluntários de distrair as crianças, afastando-as da realidade imediata, o que 

provavelmente limitou as brincadeiras de faz-de-conta, onde eventualmente poderiam 

surgir temas associados à situação atual de doença e tratamento.  

Não significa dizer, contudo, que essas brincadeiras não possam emergir nessa 

circunstância, mas que elas simplesmente não foram presenciadas durante o período da 

pesquisa, inclusive nos momentos em que não há registros cursivos, apenas evidências 
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dos diários de campo. Esse foi um aspecto que se apresentou como forte constituinte do 

contexto quando havia voluntários. Entretanto, o contexto em si possui condições 

diversas, o que permite a essas crianças, nos momentos em que não há voluntários, por 

exemplo, maior liberdade de expressão e elaboração de conteúdos criativos, como será 

discutido na Condição II.  

A própria disponibilidade de jogos e brinquedos provavelmente diferentes 

daqueles que as crianças têm acesso quando voltam para suas residências é um fator que 

pode encantá-las, resultando numa aproximação maior daquelas atividades que possuem 

um caráter de novidade. Perguntar-se se essas crianças têm a condição de possuir 

brinquedos semelhantes àqueles disponíveis na casa de apoio, especialmente aqueles 

disponibilizados pelos voluntários ajuda a compreender certo fascínio por objetos que 

não fazem parte de suas realidades, assim como, pela própria relação de proximidade e 

acolhimento mantida com outras pessoas, adultos e crianças, que estão implicadas na 

utilização desses artefatos. 

Diante das atividades preferencialmente escolhidas por essas crianças, o que se 

pôde perceber foi que houve também uma determinada relação entre suas idades e as 

atividades desenvolvidas. Apesar da formação de grupos heterogêneos ter se mostrado 

bastante comum nesse contexto, possibilitando a interação entre crianças muito novas 

(quatro anos) e adolescentes (quinze anos), assim como entre meninos e meninas, 

notou-se certa preferência por atividades de acordo com as idades.  

Retomando as idéias de Vigotski (2008), no final do desenvolvimento infantil as 

regras tornam-se mais efetivas e presentes na vida das crianças e quanto mais rigorosas 

elas forem, maior a tendência da brincadeira tornar-se tensa, o que aumenta a 

necessidade de concentração e atenção da criança. O aumento da idade é acompanhado 

por um interesse cada vez maior por atividades desafiadoras, que se tornam mais 
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interessantes e competitivas quando executadas com parceiros que possuem habilidades 

desenvolvimentais equivalentes. Isso foi evidente nesse contexto onde os jogos 

prevaleceram, principalmente para as crianças mais velhas. 

As crianças de nove a quinze anos demonstraram preferência por jogos com 

regras claras que, portanto, pressupõem maior habilidade de raciocínio, o que configura 

também certo interesse por atividades mais duradouras. Nesse caso é importante 

ressaltar que normalmente há um único vencedor, o que torna o jogo mais tenso, 

controlado e disputado, devido à necessidade de atenção tanto para fazer suas jogadas 

quanto para acompanhar as jogadas dos parceiros que ao mesmo tempo são adversários. 

Esses elementos somados aumentam o nível de competitividade da brincadeira e 

possibilitam a criação de estratégias para driblar o adversário e vencer a partida. A 

busca pela vitória pode representar ainda a aquisição de prestígio entre os companheiros 

de brincadeira. 

No caso das crianças de quatro a oito anos as atividades lúdicas/ brincadeiras 

variaram dentre as já apresentadas, sendo que somente no caso dos jogos de quebra-

cabeça elas tiveram sua duração associada ao término da montagem. Os quebra-cabeças 

eram variados e possuíam graus de dificuldade de acordo com a quantidade e tamanho 

das peças, sendo que para as crianças mais novas eram dados quebra-cabeças mais 

fáceis, adequados às suas idades.  

Exceto a atividade de pintura e desenho, que para uma das meninas durou todo o 

tempo de observação, as outras atividades tiveram pouca duração para crianças mais 

novas quando comparadas às apresentadas pelas crianças mais velhas. Esse dado pode 

estar associado ao elevado nível de movimentação apresentado pelas crianças menores. 

Em todas as atividades houve algum tipo de parceria, representada pela categoria 

“interação” que apareceu de forma expressiva em todas as sessões de observação. 
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6.1.5 Competição e Cooperação entre Crianças 

  

Os estudos sobre competição e cooperação são bastante conhecidos no meio 

científico, especialmente no campo da biologia, etologia e psicologia. A abordagem 

evolucionista tem orientado diversos desses estudos tanto em seres humanos quanto em 

outras espécies animais (Trivers, 1971). Na nossa espécie tradicionalmente competição 

e cooperação são fenômenos socialmente complementares que dizem respeito às 

relações estabelecidas entre os indivíduos dentro de seus grupos sociais.  

Autores como Yamamoto, Ferreira e Alencar (no prelo) assinalam, contudo, que 

não há como compreender a cooperação humana sem que se compreenda o nosso 

passado ancestral, ressaltando que a história da cooperação envolve a razão custo/ 

benefício tanto para os que cooperam quanto para aqueles que são favorecidos pela 

cooperação. O tamanho do grupo também é destacado como um fator importante para 

manter o equilíbrio entre a quantidade de trapaceiros e cooperadores, podendo interferir 

diretamente na forma como esses comportamentos emergem e se desenvolvem nos 

diferentes contextos (Oliva et al., 2006; Yamamoto et al., no prelo). 

Nessa dinâmica competição e cooperação estão em constante inter-relação. 

Alguns estudos apontam que o comportamento cooperativo tende a aumentar com o 

aumento da idade, diminuindo consequentemente a competição entre os indivíduos ao 

longo do desenvolvimento (Oliva et al., 2006). Competir e cooperar podem ser 

avaliados como mecanismos polares que se complementam e se mantêm na busca por 

melhores resultados adaptativos dos indivíduos. Isso pode ser um indicativo de certa 

aprendizagem social, confirmando alguns pressupostos apresentados pela teoria. 
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As condições através das quais esses comportamentos surgem e se mantêm na 

espécie humana implicam, desse modo, em um sistema complexo de regulação, no grau 

de amizade entre as pessoas, na indignação em relação à injustiça (quando alguém tira 

proveito do outro), na gratidão, simpatia e no custo benefício do ato altruísta, na culpa, 

na trapaça sutil, na detecção dessa trapaça, na forma de se conquistar novos parceiros, 

em interações múltiplas e na plasticidade desenvolvimental (Trivers, 1971). Todos esses 

elementos remetem a aspectos sociais, e, portanto, contextuais com os quais os 

indivíduos devem aprender a lidar para melhor se adaptar ao ambiente. 

No contexto dessa pesquisa, trazendo essa discussão para o âmbito das 

atividades lúdicas das crianças com câncer, as situações em que houve competição 

foram presenciadas somente durante os jogos com regras e nas atividades desenvolvidas 

pelas crianças mais velhas (entre nove e quinze anos), como o jogo de tabuleiro e os 

jogos de cartas. Entre as crianças mais novas (abaixo dos nove anos) não houve 

competição clara, até mesmo pela escolha das próprias atividades lúdicas de caráter 

prioritariamente associativo. Aqui, pode-se evidenciar a influência do caráter particular 

das brincadeiras e suas regras, que exigem certo grau de compreensão e habilidades dos 

participantes, como já foi discutido. Nesse caso, com o aumento da idade, a partir dos 

tipos de atividade lúdicas disponíveis, as crianças passaram a exibir mais 

comportamentos de competição, mas somente durante as brincadeiras. 

 Quando se tratou de cooperação, no entanto, mais episódios puderam ser 

registrados. Praticamente todas as crianças apresentaram algum comportamento 

cooperativo durante as atividades lúdicas.  

Das oito crianças observadas na Condição I, seis delas emitiram algum 

comportamento cooperativo durante as brincadeiras em relação a seus pares. Entretanto, 

dos treze episódios de atividades lúdicas presenciados, apenas em seis esse 
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comportamento ocorreu. Isso demonstra que a emissão do comportamento cooperativo 

dentro das brincadeiras esteve limitada pelo tipo de atividade desenvolvida, ou seja, 

algumas delas exigiram que os participantes fossem mais competitivos, o que pode ter 

influenciado em uma menor cooperação entre eles. Mesmo assim, o comportamento 

cooperativo teve ocorrência elevada nas atividades que permitiam maior flexibilidade. 

O episódio de cooperação mais interessante, por exemplo, ocorreu durante um 

jogo de tabuleiro, onde cartas eram retiradas de um monte, indicando os caminhos que 

os pinos deveriam percorrer até que um dos jogadores saísse vencedor. Não foi possível 

identificar a faixa etária apropriada para esse jogo, mas provavelmente deveria ser para 

crianças a partir dos sete anos, idade na qual as crianças já são capazes de compreender 

e seguir as regras do jogo. Considerar esse fator ajudará na melhor percepção de como 

esse episódio de cooperação ocorreu. 

