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INTRODUÇÃO

A pesquisa de iniciação científica "Brinquedo Terapêutico: potenciais contribuições das Artes
Visuais ao tratamento não-farmacológico da neoplasia infantil por meio de experiências
lúdico-afetivas” tem como objetivo identificar e propor contribuições, advindas do campo das Artes
Visuais, ao tratamento não-farmacológico empregado no contexto clínico da oncologia pediátrica no
Centro Infantil Boldrini — instituição pública hospitalar, localizada em Campinas-SP, e vinculada à
Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp (FCM). Especificamente, tais contribuições visam
incrementos às atuais aplicações da estratégia de Cuidado do Brinquedo Terapêutico, por meio do
desenvolvimento de uma linguagem artística de cunho lúdico-afetivo, subsidiada em abordagem
metodológica que articula a cooperação entre os campos das Artes, das Ciências Cognitivas e da
Oncologia Pediátrica.

Esta pesquisa vincula-se ao grupo de pesquisa “Processos Criativos e Neurociência:
cooperações multidimensionais e transdisciplinares”, cadastrado no DGP-CNPq,especificamente à
linha de pesquisa “Neurociência aplicada aos processos criativo-projetuais em Arte, Arquitetura e
Design, voltados à educação, saúde e bem estar”, e ao projeto de pesquisa "Biointerfaces
Inteligentes Aplicadas ao Projeto de Ambiências Hospitalares Humanizadas e Homeodinâmicas". O
referido grupo é orientado pela Dra. Rachel Zuanon, docente no Curso de Artes Visuais e
professora/pesquisadora junto às áreas de Processo Criativo em Composição Artística e de Arte e
Tecnologia, do Instituto de Artes da Universidade Estadual de Campinas (IA-UNICAMP), e bolsista
produtividade em pesquisa, PQ2. Este projeto denota aderência à área "Tecnologias para Qualidade
de Vida, especificamente no setor Saúde", a qual integra o escopo de Áreas de Tecnologias
Prioritárias do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), e, atualmente,
sucede em parceria com a Dra. Luciana de Lione Melo, docente no Curso de Enfermagem da
Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas (FEnf-UNICAMP) e líder do
Grupo de Pesquisa "Criança, Adolescente e Família - GECAF - Unicamp", cadastrado no
DGP-CNPq.

A estratégia lúdico-afetiva denominada Brinquedo Terapêutico fundamenta-se nos estudos
da Enfermagem e da Terapia Ocupacional (FONSECA et al., 2014; PACCIULIO, 2012; CAMPO,
2017; FONTES et al., 2010; ESTEVES, 2010), a fim de difundir os princípios das metodologias
terapêuticas relacionadas ao processo de humanização e sensibilização do atendimento clínico na
oncologia pediátrica. Esta estratégia tem como enfoque as necessidades de compreensão dos
infantes submetidos ao tratamento oncológico acerca de sua nova realidade acometida pela
neoplasia; a facilitação da comunicação entre a equipe de saúde e os pacientes; ademais as
possibilidades de expressão de suas experiências sensoriais referentes aos procedimentos
hospitalares. Hockenberry e Wilson (2015) destacam que a utilização de brinquedos é parte
integrante em todas as relações que as crianças estabelecem. Ou seja, o papel do brinquedo não se
circunscreve apenas na recreação. Mais do que isso, o brinquedo se coloca como um recurso
potente para a expressão dos sentimentos da criança e, também, como uma estratégia terapêutica
no alívio de tensões. O brinquedo terapêutico apóia-se na função catártica do brinquedo, o qual tem
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sido utilizado atualmente por profissionais em ambiente hospitalar, não apenas como um artifício para
minimizar situações de tensão e estresses impostos à criança em decorrência da hospitalização,
mas, sobretudo, como uma possibilidade de comunicação que pode expressar e dar informações
sobre a criança e sobre os significados da situação vivenciada por ela (RIBEIRO et al., 2002).
Atualmente, as Artes, como área de conhecimento receptiva à cooperação com outros campos das
ciências humanas e biológicas, têm agregado contribuições à expansão dessa multidisciplinaridade.
As produções simbólicas e a expressão de sentidos mediadas pelo pensamento e prática artística
contribuem sobremaneira ao autoconhecimento do indivíduo, à percepção de seus padrões de
respostas à determinadas situações, bem como à consciência de seus limites e escolhas, aspectos
estes que favorecem, em última análise, uma maior eficácia nas suas relações com o outro
(integração social) e consigo mesmo.

