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INTRODUÇÃO:
A infância, diferente das outras etapas da vida, é um momento caracterizado por fases. Essas

fases podem ser definidas de acordo com a faixa etária e, segundo o Estatuto da Criança e do

Adolescente (ECA), a infância vai desde o nascimento até os doze anos de idade. Durante esse ciclo,

há uma das fases mais importantes da vida de um indivíduo, a primeira infância, que compreende o

período do nascimento até os seis anos de idade. É na primeira infância que a criança tem o maior

desenvolvimento físico, motor e cerebral, representando o período da vida onde se inicia os

aprendizados e as descobertas(1,2).

Pode-se dizer que a primeira infância representa um espelho da qualidade de vida do futuro

de um indivíduo, pois é nela que são formados os circuitos neurais, que são fortalecidos por meio de

relações de vínculos e estímulos adequados. As conexões cerebrais criadas garantem os

desenvolvimentos físico, motor, cognitivo, emocional, social, dentre outros(3,4).

Uma das atividades que potencializa, de maneira expressiva, o desenvolvimento saudável da

criança e representa necessidade básica da infância, é o brincar. É por meio dessa ação que a criança

tem plena manifestação de vida e, por esse motivo, ela aprende, se desenvolve, se comunica, se

conhece, conhece o mundo ao seu redor, explora papéis sociais, desenvolve habilidades e se transporta

para um mundo de imaginação, ressignificando suas experiências sociais e as organizando por meio

da fantasia. Além disso, as brincadeiras representam, para as crianças, uma atividade própria,

espontânea e prazerosa(5-8).



O brincar também é um direito da criança, assegurado pela Constituição Federal de 1988,

pelo artigo 31 da Convenção dos Direitos da Criança de 1989 (ratificada pelo Brasil em 1990) e pelo

Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA). Apesar disso, não são todas as crianças que têm acesso

ao brincar. A falta de acesso pode se dar em função de vulnerabilidades sociais, que representam para

a infância empecilho na criação de ambiente seguro pois, se manifesta pelo acesso limitado a recursos,

sejam eles materiais, emocionais, culturais e/ou simbólicos, o que, possivelmente, gera prejuízos(1,5,9).

No Brasil, os níveis de violação de direitos das crianças são altos e o abandono, o trabalho

precoce e a exploração sexual representam as principais formas de infração desses direitos. Além

disso, fator relevante na transgressão do direito de brincar das crianças é a falta de participação dos

pais ou cuidadores na criação de oportunidades para a brincadeira(5,10).

A família pode ser considerada "agente do brincar”, e têm o papel de estimular e incentivar a

brincadeira, além de interagir de maneira lúdica com as crianças. Mas, para isso é necessário que

tenha se constituído relação interpessoal saudável entre a criança e a família, que também pode ser

diretamente afetada pelas situações de vulnerabilidade social(9,11).

Dessa maneira, mostra-se essencial, apreender como as crianças em vulnerabilidade social

brincam, a partir da perspectiva da família, para que possam ser realizadas propostas de intervenções

futuras, se necessário, para garantir o direito dessas crianças e, consequentemente, possibilitar o

crescimento e o desenvolvimento adequados.

Assim, o objetivo desse estudo foi compreender o brincar de crianças em vulnerabilidade

social hospitalizadas, na perspectiva da família.

METODOLOGIA:

Para entender o brincar de crianças em vulnerabilidade social hospitalizadas, na perspectiva

da família, foi escolhida a pesquisa qualitativa fenomenológica. Nessa modalidade de pesquisa, o

método de investigação é o estudo da experiência humana, denominada como fenômeno. Busca-se a

compreensão do fenômeno sob a perspectiva do sujeito que o vivencia, em seu contexto de vida e,

para tal, utiliza-se a análise da estrutura do fenômeno situado, referencial metodológico de Martins e

Bicudo.(12,13)

Os participantes da pesquisa foram 12 familiares de crianças de zero a seis anos de idade,

hospitalizadas no Serviço de Enfermagem Pediátrica, sendo que os critérios de inclusão foram:

conviver com a criança, em domicílio e atender ao escore mínimo da Escala de Risco Familiar de

Coelho-Savassi(14), instrumento de estratificação de risco familiar que determinou o risco social e de

saúde das famílias.

As entrevistas foram realizadas no Serviço de Enfermagem Pediátrica do Hospital de

Clínicas (HC) da Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, ao lado do leito da criança, de

acordo com o desejo dos participantes. Dois familiares recusaram participar do estudo, sendo um por

motivos pessoais e o outro justificou que pela criança ter apenas três meses, ainda não brincava.