 

O jogo teve início com uma voluntária e um menino de nove anos, criança foco 

da observação. Eles já haviam iniciado a partida quando um menino com idade 

estimada de quatro anos aproximou-se e sentou-se numa cadeira que estava vazia entre 

os dois. Com o término da primeira rodada, a voluntária inseriu mais um pino no 

tabuleiro enquanto convidava o menino mais novo para brincar com eles. Iniciaram 

então uma nova partida com os três participantes. O garotinho mais novo parecia não 

compreender a dinâmica do jogo e sempre era alertado pelo parceiro mais velho sobre 

a sua vez de jogar e como fazê-lo. 

 

Em poucas jogadas o menino mais novo já se dirigia ao mais velho com o olhar, 

como se procurasse orientação. Este, por sua vez, indicava as jogadas à criança mais 

nova apontando as cartas ou verbalizando para o parceiro menos experiente, sem se 

aproveitar da vulnerabilidade do adversário.  Esse jogo possui um caráter 

essencialmente competitivo, o que em outra circunstância poderia implicar numa 
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estratégia mais individualista por parte dos jogadores, visto que só existe um vencedor. 

Entretanto, o menino mais velho sabia que o garotinho mais novo estava visivelmente 

em desvantagem, pela sua idade e também pela complexidade do jogo, o que resultou 

num acolhimento por parte do menino mais velho para inseri-lo na brincadeira. 

Era esperado que as crianças mais velhas apresentassem comportamentos 

cooperativos ou de cuidado em relação às crianças mais novas. Contudo, somente a 

cooperação foi verificada. Não houve um padrão na forma de cooperar, mas o exemplo 

anterior e o que será exposto a seguir foram os mais ilustrativos de como esse 

comportamento ocorreu no contexto de casa de apoio, durante as atividades lúdicas. 

Outro episódio de cooperação ocorreu entre uma garota de dezesseis anos e dois 

meninos mais novos, com os quais parecia ter afinidade e certo grau de intimidade. 

 

Havia dois meninos sentados à mesa com um jogo de cartas na mão. Um deles 

pediu à uma voluntária que ensinasse o jogo para eles, mas ela se recusou. Uma 

adolescente que brincava em outra mesa aproximou-se dos meninos, sentou à mesa com 

eles, pegou as cartas e começou a orientá-los. Ela ensinava as regras à medida que o 

jogo acontecia e também era a responsável por embaralhar e distribuir as cartas. 

Eventualmente os meninos faziam perguntas sobre o que podia ou não ser feito na 

jogada e ela os orientava. Os três pareciam se divertir bastante durante as partidas 

través de risadas e verbalizações. 

 

Essa cooperação ocorreu de forma espontânea e pareceu recompensadora pelo 

fato de estar em contato com outras crianças, numa atividade que se tornou bastante 

divertida além de interessante para as crianças. Entretanto, a menina reivindicou o 

direito de jogar também, visto que a princípio, ela estava somente orientando e 

distribuindo as cartas para os meninos. Eles aceitaram a condição e criaram a regra de 
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que aquele que perdesse trocaria de lugar com ela, e isso valeria para todos a partir de 

então até o final da brincadeira. Esse comportamento se assemelha ao que Trivers 

(1971) chamou de “altruísmo recíproco” onde o favor feito a um indivíduo deverá ser 

correspondido em algum momento por aquele que recebeu o benefício. 

O comportamento cooperativo também foi identificado em outros estudos sobre 

brincadeira a exemplo da pesquisa de Gosso (2005) realizada numa tribo indígena 

brasileira. Estudos como esse ajudam a compreender melhor a emissão desses tipos de 

comportamento num ambiente semelhante àquele vivido por nossos ancestrais.  O dado 

mais curioso a esse respeito foi a falta de interesse das crianças Parakanãs em participar 

de atividades competitivas. Nesse sentido o tamanho do grupo e a forte dependência 

entre os seus membros, fatores que em certo sentido se assemelham ao contexto da casa 

de apoio, podem ter contribuído para a emissão de comportamentos mais cooperativos e 

para a evitação de comportamentos competitivos. 

 

6.2 Condição II: Preferências Lúdicas na Ausência de Voluntários 

 

Foram feitas duas sessões de observação quando não havia voluntários, que 

resultaram no registro das atividades de apenas duas crianças nessa condição, um 

menino de quatro anos e uma menina de cinco anos. A média de duração das atividades 

nessa condição foi de aproximadamente oito minutos, sendo que a menina se manteve 

na mesma atividade durante todo o tempo de observação que foi de vinte e cinco 

minutos. Tendo essa informação é possível subentender que o menino variou mais as 

atividades, como será detalhado mais adiante. Diante desses aspectos, os dados do 

menino e da menina serão apresentados de forma conjunta. 
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 A escassez de registros na ausência de voluntários ocorreu devido à 

configuração do próprio contexto que variou consideravelmente de acordo com a 

presença ou não dessas pessoas. O intenso fluxo de voluntários que visitam a instituição 

quase que diariamente termina por constituir o cotidiano das crianças hospedadas 

implicando numa importante diferenciação da ocupação dos espaços, além das escolhas 

das crianças. Esses elementos interferiram diretamente na frequência, nos tipos e nas 

formas de atividades lúdicas desenvolvidas. 

Conseguir somente dois registros na ausência de voluntários, de acordo com a 

proposta metodológica dessa pesquisa, provavelmente representa uma razão consistente 

entre a frequência de atividades com voluntários e sem voluntários no dia a dia dessas 

crianças. O que não se pode esquecer, contudo, é que são duas condições que 

constituem um mesmo contexto, sendo ambas complementares entre si, porém 

qualitativamente distintas, sem que uma delas se sobreponha à outra nesse sentido. As 

comparações, portanto, pretendem ponderar essas diferenças a fim de tornar a discussão 

viável e fidedigna, sem comprometer a validade dos dados.  

Dentre as atividades lúdicas escolhidas pelas duas crianças na Condição II 

somente uma delas pôde ser classificada claramente, o faz-de-conta. Essa brincadeira 

foi realizada pelo menino, enquanto que a menina não apresentou brincadeiras 

específicas, restringindo-se à manipulação de objetos e brinquedos de forma 

aparentemente aleatória e sem enredo. Este fato é representativo dos argumentos 

apresentados anteriormente e destaca a dificuldade em classificar os eventos lúdicos na 

ausência de voluntários. As duas crianças observadas na Condição II demonstraram 

preferências lúdicas por brincadeiras sem regras e criadas por elas mesmas. 

 Ambas desenvolveram atividades com crianças de idades semelhantes às suas, 

não havendo interferência ou parceria de adultos nas brincadeiras, com exceção do pai 
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da menina que ao vê-la sair com um brinquedo na mão a seguiu e ajudou a carregá-lo. 

Nos dias em que não havia voluntários houve maior dificuldade em classificar os 

episódios de brincadeiras, que surgiram de forma mais dispersa e menos estruturada, 

tendo sido cada um deles considerados de acordo com o interesse e os sinais 

comportamentais das crianças no momento em que desenvolviam as atividades 

(Bichara, 1994). Essa dificuldade resultou na inclusão dessas atividades na categoria 

“outros”, visto que não puderam ser claramente classificadas. 

Em ambos os casos, registrados em dias diferentes, a sala de aula e brinquedos 

estava aberta, havia cuidadores circulando pelo pátio e a presença de poucas crianças 

quando comparada à frequência de crianças nos dias em que havia voluntários (figuras 1 

e 2), sendo que a duração das sessões de observação foi inferior aos trinta minutos 

inicialmente previstos para os dois participantes.  

As duas crianças executaram atividades motoras constantes, movimentando-se 

pelo pátio ou manipulando objetos diversos, e criaram suas próprias brincadeiras, sem 

regras aparentes, com interações diretas e indiretas com outras crianças, bem como 

interações diretas com seus respectivos cuidadores, situação que ocorreu apenas uma 

vez quando havia voluntários, e mesmo assim, nesse caso, partiu da mãe em direção à 

filha, não tendo sido identificada qualquer busca de apoio ao cuidador que partisse da 

criança na presença de voluntários. 