METODOLOGIA

Os procedimentos metodológicos desta pesquisa estruturaram-se em três instâncias,
conforme segue:

- Revisão e sistematização da literatura

A pesquisa bibliográfica se fez presente ao longo de todo desenvolvimento do estudo, sendo
responsável por estruturar a base das atividades elaboradas durante o primeiro semestre do projeto,
tão quanto fundamentou o conteúdo referente à produção teórica deste projeto continuidade,
iniciadas no relatório parcial e finalizadas no relatório final. Esta etapa compreendeu:
a.) a análise dos princípios norteadores da metodologia do Brinquedo Terapêutico e avaliação de
outros possíveis estudos, que pudessem corroborar a estratégia mencionada;
b.) a articulação dos dados obtidos nas instâncias de revisão da literatura e de pesquisa de campo.

- Pesquisa de campo

A pesquisa de campo abrangeu a coleta de dados in loco acerca da aplicação da estratégia
de cuidado do Brinquedo Terapêutico na Unidade Pediátrica do Hospital de Clínicas da Unicamp —
instituição pública hospitalar, localizada em Campinas-SP, e vinculada à Faculdade de Ciências
Médicas (FCM) e à Faculdade de Enfermagem da Universidade Estadual de Campinas.

Em parceria com a Dra. Luciana de Lione Melo, esta etapa propiciou a realização de
registros visuais, audiovisuais e escritos, bem como a aplicação de entrevistas estruturadas junto à
equipe de cuidados;

- Produção teórica

A produção teórica circunscreve a articulação e a sistematização dos dados obtidos nas
instâncias de revisão da literatura e de pesquisa de campo, além de compor os resultados finais da
divulgação científica. Este processo compreendeu tanto a produção de fichamentos de títulos
catalogados no decorrer da pesquisa, como também a articulação dos registros de dados coletados
em campo e a elaboração teórica para os relatórios parcial e final. Nesta instância, o conteúdo
apresenta-se estruturado em quatro sessões:
[1] O Conceito de Homeostasia: possíveis aproximações entre as Neurociências e as propriedades
lúdicas das Artes Visuais
[2] A relevância da biologia das emoções e dos sentimentos para a Homeostase
[3] A Ludicidade como Instrumento Homeodinâmico
[4] Princípios e aplicações da tecnologia de Realidade Aumentada.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

No que concerne aos resultados finais desta pesquisa, estabeleceram-se correlações entre
as modalidades Dramática e Instrucional do Brinquedo Terapêutico, analisadas sob duas dimensões:
processos globais convergentes e processos específicos.
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PROCESSOS CONVERGENTES

Com relação aos processos globais convergentes analisados, denotam-se as seguintes
características concêntricas entre as modalidades supramencionadas:

A.) análise do desenvolvimento da criança e investigação do histórico familiar - Esta fase
antecede toda a estruturação e aplicação da estratégia de cuidado. Em qualquer modalidade do
Brinquedo Terapêutico, a avaliação do desenvolvimento da criança, a coleta de dados familiares e o
desenvolvimento do genograma do paciente são imprescindíveis para o decorrer da sessão.

B.) necessidade de supervisão da sessão - uma vez que ambas as modalidades configuram uma
brincadeira terapêutica, ou seja, uma ação estruturada com objetivos pré-definidos, há a necessidade
de supervisão do profissional de saúde durante a sessão, tanto para assegurar as questões de
segurança que envolve a interação das crianças com os objetos disponibilizados, quanto para a
análise da aplicação terapêutica.

C.) caráter improvisatório do planejamento da sessão - com relação ao planejamento de cada
sessão de Brinquedo Terapêutico, em ambas as modalidades faz-se necessária a seleção de
materiais e a elaboração de sua aplicação. Neste contexto, este processo precisa ser pré-elaborado
entre a avaliação do desenvolvimento do paciente e o momento de aplicação da sessão, o que, por
sua vez, demanda um trabalho criativo por parte da equipe de saúde responsável também por
adaptar e/ou confeccionar materiais que serão envolvidos na sessão, de acordo com as necessidades
do paciente.

PROCESSOS ESPECÍFICOS

Por outro lado, no que se refere aos processos específicos, demonstra-se a seguir os
parâmetros analisados nas respectivas modalidades do Brinquedo Terapêutico (BT): Dramática
(BTD); Instrucional (BTI).

Tabela 1 - Processos Específicos entre as modalidades Dramática e Instrucional do Brinquedo Terapêutico

PARÂMETROS ESPECIFICIDADES

Dinâmica de interação BTD Esta modalidade tem como foco a relação entre o paciente e o profissional de
saúde. Neste sentido, objetiva-se resgatar a autonomia e o protagonismo da
criança inserida no contexto hospitalar. Em vista disso, o paciente conduz a
brincadeira durante toda a sessão e define se haverá ou não a participação do(a)
enfermeiro(a) que, por sua vez, deve evitar intervir ou influenciar a brincadeira
liderada pela criança.
Ademais, recomenda-se aos acompanhantes manter uma determinada distância do
local da atividade, tendo em vista a diminuição de interferências e distratores
durante a sessão.