Após aprovação do projeto pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da UNICAMP por

meio do Parecer 4.814.923 de 29 de junho de 2021, comparecia ao Serviço e, solicitava ao enfermeiro

responsável pelo plantão, permissão para acessar às famílias das crianças hospitalizadas de zero a seis

anos de idade, a fim de aplicar a Escala de Risco Familiar de Coelho-Savassi(14) e, a partir dos

resultados do instrumento, convidava as famílias a participar do estudo. As famílias convidadas que

aceitaram participar, assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE),

permanecendo com uma cópia.

A entrevista ocorreu a partir da seguinte questão norteadora: “Conte para mim, em detalhes,

como o seu filho (ou outro grau de parentesco) brinca?”. As entrevistas foram gravadas em áudio

digital e, posteriormente, transcritas na íntegra para análise da estrutura do fenômeno situado,

totalizando 45 minutos de gravação.

O estudo seguiu rigorosamente a Resolução 466/201215 do Conselho Nacional de Ética em

Pesquisa (CONEP), sendo que os participantes receberam nomes fictícios para não serem

identificados. Os discursos dos participantes foram mantidos em sigilo e apenas o pesquisador e o

orientador da pesquisa tiveram acesso.

Após realização das entrevistas, os discursos foram transcritos na íntegra e analisados de

acordo com os seguintes passos: 1) leitura geral dos discursos buscando entender o que foi descrito; 2)

releitura atentiva dos discursos transcritos, com o objetivo de determinar as unidades de significados,

que representam as partes dos discursos que desvelam o fenômeno. Vale enfatizar que as unidades de

significados não estão prontas no texto, mas existem em relação à atitude/postura fenomenológica do

pesquisador. As unidades de significados foram, então, transcritas para a linguagem do pesquisador,

considerando a área em que a pesquisa se insere. Esse momento é chamado de análise ideográfica; 3)

organização das unidades de significados, agrupando o que converge (o que é comum em mais de um

discurso) e o que diverge (elementos que são peculiares a apenas um discurso ou a poucos), que

resultaram nas categorias temáticas. Essa etapa também é nomeada como análise nomotética; 4)

elaboração de síntese descritiva, integrando as compreensões do fenômeno em questão (14).

RESULTADOS E DISCUSSÃO:

Os participantes deste estudo foram 12 mães com idades entre 19 e 42 anos, que estavam

acompanhando seus filhos durante a hospitalização em uma Unidade de Terapia Intensiva Pediátrica e

em uma Unidade de Internação Pediátrica. A idade das crianças variou de seis meses e 6 anos, sendo

que apenas uma criança estava hospitalizada por evento agudo, isto é, todas as demais tinham doenças

crônicas.

Embora as participantes tenham discorrido sobre o brincar de seus filhos, não o fizeram de

modo detalhado, inclusive demonstrando o quanto o brincar é exclusivo das crianças e, não dos

adultos, que por vezes, explicitaram não acompanharem as crianças durante as brincadeiras, nem

mesmo observando-as. Dessa forma, para organizar os discursos, optamos por utilizar o Sistema



ESAR para classificação de materiais lúdicos16. Assim, os achados foram dispostos em três categorias

temáticas segundo as facetas A, C e D do saber-brincar: atividades lúdicas (jogo do exercício, jogo

simbólico e jogo de regra simples), habilidades funcionais (imitação e criação) e atividades sociais

(participação coletiva e atividade individual).

Nesse momento, estamos discutindo os achados referente a primeira categoria, ou seja,

atividades lúdicas, mais especificamente, ao jogo do exercício, esperado para crianças de zero a dois

anos. Grande parte das ações que a criança dessa idade faz, transforma-se em jogo e este movimento

traz prazer funcional. Inicialmente, a criança conhece determinado objeto ou ação, absorve as

informações, assimila e acomoda as informações. Em seguida, a criança repete a ação diversas vezes,

construindo determinado conhecimento. O prazer funcional é uma manifestação lúdica que acontece

após a construção do conhecimento17.

CONCLUSÃO:

Com os resultados que foram analisados até aqui é possível concluir, a partir do discurso das

famílias, que as crianças brincam, apesar da vulnerabilidade social em que vivem. Brincam com

brinquedos e brincadeiras adequadas para a idade e fase do desenvolvimento. Além disso, também foi

possível observar que a família não participa ativamente desse brincar. Poucas participantes do estudo

conseguiram descrever com clareza o brincar de seus filhos, além de não se incluírem como "agentes

do brincar”.
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