Desse modo, as crianças nessa condição, demonstraram preferir a companhia de 

outras crianças que estavam disponíveis no pátio ou na sala de aula e brinquedo para 

desenvolver atividades lúdicas. Essa busca por parceria, entretanto, nem sempre 

apareceu de forma clara e, no caso do menino, pareceu haver uma tentativa de contato 

com sua mãe nesse sentido. O trecho a seguir ilustra essas afirmações:  
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O menino, de quatro anos, aproximou-se de uma mesa de totó onde dois 

adolescentes disputavam uma partida, sendo essa a única atividade lúdica que estava 

ocorrendo no pátio. Ele encostou-se em uma ponta da mesa e desenvolveu 

espontaneamente um papel coadjuvante na brincadeira, pois ao mesmo tempo em que 

observava o jogo orientava os jogadores na marcação do placar, pegando a bola 

quando caía no chão ou longe da mesa. Antes que a atividade terminasse, ele se afastou 

da brincadeira, estabeleceu um curto diálogo com a pesquisadora e seguiu em direção 

ao pátio, entrando em seguida na sala de aula, onde ficam os brinquedos e onde havia 

outras crianças assistindo televisão.  

 

O trecho acima descreve a movimentação do menino no pátio praticamente 

vazio, onde só havia alguns cuidadores trabalhando e esses adolescentes jogando totó. 

Percebe-se que, apesar dele ter se aproximado e de certo modo ter participado da 

brincadeira dos meninos, e tendo sido bem aceito por eles, ele não se manteve muito 

tempo nessa atividade. Nesse dia havia algumas crianças assistindo televisão na sala de 

aula, para onde ele se dirigiu após deixar de observar a brincadeira dos adolescentes. 

Isso pode indicar que ele buscava aproximação com crianças da sua idade, 

principalmente pela continuidade dos seus comportamentos. 

Ele permaneceu dentro da sala por aproximadamente doze minutos, não tendo 

sido possível acompanhar seus comportamentos durante esse período. Esse foi um fator 

complicador na coleta dos dados quando não havia voluntários na instituição. Primeiro 

porque as crianças dispersavam mais facilmente, e quando deixavam o pátio na maioria 

das vezes não voltavam. Aparentemente não havia qualquer atrativo ou algo que 

mantivesse a atenção delas por muito tempo naquele local. Depois, como a sala de aula 

onde os brinquedos são guardados normalmente ficava aberta nos dias sem voluntários, 

as crianças às vezes optavam por brincar dentro da sala, o que tornava o registro 

inviável. 
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O trecho a seguir representa o momento em que o mesmo menino volta ao pátio, 

após os doze minutos dentro da sala, e tenta estabelecer um contato com sua mãe. Em 

seguida, não obtendo qualquer resposta, retorna à sala, voltando ao pátio novamente, 

dessa vez acompanhado de dois garotos que fingem atirar com suas réguas e peças 

plásticas como se fossem armas de verdade: 

 

Ao sair da sala, o menino trouxe consigo uma peça plástica de brinquedo, 

mostrou-a à mãe, que o ignorou, bateu repetidas vezes com a peça dentro da tigela 

onde ela cortava alguns legumes, e em seguida deixou a peça sobre o murinho de uma 

fonte desativada que há no pátio. Voltou à sala de brinquedo e saiu na companhia de 

dois garotos de idades semelhantes à sua segurando uma régua. Os três saíram 

apontando seus objetos (armas) para um adulto que estava em pé no pátio enquanto 

faziam sons de tiro com a boca: “pow, pow, pow!”.  

 

Esse episódio configura um faz-de-conta, a partir do momento em que a criança 

fantasia sobre aspectos da realidade trazendo para o mundo da brincadeira sua própria 

perspectiva sobre aquilo que vê e vivencia no dia a dia. De acordo com Bichara (1994) 

as brincadeiras de faz-de-conta são fortemente influenciadas por temas da ficção que 

compõem o mundo infantil. Através do contato com os veículos de comunicação e seus 

conteúdos, frequentemente compartilhados entre as crianças de idades próximas, as 

crianças recriam sua realidade e aprendem a conhecer e reconhecer as mais diversas 

atividades do dia a dia, mesmo que não tenham contato direto com elas. 

A pesar de não ter sido possível identificar os personagens representados por 

esses meninos nessa brincadeira, se eram policiais, ladrões, ou algum tipo de super-

herói, o tema desenvolvido diz respeito ao que Bichara (1994) classificou como 

comportamentos de “defesa”. Essa categoria foi criada a partir da perspectiva 
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evolucionista e implica em comportamentos funcionais e adaptativos que são 

apresentados pelas crianças durante suas brincadeiras. Nesse caso, envolve a defesa 

contra algo ameaçador, que pode ou não ser representado pela condição de doença e 

tratamento, criado através da fantasia para extravasar a energia física típica da infância, 

mas que também pode representar o investimento em uma atividade mais divertida que 

ajude a superar a aparente melancolia quando não há voluntários. 

Lembrando o conceito de zona lúdica apresentado por Morais e Otta (2003), o 

ambiente da brincadeira dessas crianças também inclui uma frequência representativa de 

contato com livros e TV, e seus conteúdos fictícios, o que provavelmente interfere nos 

tipos, nas formas e nos temas ou enredos associados às suas brincadeiras. Nesse caso, 

independente da condição de doença e tratamento, as crianças mantiveram o interesse 

em transportar para a realidade da brincadeira elementos comuns às escolhas de crianças 

saudáveis investigadas em situações cotidianas.  

O faz-de-conta, ao contrário dos achados de Bichara (1994) não foi a brincadeira 

preferida dessas crianças. Aqui essas brincadeiras além de terem ocorrido de forma 

escassa e pontual não apresentaram temas associados à doença ou mesmo a papéis de 

gênero, comumente identificados por essas crianças no seu dia a dia e representados por 

elas através da brincadeira de faz-de-conta. Isso pode estar associado tanto à 

particularidade do contexto quanto ao método dessa pesquisa. Talvez um período maior 

de contato com essas crianças pudesse revelar outros dados sobre o faz-de-conta. 

 A menina iniciou sua atividade lúdica de forma solitária numa mesa com mais 

duas crianças de idades próximas à sua. Utilizou-se de brinquedos e diversos objetos 

durante todo o momento, apresentando um elevado repertório motor durante a 

brincadeira. Ela havia colocado sobre a mesa uma casinha de brinquedo, uma caçamba 

de plástico e um saco com brinquedos e lápis de cor, além de um carrinho de compras 
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de brinquedo ao seu lado, no chão (figura 13). Todos esses elementos constituíram os 

artefatos dessa brincadeira. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13– Menina brincando com casinha de brinquedo e outros artefatos 

 

Em todo o tempo de registro ela revezou a utilização desses artefatos em suas 

brincadeiras. A maior parte das atividades ocorreu na mesa ou próximo à ela, com 

exceção de um momento em que saiu do pátio com a caçamba na mão para enchê-la de 

água. Para isso contou com a ajuda do pai, que a seguiu e carregou a caçamba cheia de 

volta até a mesa. No entanto, ele não esboçou nenhuma intenção de brincar com a filha, 

nem ela demonstrou interesse em que ele participasse.  

Durante todo momento lúdico ela executou uma série de movimentos repetitivos 

retirando a colocando objetos dentro de um saco, assim como despejando-os dentro da 

caçamba de brinquedo e colocando-os de volta ao saco. A mesma sequência repetitiva 

foi verificada na brincadeira com a casinha, onde ela inseria objetos dentro da casa, 

fechava a casa, depois abria, retirava os objetos de dentro e fechava a casa novamente, 

como pode ser ilustrado pelo trecho a seguir. 
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Pega o carrinho de compras de brinquedo do chão e coloca sobre a cadeirinha 

ao seu lado. Abaixa-se, pega um bloco de encaixe que está no chão. Levanta. Solta a 

peça sobre a mesa. Pega um saco plástico transparente que contém blocos de encaixe e 

lápis de cor. Vira o saco aberto de cabeça para baixo dentro de uma caçamba de 

plástico de tamanho médio [...] Pega alguns brinquedos que estão dentro da caçamba e 

coloca dentro do carrinho de compras. Pega o saco plástico que está vazio. Coloca a 

mão dentro do carrinho e começa a tirar os objetos que estão dentro dele. Coloca-os 

um a um dentro do saco. 

 

Os comportamentos apresentados por essa menina lembram o conceito de 

estereotipia apresentado por Burghardt (2005), que inclui padrões de movimentos 

repetitivos, invariáveis e que não possuem uma finalidade aparente. Nesse caso, os 

comportamentos podem estar associados a certo grau de ansiedade da criança, já que o 

comportamento estereotípico pode ser visto como uma resposta adaptativa para uma 

condição não habitual com função protetora. Para o autor esses comportamentos podem 

surgir sob condições de stress intenso ou de conflito, o que é adequado para o caso 

dessa criança. 