BTI Nesta modalidade, ambos, paciente e acompanhante, podem participar da
brincadeira terapêutica conduzida pelo profissional de saúde.

Comando da brincadeira BTD Nesta aplicação, prioriza-se o protagonismo da criança na brincadeira. Portanto, o
paciente é quem a comanda. Os brinquedos, pré-selecionados pelo profissional de
saúde, são disponibilizados em uma caixa para o paciente explorá-los.

BTI Nesta, o profissional de saúde é responsável por estruturar previamente o que
ocorrerá na sessão, tendo claramente em vista o objetivo da brincadeira
instrucional. Neste sentido, o profissional elucida esta brincadeira ao paciente que,
posteriormente, poderá repeti-la sob a supervisão do(a) enfermeiro(a).
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Manifestação da
propriedade lúdica

BTD A propriedade lúdica na sessão dramática pode ser observada no protagonismo da
criança durante a brincadeira. Neste momento, o brincar configura uma expressão
direta da infância, de modo a formular uma linguagem própria e ativa do paciente.
Em suma, nesta modalidade, a propriedade lúdica está presente na comunicação
desenvolvida pelo paciente pediátrico.

BTI Nesta modalidade, a propriedade lúdica se manifesta na tentativa de comunicação
do profissional com o paciente pediátrico por meio da brincadeira. Por sua vez,
nesta sessão, o paciente assume um papel de ouvinte, enquanto o enfermeiro(a)
detém a linguagem lúdica, utilizada como instrumento de comunicação da infância.

Objetividade/ampliação
do recorte lúdico

BTD Esta modalidade abarca um amplo leque de possibilidades e direcionamentos da
brincadeira, visto a disponibilização de uma grande quantidade/ variedade de
brinquedos à criança, e o caráter livre que configura este brincar.

BTI O BTI demanda um recorte específico para ser realizado. Enquanto na brincadeira
dramática o profissional da saúde disponibiliza uma caixa de brinquedos
diversificados para ser livremente explorada pelo paciente pediátrico, na brincadeira
instrucional, este profissional seleciona somente os brinquedos que serão
necessários para a instrução a ser realizada a este paciente. Caso seja uma
sessão instrucional sobre hemodiálise, por exemplo, somente os brinquedos e os
materiais relacionados a esse tópico poderão estar presentes na sessão.
Sobretudo por ter um foco já delimitado pelo profissional de saúde, o BTI configura
uma sessão com menor tempo de duração em relação à aplicação dramática.

Potencial de expressão
BTD

Esta sessão pode denotar uma brincadeira caracterizada pela autêntica
expressividade da criança durante a dramatização. Contudo, isso não é uma regra.
Alguns pacientes podem se manifestar de modo mais silencioso durante a
brincadeira dramática, vindo a interagir menos ativamente com os brinquedos e
com o profissional de saúde, o que, por sua vez, não implica na necessidade de
intervenção na brincadeira por parte deste profissional.

BTI Esta modalidade se caracteriza pela objetividade da brincadeira conduzida pelo
profissional de saúde, o que, por consequência, diminui o potencial de
expressividade do paciente devido à sua natureza instrucional e a demanda de um
foco específico.

Tempo estimado de duração BTD A aplicação desta modalidade dura 30 minutos. A definição do tempo de duração
da sessão com o paciente ocorre antes de seu início. Ao término do tempo
estipulado, a criança é convidada a ajudar na organização dos brinquedos
utilizados dentro da caixa disponibilizada.

BTI A aplicação desta modalidade dura cerca de 15-20 minutos. Nesta, não ocorre uma
prévia estipulação do tempo ao paciente.

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos nesta investigação evidenciaram correlações entre as modalidades
Dramática e Instrucional do Método do Brinquedo Terapêutico, bem como as propriedades e as
funcionalidades intrínsecas a cada modalidade, enquanto possibilidades da brincadeira terapêutica.
Ainda, tais resultados sistematizam as propriedades lúdicas que regem a ação do brincar no âmbito
de ambas as modalidades do referido método e, com isso, ampliam o enfoque sobre suas estratégias
para a comunicação consistente entre o profissional da saúde e o paciente pediátrico.

Disso, e em perspectiva à continuidade desta pesquisa, constata-se que as modalidades aqui
estudadas [Brinquedo Terapêutico Dramático e Brinquedo Terapêutico Instrucional] representam
potenciais vieses ao aprofundamento e ao desenvolvimento de uma proposta artística de cunho
lúdico-afetivo e tecnológico, que vislumbra a aplicação de realidade aumentada para incrementar a
estratégia de cuidado do Brinquedo Terapêutico aplicada na Unidade Pediátrica do Hospital de
Clínicas da Unicamp, bem como beneficiar a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida de seus
usuários.
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