Burghardt (2005) ressalta que comportamentos estereotípicos não devem ser 

confundidos com comportamentos lúdicos. Contudo, para essa menina, eles pareceram 

estar associados a uma brincadeira particular, num momento através do qual ela se 

entretinha. Desse modo, o que pode ser considerado como estereotipia para essa criança, 

misturou-se aos seus próprios comportamentos lúdicos. Vale destacar que o que o autor 

aponta como condição não habitual, é o que nesse caso considera-se o contexto da casa 

de apoio, com toda a sua amplitude, incluindo a condição de doença e tratamento, que 

possivelmente implica em níveis elevados de stress. Nesse sentido, é coerente que esses 

comportamentos ocorram e se misturem à própria brincadeira.  
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O estudo de Gariépy e Howe (2003) encontrou dados semelhantes aos 

identificados para essa menina. As autoras descobriram que crianças com leucemia 

costumavam variar pouco suas brincadeiras ao mesmo tempo em que adotavam 

comportamentos semelhantes a cada brincadeira. Essa repetição traria certa segurança 

às crianças doentes, visto que desse modo elas podiam obter maior controle da situação, 

sem se arriscar na emissão de comportamentos inovadores. Desse modo, o que 

aparentemente poderia ser confundido com um comportamento puramente estereotipado 

passa a constituir a brincadeira como uma forma de adaptação a um ambiente 

desconhecido. 

Em alguns momentos ela manteve contato com um garotinho que estava sentado 

à sua frente brincando com um soldadinho de plástico. Ela chegou a ensaiar uma 

brincadeira em dupla, ao mostrar o soldadinho a ele, que em seguida apontou seu 

soldadinho para ela e vocalizou “pow, pow, pow!”, mas a interação não foi muito além 

disso. Em outro momento eles interagiram verbalmente, segurando seus soldados e ela 

imitou o comportamento do garotinho que movimentava o soldado e fazia sons de tiro 

com a boca. No entanto, eles não atiraram um contra o outro, o que não caracterizou 

uma parceria direta entre eles. A brincadeira pareceu ocorrer prioritariamente de forma 

paralela, não tendo sido possível fazer afirmações conclusivas sobre as formas de 

interação mantidas entre essas crianças. 

Nesse sentido vale ressaltar a consideração feita por Pedrosa e Carvalho (2005) 

sobre as maneiras de se identificar as brincadeiras de crianças pequenas. As autoras 

enfatizam a dificuldade do pesquisador em notar claramente determinadas brincadeiras 

devido às características comportamentais dessas crianças durante as atividades lúdicas 

que normalmente emitem sinais breves, dúbios e discretos através de sorrisos, olhares 

ou imitação, por exemplo. Esses comportamentos da criança muitas vezes deixam 
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incertezas sobre o tipo de brincadeira que está ocorrendo e até mesmo a forma de 

interação que está sendo estabelecida naquele momento.  

Em alguns momentos as duas crianças interagiram verbalmente o que ajudou na 

identificação da atividade como um evento lúdico. O trecho a seguir apresenta a 

continuidade da brincadeira, que termina com a chegada da mãe quando percebe que a 

filha está brincando com água. 

 

Ela aproximou-se do menino sentando ao seu lado. Em seguida ele levantou o 

soldadinho com o qual brincava e o aproximou da casinha com a qual ela estava 

entretida. A mãe dela se aproximou da mesa ao perceber que a filha estava brincando 

com água e tentou retirar o brinquedo dela. A menina gritou e a mãe se afastou. Alguns 

segundos depois a mãe retornou e retirou o brinquedo dela. A menina virou a caçamba 

jogando a água no chão e saiu chorando do pátio. Os pais se aproximaram da filha, 

carregaram-na no colo e demonstram carinho com a menina, através de beijos e 

afagos, que pouco depois não chorava mais. 

 

 Apesar das dificuldades apresentadas na Condição II foi possível identificar os 

eventos lúdicos desenvolvidos por essas crianças.  No caso do menino essa identificação 

foi mais fácil, visto que ele optou por brincadeiras e parcerias lúdicas mais claras. A 

menina, por sua vez, emitiu comportamentos mais comedidos e menos evidentes, 

dificultando sua classificação e análise. No entanto, ambos demonstraram exercer 

domínio sobre suas atividades e também sobre as interações com os parceiros, 

possibilitando a identificação da inversão de papéis de acordo com a parceria no caso do 

menino, e do uso de artefatos diversos – como água, lápis e brinquedos – no caso da 

menina. 

 O menino pareceu exercer um papel de liderança quando brincava com dois 

garotos de idades próximas à sua, visto que propôs a brincadeira e foi imitado por eles. 
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Por outro lado, executou um papel de observador/ coadjuvante quando estava num 

grupo de adolescentes, exercendo também um papel ativo, já que partiu dele a proposta 

de pegar a bola ao dizer: “Deixa que eu pego!”, enquanto saiu correndo atrás do objeto, 

tendo sido bem aceito pela dupla de jogadores mais velhos. Durante a brincadeira no 

grupo de pares os meninos desenvolveram uma brincadeira de faz-de-conta, utilizando 

peças de brinquedo e régua como se fossem armas, vocalizando sons de tiro, ao apontar 

os objetos para adultos no pátio. 

A menina, como pôde ser visto, desenvolveu a atividade de forma mais 

individual/ paralela, e utilizou diversos objetos na sua brincadeira parecendo bastante 

entretida na sua manipulação, alternando a utilização de cada um deles, porém 

mantendo certo padrão repetitivo ao retirá-los e colocá-los de um local para outro. 

Aparentemente não criou nenhum enredo e parecia improvisar a brincadeira com os 

artefatos. Em certo momento pareceu ter uma idéia e levou a caçamba até o banheiro, 

voltando em seguida com o brinquedo cheio d’água. Toda a brincadeira ocorreu em 

paralelo à brincadeira de um menino com idade aproximada à dela, com quem 

eventualmente mantinha contato verbal e visual, chegando a imitar o comportamento do 

menino em um momento de interação direta. 

Em ambos os casos não houve relação entre as atividades escolhidas e a situação 

de doença. Apesar de ter ocorrido um episódio de faz-de-conta, ele claramente não teve 

relação com qualquer problema de saúde tanto da criança observada como de seus 

parceiros. Não houve também interferência do tratamento na escolha das brincadeiras, 

no conteúdo, nas formas de interação ou na organização do grupo de brincar, visto que 

as crianças possuíam aparência saudável e não apresentavam nenhuma limitação física. 

As formas de interação também ocorreram de maneira mais discreta e particular em 

relação àquelas identificadas na Condição I. 
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6.2.1 Formas de Interação na Ausência de Voluntários 

 

O mesmo tipo de classificação proposta para a Condição I foi utilizado para a 

Condição II: interação direta e interação indireta. Do mesmo modo, as atividades 

lúdicas foram categorizadas de acordo com as formas de interação (quadro 6). No 

entanto, alguns aspectos devem ser considerados para essa situação específica. 

O primeiro deles é que, como apresentado antes, somente duas crianças foram 

observadas nessa condição e ambas possuem pouca idade (uma de quatro e a outra de 

cinco anos). Esses fatos interferiram num segundo componente, o contato mais 

frequente com o cuidador, assim como com adolescentes, ou como considerado até 

aqui, crianças mais velhas. 

Até então os adolescentes tinham sido inseridos na mesma categoria das 

crianças, devido à configuração lúdica do ambiente que permitiu essa união sem 

prejuízo da qualidade dos dados. Contudo, para a condição em que não havia 

voluntários, essa diferenciação tornou-se fundamental, pois interferiu na forma como as 

crianças, participantes da pesquisa, interagiram com os adolescentes. 

 

Formas de Interação Meninas Meninos 

Brincadeira Solitária X - 

Brincadeira Paralela X X 

Brincadeira Associativa - X 

Brincadeira Cooperativa - - 

Quadro 6 – Formas de interação e gênero na ausência de voluntários 
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 O menino, durante o tempo em que esteve no pátio, estabeleceu pouco contato 

direto com outras crianças enquanto que a menina manteve mais vezes esse tipo de 

contato. O menino demonstrou interesse em se relacionar com crianças mais velhas, 

adolescentes, e a menina não estabeleceu esse tipo de relação em momento algum. Por 

fim, o contato direto com o cuidador foi mais elevado para a menina do que para o 

menino. Contudo, devido à baixa frequência na emissão desses comportamentos e, 

principalmente à diferenciação na quantidade e no perfil (idade, parentesco, vínculo 

com a instituição) das pessoas que frequentaram o pátio, que mostraram ser 

sensivelmente distintos a cada dia, não se pode fazer afirmações sobre as diferenças 

encontradas entre os participantes. 

 Somente a menina interagiu de forma indireta com outra criança, enquanto que 

somente o menino manteve algum tipo de contato indireto com adolescentes e com o 

seu cuidador. Nesse caso, a frequência foi menor ainda, o que dificulta qualquer 

afirmação em relação ao tipo de interação apresentado. O único fator diferencial nesses 

dados foi a solicitação de contato com o cuidador, algo que não foi verificado quando 

havia voluntário. Nesse sentido, pode-se propor uma discussão semelhante ao contato 

entre adultos e crianças apresentado na Condição I.  

Quando não havia voluntários, os cuidadores circulavam mais frequentemente 

no pátio e a aproximação com esses adultos ficava mais evidente. As crianças pareciam 

procurar apoio, segurança ou aprovação através do contato com esses adultos, visto que 

eram os mais disponíveis nessa condição.  

Comportamento de cuidado entre crianças não foi identificado nessa condição. 

Não houve a emissão de comportamento cooperativo entre as crianças nesses dias, nem 

mesmo na situação em que houve interação entre crianças mais velhas (adolescentes) e 

crianças mais novas (quatro anos). 
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O que legitima os dados nessa condição, além da constatação da busca por 

contato com o cuidador e do fato que eles compõem a configuração contextual, é a 

possibilidade de compará-los à condição em que há voluntários. A diminuição na 

frequência dos comportamentos de interação, até mesmo em relação a outras crianças, 

demonstra que a presença dessas pessoas pode ser ainda mais significativa para esse 

momento da vida dessas crianças, transformando-as em agentes de suas escolhas, 

ensinando-as padrões diversos de sociabilidade e contribuindo para a sua inserção num 

contexto diverso e ambíguo. 
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VII. O QUE DIZEM OS DIÁRIOS DE CAMPO: CONTEXTUALIZA NDO 

 

Os registros dos diários de campo mostraram-se essenciais para a 

contextualização dos dados e desencadeamento das discussões, principalmente na 

Condição II, visto que a coleta nesse caso sofreu alguns prejuízos devido às 

características do local, como também à proposta metodológica em manter somente uma 

pesquisadora em campo. Contudo, foi considerado que a estratégia de analisar os 

elementos contidos nos diários de campo cumpriu o papel de suprir essas lacunas 

verificadas durante as análises. 

Durante as sessões de observação, assim como durante as análises dos dados, 

não foi possível notar qualquer interferência da doença ou tratamento nas escolhas das 

atividades lúdicas apresentadas por essas crianças. No entanto, as anotações feitas nos 

diários de campo levam a crer que para algumas delas essa situação influencia tanto na 

escolha como na forma de ocorrência das atividades lúdicas como poderá ser visto nas 

seções a seguir.  

 

7.1 Diários de Campo: Presença de Voluntários 

 

 Durante a visita dos voluntários as mesas que fazem parte da configuração do 

pátio sempre eram ocupadas. Eles as utilizavam para propor jogos e outras brincadeiras 

às crianças, além de terem sido preferidas para executar as atividades de pintura e 

desenho. No pátio havia três mesas grandes (de adultos) e duas mesas escolares 

pequenas (de criança). Isso permitia o desenvolvimento de atividades paralelas. Era 

comum observar grupos de brincadeiras distintas ocorrendo numa mesma mesa, por 
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exemplo. Algumas brincadeiras, no entanto, aconteciam no chão, que também foi 

bastante utilizado pelos brincantes. Quando o sol começava a invadir o pátio as mesas 

costumavam ser colocadas à sombra, o que aproximava ainda mais as pessoas e as 

respectivas atividades. 

 Pode-se constatar, através da análise dos diários de campo, que as crianças a 

partir dos dez anos, costumavam escolher atividades de concentração, regras ou 

habilidades motoras finas, a exemplo de um jogo onde quem derrubasse as peças seria o 

perdedor. Adolescentes do sexo feminino também se interessaram por atividades como 

desenho, pintura e colagem e meninos entre quatro e cinco anos demonstraram interesse 

por quebra-cabeça, carrinho, moto e traço mágico, sendo que montar quebra-cabeça 

pareceu ser uma atividade unânime para os meninos, independente da idade. As 

meninas mais novas apresentaram grande interesse em atividades de pintura, que com 

frequência eram as mais duradouras em relação à maioria das outras (figura 14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14 – Menina em atividade de pintura 
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No entanto, essas preferências foram variadas como se pôde constatar, pois 

algumas meninas também brincaram de montar quebra-cabeças (figura 15), crianças 

menores aproximaram-se de voluntários para brincar em grupos mistos, respeitando a 

ordem da brincadeira, ou seja, seguindo regras (figura 16) e crianças observavam 

atividades lúdicas sem participar (figura 17). Esses comportamentos demonstram a 

diversidade do contexto e a adaptação dessas crianças a uma situação peculiar, de forma 

bastante natural. 

 

 

 

 

 

 

 

      

       Figura 15 – Menina brincando de quebra-cabeça. 
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Figura 16 – Crianças revezando a vez para fazer bolas de sabão 

 

 

 

 

 

 

          

Figura 17 – Criança observando brincadeira 

 

Em vários momentos, especialmente durante as atividades que envolviam 

disputa, havia muita animação manifestada através de gestos e risos tanto dos jogadores 

quanto dos voluntários que assistiam. As crianças não costumavam utilizar a sala de 

aula onde ficam os brinquedos quando havia voluntários, mesmo quando estava aberta. 

No entanto, inclusive com a presença de voluntários algumas crianças preferiram 
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assistir televisão, o que ressalta a liberdade de escolha dessas crianças e, portanto, a 

naturalidade da execução e escolha das atividades, mesmo que fossem atividades ditas 

‘dirigidas’ por serem propostas e acompanhadas por adultos. 

 Havia tanto grupos de voluntários se divertindo com as crianças como crianças 

se divertindo entre si, mas frequentemente engajadas em atividades no pátio e mantendo 

certo contato com os voluntários, o que implica dizer que não houve brincadeira fora 

das atividades com voluntários quando eles estavam presentes.  

Em alguns dias havia mais voluntários do que crianças no pátio, o que resultava 

em mesas somente com voluntários (figura 18), que pode ser uma estratégia para 

chamar a atenção das crianças como um convite à brincadeira. Diante dessa 

configuração observaram-se duas formas de lidar com o fenômeno. Em uma delas eles 

somente espreitavam a movimentação das crianças, exibiam comportamento de 

incentivo à distância ou atendiam algum chamado quando eram solicitados. E a outra, 

onde eles jogavam entre si ou convidavam cuidadores para participar da brincadeira 

(figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

    Figura 18 – Atividade lúdica numa mesa somente com voluntários 
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Figura 19 – Atividade lúdica entre voluntários e cuidadores 

 

Contudo, esse episódio com a participação de cuidadores só foi observada uma 

única vez ao longo de toda pesquisa. Pôde-se notar que os cuidadores não costumam 

participar das atividades lúdicas junto com as crianças, apesar de haver momentos em 

que alguns deles participam a depender do incentivo dado pelos voluntários e da 

quantidade de crianças presentes. No entanto, essa não é uma prática comum, assim 

como não foi flagrada qualquer situação na qual um cuidador propusesse brincadeira a 

uma criança.  

Nesse dia em especial, o jogo, que começou com a participação de alguns 

voluntários e uma cuidadora, que após resistir aceitou o convite, tornou-se um evento 

chamativo para os que estavam no pátio, inclusive para as crianças. Outros cuidadores 

começaram a se aproximar da mesa e passaram a integrar a brincadeira, que começou 

com um jogo de concentração e terminou com uma partida de dominó com torcida 

daqueles que ficaram de fora.  
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Foi um fenômeno interessante de se observar, e pode dizer respeito à 

necessidade de se olhar com certo cuidado para esses pais ou responsáveis que também 

estão inseridos nesse processo de maneira integral e particular, como poderá ser melhor 

explorado quando tratarmos da condição sem voluntários. Os cuidadores costumam 

utilizar o mesmo espaço utilizado pelas crianças e voluntários como forma de 

socialização entre eles, aproveitando para conversar enquanto observam as crianças. 

Esse comportamento, no entanto, é menos frequente na presença de voluntários. 

Nos dias com poucas crianças na casa havia pouca movimentação no pátio e às 

vezes dava a impressão de que havia “excesso” de voluntários. De qualquer forma, 

saber quantas crianças estariam na instituição no horário da visita dos grupos, era algo 

imprevisível, não sendo possível estimar uma quantidade “ideal” de voluntários para 

uma determinada quantidade de crianças.  

Houve dias em que todas as crianças que estavam no pátio participaram de 

alguma atividade com voluntários. Nas vésperas de feriados e finais de semana a 

instituição costumava ficar mais vazia, visto que as famílias normalmente aproveitavam 

esses dias para passar em casa. Em contrapartida, nos outros dias da semana, onde 

comumente havia muitas crianças, a movimentação no pátio também era elevada e a 

diversidade de atividades era maior. 

A cada semana ou quinzena, o grupo de voluntários que visitava a instituição era 

diferente. Isso porque existe uma Organização Não Governamental (ONG) que envia 

grupos diversificados, nesse caso, dos Estados Unidos, para realizar esse tipo de 

trabalho no Brasil, em parceria com voluntários brasileiros, que costumam servir de 

mediadores e intérpretes. Diante disso, em algumas semanas havia voluntários mais 

idosos (houve um grupo com pessoas entre 60 e 80 anos) e outros formados por pessoas 

mais jovens (geralmente entre 20 e 50 anos, incluindo um rapaz que aparentava quinze 
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anos). Essa variação não evidenciou uma diferença importante na forma de lidar com as 

crianças nem de propor as atividades. 

O grupo habitualmente chegava à uma e meia e saía por volta das quatro e meia 

da tarde, não havendo rigor em relação a esses horários. A presença de voluntários 

parecia um fator empolgante para as crianças que aparentavam sentir certo prestígio ao 

compartilhar dessa companhia. Os voluntários em geral, tratavam-nas como iguais, 

como se fossem “bons amigos”, o que refletia na forma como essas crianças se 

relacionavam com cada um deles. Uma delas foi flagrada carregando um saco de 

brinquedos na chegada dos voluntários, parecendo bastante satisfeita com essa 

‘responsabilidade’. Quando os voluntários deixavam a instituição as crianças se 

dispersavam, normalmente saindo do pátio, tornando a continuidade do registro 

inviável, o que acontecia sempre no final da tarde. 

Na hora de ir embora, os voluntários recolhiam os brinquedos e materiais, 

mesmo que as crianças ainda estivessem utilizando. As crianças parecem aceitar com 

naturalidade essa interrupção, algumas vezes abrupta, provavelmente porque já estão 

cientes das regras implícitas que fazem parte de suas rotinas. Em certo sentido esse 

comportamento impressiona, pois as crianças não costumam esboçar birra ou 

insatisfação. Uma delas pediu para terminar a brincadeira, que na verdade era um jogo, 

porém, mesmo não tendo sido atendida, aceitou a condição junto com o companheiro de 

atividade. Isso pode representar uma facilidade maior para compreender a configuração 

e o funcionamento do ambiente, assim como o cumprimento de certas normas, em 

relação a crianças de outros contextos como creches e escolas, por exemplo. 
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7.2 Diários de Campo: Ausência de Voluntários 

 

 Quando não havia a visita dos voluntários a configuração ficava bastante 

diferenciada e os tipos de atividades desenvolvidas pelas crianças também pareceram 

sofrer influência dessa variável. 

 A começar pela sala de aula que ficava mais frequentemente aberta, 

provavelmente porque lá estão os brinquedos que são doados à instituição e são 

disponibilizados às crianças (figura 20). Porém, uma condição essencial para que se 

deixe a sala aberta, visto que o local serve também para guardar livros, aparelho de som, 

TV e vídeo, é necessário que um membro da instituição se responsabilize por tomar 

conta da sala. As crianças por sua vez, frequentavam a sala mais intensamente nessa 

condição, entravam e saíam, pegavam brinquedos e levavam para o pátio ou brincavam 

dentro da sala (figura 21). Nos dias em que houve mais crianças as brincadeiras 

ocorreram tanto dentro da sala quanto no pátio. 

 

 

   

 

 

 

Figura 20 – Alguns brinquedos da própria instituição 
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Figura 21 – Crianças brincando dentro da sala de aula 

 

Contudo, as atividades apresentaram-se de forma mais dispersa em termos de 

ocupação dos espaços e as crianças utilizaram menos as mesas (figura 22). Havia 

também crianças que estavam no pátio e não desenvolviam atividades específicas, ou 

que pudessem ser identificadas como lúdicas (figura 23). Diante disso houve 

dificuldade para registrar brincadeiras por longos períodos, elas duravam pouco e logo a 

criança deixava o local saindo do campo de visão, o que também dificultou a 

classificação das atividades como lúdicas. Pode-se supor com isso que, considerando o 

contexto, não há algo que mantenha fortemente o interesse das crianças para que elas 

permaneçam no pátio e elas parecem mais dispersas até mesmo quando estão brincando. 
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Figura 22 – Brincadeira no chão 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 23 – Atividade não específica 

 

Em um dos dias quando havia muitas crianças na casa, a maioria optou por 

assistir televisão, em muitos momentos junto com os cuidadores. Poucas crianças foram 

vistas transitando ou utilizando o pátio. Em contrapartida, os cuidadores aproveitavam 

para desenvolver atividades domésticas (lavar o chão, cortar verduras, preparar 



147 
 

alimentos para seus filhos) e conversar uns com os outros. Aparentemente quando havia 

mais crianças havia mais cuidadores próximos a elas do que na presença de voluntários.  

 Nesse cenário foi possível observar um menino de seis anos desenhando. Sob 

essa mesma condição, também se verificou algumas tentativas de contato com adultos, 

de forma diferenciada a depender da relação que a criança possuía com eles. Com o 

cuidador o contato normalmente de ambas as partes era de cuidado como chamar o pai 

para limpar o xixi ou informar ao filho o motivo de não poder brincar com os outros. 

Essas crianças mantiveram contato mais frequente com seus cuidadores e aproximaram-

se mais deles nessa condição. 

A outra forma assemelhava-se ao contato estabelecido com os voluntários e 

estava associada a convites para brincadeiras ou atividades lúdicas, como soltar 

papagaio ou inventar músicas a partir de figuras, sendo dirigida a adultos não parentes, a 

exemplo da coordenadora da instituição ou da pesquisadora. As crianças 

constantemente convidavam a pesquisadora para brincar ou desenhar, perguntavam o 

que estava escrevendo ou fazendo e solicitavam a sua companhia. Esse aspecto também 

dificultou os registros nos dias sem voluntários, pois tirava a minha concentração. Não 

era possível negar o pedido daquelas crianças. 

 Não foi possível perceber qualquer intenção de interação lúdica, e muito menos 

alguma ação, que partisse dos cuidadores em direção às crianças, mesmo quando não 

estavam ocupados ou quando a criança mostrava um brinquedo e verbalizava, como foi 

apresentado anteriormente. Desse modo, as crianças acabavam brincando sozinhas, 

normalmente com brinquedos, ou escolhendo parceiros de idades semelhantes às suas 

para as brincadeiras. Crianças mais velhas, entre dez e dezesseis anos, também foram 

vistas executando atividades lúdicas no pátio. 
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 O contato constante com essas crianças possibilitou a constatação de um 

fenômeno também percebido durante as sessões de observação e que costuma ser 

bastante comum na infância que é a imitação, especialmente do comportamento adulto, 

nesse caso. Crianças imitaram a forma de desenvolver uma atividade em parceria e 

também atitudes dirigidas a elas, a exemplo de um menino que ao ver a pesquisadora 

tirando fotos no pátio fingia tirar fotos com uma peça plástica como mostra a figura 24.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 24 – Menino imitando comportamento de tirar foto 

 

 A identificação desse comportamento está associada à presença de outro 

fenômeno que costuma ser comum na infância que são as brincadeiras de faz-de-conta. 

Além desse episódio, três outras brincadeiras puderam ser identificadas como fantasia a 

exemplo daquelas relatadas na seções anteriores. 

O contexto sem voluntários mostrou ser mais favorável à liberdade na expressão 

da criatividade dessas crianças. Dois meninos criaram uma brincadeira a partir de 

ilustrações de um livro de onde escolhiam figuras e inventavam músicas sobre elas, o 

que parecia configurar também um faz-de-conta. Crianças com limitações físicas 



149 
 

também se mostraram empenhadas em atividades lúdicas nessa circunstância e 

procuravam adaptar as atividades às suas condições. 

Essa afirmação pode ser ilustrada a partir de duas situações distintas que foram 

registradas nos diários de campo sobre os comportamentos de crianças que não fizeram 

parte da coleta de dados. 

O primeiro exemplo é o de um menino aparentando cinco anos de idade que 

assistia dois garotos de idades próximas à sua correndo pelo pátio empinando 

papagaios. Em certo momento ele se aproximou do pai e pareceu pedir para brincar 

também. O pai o repreendeu dizendo que ele não podia brincar de correr e que ele sabia 

disso. O menino saiu do pátio chorando, parecendo inconformado com aquela condição. 

Essa situação leva a crer que este impedimento está associado ao tratamento, que 

frequentemente exige um período de descanso da criança, impossibilitando o 

desenvolvimento de atividades motoras mais enérgicas. 

O outro exemplo é o de uma menina com idade aparente de seis anos que 

desenvolveu uma atividade de pintura. Ela tinha a perna engessada e, portanto, só 

poderia desenvolver atividades que não exigissem movimentação. No caso da menina, 

esse fato pode não estar estritamente associado ao fato da impossibilidade física, pois 

diversas pesquisas sobre brincadeira que enfatizam as diferenças de gênero, incluído os 

achados do presente estudo, assinalam que meninas normalmente escolhem atividades 

menos turbulentas e mais estáticas, como foi discutido anteriormente. De qualquer 

forma, a restrição nesse caso específico era visível e não permitiu à criança a 

oportunidade de escolher outras opções menos estáticas, mesmo que ela quisesse (figura 

25). 
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   Figura 25– Limitações físicas (atividade de pintura) 

 

Em nenhum dos dias observou-se qualquer relação entre as atividades escolhidas 

pelas crianças e a situação de doença, seja no conteúdo ou na forma, principalmente 

porque não foi observada brincadeira de faz-de-conta nesse contexto durante a presença 

de voluntários.  

Por outro lado, pôde-se notar que mesmo crianças com limitações físicas, sem 

uma perna ou com dificuldade para caminhar, apresentaram determinada mobilidade 

física acompanhada de deslocamento constante durante as atividades, mostrando que a 

condição específica de doença não limita no todo as possibilidades de interação ou de 

escolha de atividades. Diante disso, pôde-se perceber que as escolhas das atividades 

lúdicas sofreram interferência sutil das questões que envolvem tratamento e doença, 

visto que não houve muitas possibilidades de brincadeiras turbulentas, devido à 

disposição das mesas no pátio e aos diversos tipos de atividades dirigidas, que pareciam 

entreter as crianças de forma geral. 
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 Dois garotos de idades próximas, entre cinco e seis anos protagonizaram o 

único episódio de hostilidade entre crianças que foi presenciado durante toda pesquisa. 

Vale ressaltar que nenhuma delas possuía limitações físicas e que o desentendimento 

aconteceu porque um dos meninos, um mais tímido e parecendo deslocado, pisou na 

linha do papagaio de outro menino, que gritou raivosamente com o companheiro. O 

menino saiu da sala acuado, pegou um brinquedo e foi para o pátio brincar sozinho.  

A análise dos conteúdos dos diários mostrou que as crianças brincam mesmo na 

ausência de voluntários, ainda que de forma diferenciada; a forma de se relacionar com 

os adultos (voluntários) é isenta de resistência ou comportamento agressivo ou de 

“birra”; os adultos (voluntários) abordam as crianças sempre de forma calma, 

sorridente, amigável, paciente e disponível; são os adultos que se adequam às 

necessidades e vontades das crianças e não o oposto; há grande variabilidade na 

presença, semelhança e quantidade de crianças; a utilização da sala de aula (e 

brinquedo) aumenta quando não há voluntários; há preferência por assistir televisão 

quando não há voluntários; as crianças preferem brincar acompanhadas especialmente 

quando há voluntários; quando os voluntários deixam a instituição o pátio se esvazia 

significativamente; ausência de cuidador brincando com criança, independente da 

presença ou ausência de voluntários; e a instituição fica mais vazia com a proximidade 

dos finais de semana e feriados prolongados. 
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Mais do que poderíamos imaginar, o contexto escolhido, como discutido até 

aqui, apresentou uma série de especificidades que repercutiram diretamente na forma 

como essas crianças brincavam e se relacionavam. A relação com os adultos, ou 

voluntários, por exemplo, foi algo evidente e marcante naquele ambiente. A presença 

dessas pessoas, e as implicações subjacentes a elas, como os brinquedos oferecidos e 

suas disponibilidades pessoais aproximando-as de igual para igual das crianças, marcou 

de forma expressiva o contexto investigado a ponto de haver mudanças importantes nas 

formas de brincar e se relacionar das crianças quando eles não estavam presentes.  

 As brincadeiras, ao mesmo tempo em que ocorriam espontaneamente, eram 

muitas vezes orientadas e propostas por adultos, o que em outra circunstância poderia 

implicar na caracterização de uma atividade dirigida, não livre. Essa característica 

demandou a necessidade de ampliar a categoria anteriormente pensada como 

brincadeira, para atividade lúdica, de forma que pudesse abarcar outros comportamentos 

lúdicos que normalmente não são tratados como brincadeira. A vasta disponibilidade de 

jogos, nos dias em que havia voluntários, também repercutiu na inclusão dessa categoria 

no que consideramos brincadeira, a fim de obter consistência entre os comportamentos 

das crianças e o contexto de investigação. 

A constatação de que a presença ou ausência de voluntários refletiu diretamente 

na configuração da casa de apoio, a ponto de em muitos momentos termos a impressão 

de que se tratavam de contextos completamente distintos, como também as implicações 

desse fator nas atividades lúdicas dessas crianças, além de repercutir na necessidade de 

diferenciar a análise dos dados de acordo com a condição (I ou II), tornou essencial que 

propuséssemos determinadas adequações metodológicas.  
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A proposta inicial era fazermos observações das brincadeiras livres, ou seja, 

aquelas que ocorressem espontaneamente entre as próprias crianças, sem a intervenção 

de adultos, para quinze crianças em duas etapas distintas e complementares. A primeira 

etapa constaria de três sessões de cinco minutos para cada criança e teria um caráter de 

varredura, com informações essencialmente quantitativas. Na segunda etapa 

escolheríamos aleatoriamente cinco dessas crianças para que fossem observadas 

novamente, também em momentos de brincadeira livre, em uma única sessão de trinta 

minutos para cada. Essa etapa teria um caráter qualitativo, com a intenção de aprofundar 

os dados obtidos na etapa anterior e conhecer de fato como essas brincadeiras ocorrem. 

A instabilidade do contexto verificada através da etapa piloto mostrou que essa 

estratégia metodológica seria inviável. A imensa rotatividade de crianças, que se 

hospedam somente pelo tempo necessário, a variabilidade no tipo e na quantidade de 

pessoas que frequentam a casa, a disponibilidade diferenciada de brinquedos de acordo 

com a presença de voluntários ou não, a maior frequência de cuidadores no pátio 

quando não havia voluntários e as formas de incentivo à brincadeira, também diferentes 

de acordo com a condição (I ou II), foram as características de variação mais evidentes 

que resultaram na modificação da proposta metodológica. Esse foi o grande desafio da 

pesquisa. 

Primeiro optamos por incluir as atividades lúdicas propostas pelos voluntários na 

coleta dos dados, visto que as crianças não eram obrigadas a participar e demonstraram 

possuir total autonomia nos momentos de ludicidade. Ao mesmo tempo, decidimos 

considerar atividades lúdicas como uma categoria ampla, que abarcasse as brincadeiras, 

visto que pintura e desenho geralmente não são considerados como tal, mas atividades 

distrativas de caráter lúdico. Em seguida, passamos de duas para somente uma etapa de 

observação, através da qual cada criança seria observada em atividades lúdicas durante 
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trinta minutos. O aumento no tempo de observação implicou na diminuição da 

quantidade de crianças, passando de quinze a dez participantes. 

Após a etapa piloto também escolhemos o melhor local para iniciar as sessões de 

observação, o pátio central, e por tratar-se de um ambiente relativamente pequeno, cuja 

proximidade das crianças era notável, somente uma pesquisadora realizou a coleta. 

Nesse sentido encontramos algumas dificuldades que tiveram como consequência a 

perda de dados durante as sessões de observação quando não havia voluntários.  

Na Condição II, além da dificuldade em identificar os tipos e conteúdos das 

atividades lúdicas, as crianças costumavam utilizar mais frequentemente a sala de aula e 

brinquedo para desenvolver essas atividades. Devido à impossibilidade de visualizar o 

interior da sala de aula a partir do local escolhido como ponto de observação, 

acompanhar a criança e observá-la dentro da sala tornou-se inviável, visto que a 

presença da pesquisadora poderia chamar sua atenção e interferir nos seus 

comportamentos. Considerando que essas crianças pareciam acostumadas com a 

presença constante de pessoas diferentes e costumavam estabelecer contato muito 

facilmente com essas pessoas, talvez não fosse tão prejudicial inserir um segundo 

observador, que pudesse ficar dentro ou próximo à janela da sala para que nenhum dado 

se perdesse. 

No caso dessa pesquisa o prejuízo não foi extenso, e acabou não interferindo de 

forma expressiva nos resultados, mesmo porque só ocorreu no caso de uma criança. 

Entretanto, para uma pesquisa de maior amplitude esse fator poderia ter sido decisivo 

influenciando significativamente nos resultados encontrados. De qualquer forma, 

prevendo a possível perda de elementos importantes durante a coleta dos dados e com a 

intenção de complementá-los caso fosse necessário, havíamos proposto anteriormente a 

elaboração dos diários de campo. Esse instrumento mostrou-se bastante útil, 
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especialmente para a condição sem voluntários na qual a coleta de dados foi mais 

escassa e precária. De fato, os conteúdos dos diários contribuíram tanto para o 

enriquecimento do trabalho quanto para a pertinência das discussões propostas. 

As particularidades desse contexto, especialmente a influência marcante dos 

voluntários nos diversos comportamentos dessas crianças, implicaram em episódios 

longos e pouco variados de atividades lúdicas, nas escolhas das brincadeiras, na baixa 

incidência de brincadeiras de faz-de-conta, na formação de grupos e nas diferenças de 

busca de contato com o cuidador. Os dados apontaram a preferência dessas crianças por 

atividades em parceria, mais do que atividades solitárias, o que está de acordo com 

alguns estudos apresentados anteriormente.  

No entanto, a formação dos grupos lúdicos ocorreu de forma peculiar, visto que 

constantemente tratavam de grupos heterogêneos e mistos, com crianças de idade e sexo 

diferentes. A evidência desse fenômeno nos leva a refletir sobre o caráter motivador do 

tipo de atividade proposta, pois as crianças pareceram demonstrar maior interesse de 

acordo com esse aspecto muito mais fortemente do que com o tipo de parceria 

estabelecida. A segregação, diferentemente da maioria dos estudos sobre brincadeira, 

não foi um forte constituinte das atividades lúdicas dessas crianças, o que reforça os 

aspectos de singularidade do contexto. 

Algumas brincadeiras, contudo, mesmo diante das especificidades apresentadas, 

ocorreram de forma segregada sugerindo tipificação de gênero, visto que somente 

meninos brincaram de bola e somente meninas desenvolveram atividade de pintura e 

desenho durante as sessões de observação. Por outro lado, as escolhas por atividades 

variaram muito mais de acordo com as idades, refletindo as habilidades cognitivas das 

crianças e o caráter de desafio e competitividade da brincadeira à medida que a faixa 

etária observada aumentava. 
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Um fato curioso sobre as brincadeiras, que provavelmente está associado às 

baixas frequências de brincadeira de faz-de-conta, foi que seus conteúdos não 

apresentaram quaisquer elementos que estivessem associados à situação de doença e 

tratamento, interesse cada vez mais crescente nos estudos sobre brincadeira. Esse 

aspecto fortalece a hipótese de que esse contexto não visa a apresentação de estímulos 

que provoquem na criança a elaboração da condição atual que vivenciam. A experiência 

do contato com diversos brinquedos e pessoas dispostas a atender suas necessidades 

lúdicas sem objetivos determinados, é o que provavelmente permite a expressão de suas 

infâncias através da brincadeira, como se estivessem saudáveis. 

Ainda que a pergunta de pesquisa que norteou a realização desse trabalho 

propusesse o estudo das atividades lúdicas de uma forma ampla, dentro de um contexto 

desconhecido para a ciência psicológica, as atividades preferencialmente escolhidas 

pelas crianças foram as brincadeiras. Isso nos permite retomar as discussões propostas 

ao longo do trabalho que situam a brincadeira como uma preferência universal das 

crianças, mostrando que ela é uma importante ferramenta de apropriação da realidade, 

permitindo que a criança se torne agente do seu próprio desenvolvimento. Os 

comportamentos apresentados por essas crianças ajudam a fortalecer a idéia de que 

crianças brincam em qualquer situação, desde que tenham a condição mínima para isso. 

Desse modo, podemos considerar que o estudo das atividades lúdicas das 

crianças com câncer contribuiu para enriquecer o conhecimento acerca das brincadeiras 

infantis, através de uma proposta de conhecê-las num contexto diferente, estudando a 

relação entre brincadeira e crianças doentes sem enfatizar questões sobre enfrentamento. 

A constatação de que as crianças em situação de doença brincam porque é prazeroso e 

não necessariamente por razões de enfrentamento norteia um novo ponto de discussões 

acerca da função da brincadeira nos ambientes onde essas crianças estejam presentes. 
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No atual momento histórico e social onde a obrigatoriedade da instalação de 

brinquedotecas em hospitais foi postulada, tendo em vista o objetivo principal de 

permitir que a criança expresse suas emoções e frustrações referentes à doença e a tudo 

que a permeia, percebe-se uma nova perspectiva de olhar o fenômeno. É preciso aceitar 

a brincadeira como um fenômeno intrínseco e natural da infância, e compreender que 

ninguém melhor do que a própria criança para fazer uso da brincadeira como melhor lhe 

convier.  

Fato é que se comportar de forma lúdica permite à criança expressar das mais 

variadas formas suas habilidades sociais e cognitivas, seus sentimentos e sua 

criatividade, de modo que espaços reservados a elas devem ser pensados e 

implementados. O que se pretende apresentar como ponto de discussão é se há 

realmente a necessidade de direcionar ou enfatizar os aspectos do enfrentamento quando 

o que a criança quer é brincar.  

A experiência dessa pesquisa e do trabalho como um resultado final, foi 

enriquecedora também no sentido pessoal, visto que implicou em mudanças de 

estratégias e adaptações ao contexto, contato com novas formas de olhar a brincadeira, a 

partir do comportamento tanto das crianças, quanto dos voluntários, nos aproximando 

de um universo conhecido e ao mesmo tempo peculiar.  

Os resultados apresentados nesse trabalho não pretendem esgotar os 

questionamentos sobre como as brincadeiras ocorrem para essas crianças dentro do 

contexto escolhido. Ao contrário, pretende que suscite o interesse em estudar o 

fenômeno da brincadeira para crianças em situação de doença e tratamento tanto nas 

condições onde o enfrentamento seja o foco da pesquisa, quanto nas circunstâncias onde 

essa relação não esteja evidente. Esse trabalho mostrou que é possível investigar um 
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contexto onde o processo de adoecimento presente durante a infância não implica 

necessariamente num contato constante com essa situação. 
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ANEXO I 

TERMO DE CONSENTIMENTO INFORMADO 

(INSTITUIÇÃO) 

 

 

Eu _________________________________________________, RG: _____________, 

coordenadora pedagógica e responsável pela aprovação de pesquisas e outras atividades 

realizadas por pessoas externas dentro da instituição, em nome do NACCI – Núcleo de 

Apoio ao Combate do Câncer Infantil, estou ciente da participação dessa instituição na 

pesquisa: “Criança-contexto: forma e conteúdo das brincadeiras de crianças portadoras 

de câncer”, cujo objetivo é caracterizar a brincadeira para as crianças com câncer 

hospedadas nesta casa, descrevendo suas atividades preferidas, relações que elas 

estabelecem entre si, preferências de brincadeiras, limitações impostas pela doença e 

utilização dos espaços. Tenho conhecimento de que as informações serão coletadas 

através de observação direta das crianças e registradas cursivamente. Sei que todas as 

informações obtidas serão confidenciais e sigilosas sendo utilizadas apenas para fins 

desta pesquisa. Eu, assim como outro representante legal da instituição, poderei solicitar 

informações e tirar dúvidas a qualquer momento da investigação. 

 

 

 

Salvador, ___ de _____________________ de 2008. 

 

 

__________________________________       _________________________________ 

Assinatura do responsável pela instituição                  Assinatura do Pesquisador 

             Sabrina Torres Gomes 

 

Pesquisadora, Sabrina Torres Gomes - (71) 9963-0737 – mestranda vinculada ao Programa de Pós-
Graduação em Psicologia da UFBA – PPGPSI – (71) 3283-6442 
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ANEXO II 

FOLHA DE REGISTRO  

 

Data: ___/___/_____         Sexo: ______         Idade: ______           Número:_______ 

Nome da criança: ____________________________________   

Voluntários:       Sim         Não                              Quantos: ________ 

Brinquedos:       Sim         Não                               Quais:        

 

                                                         REGISTRO 

   

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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ANEXO III 

 

AUTORIZAÇÃO PARA USO DE IMAGEM 

 

 

 

 Eu, _______________________________________________, coordenadora 

pedagógica do NACCI – Núcleo de Apoio ao Combate do Câncer Infantil, autorizo a 

psicóloga, mestranda e pesquisadora, Sabrina Torres Gomes, CPF: 91612691587, a tirar 

fotografias das crianças aqui hospedadas para fins de coleta de dados referente à 

pesquisa: “Criança-contexto: Forma e conteúdo das brincadeiras de crianças com 

câncer”. Estou ciente que a referida pesquisadora se compromete a não utilizar as fotos 

para outros fins que não sejam o da sua pesquisa. Esta autorização não permite a 

identificação das crianças em hipótese alguma, respeitando as normas éticas 

estabelecidas para pesquisas com crianças. 

 

 

 

 

Salvador, ___ de ______________ de 2008. 

 

 

 

 

______________________________________ 

Coordenadora Pedagógica do NACCI 
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