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VOZES DE CRIANÇAS EM TRATAMENTO ONCOLÓGICO: SIGNIFICADOS E 

SENTIDOS DO CÂNCER PELA PERSPECTIVA  VIGOTSKIANA 

 

 

RESUMO 

 

 

Esta pesquisa teve por intuito promover a escuta de significados e sentidos do câncer em crianças sob 

o tratamento oncológico ambulatorial, no Centro Pediátrico do Câncer de Fortaleza. Toda a 

investigação baseou-se na fundamentação teórica da Psicologia Histórico-cultural de Vigotski e nas 

fontes referentes à Psiconcologia. Diante disso, apresenta-se como interesse científico a busca pelo 

entendimento de como as próprias crianças acometidas pelo câncer significam e atribuem sentido à 

doença. Secundariamente, procura-se compreender como a família, copartícipe deste processo, 

influencia as crianças na transmissão do significado da doença. A pesquisa foi conduzida segundo o 

método qualitativo, de acordo com o qual foram priorizadas as particularidades do adoecimento de 

câncer para as crianças. Utilizaram-se como procedimentos de elaboração dos dados o desenho e o 

brinquedo, fontes importantes para a criação de um ambiente lúdico favorável à expressão das 

crianças. A observação participante constituiu meio valioso de contextualização dos aspectos 

hospitalares e das interações de crianças com todo esse universo. As entrevistas com as mães 

forneceram subsídios complementares, com auxílio na composição dos casos e na contextualização do 

próprio entendimento da expressão da criança. A análise se concentrou no estudo microgenético dos 

casos de duas meninas de seis anos, que se encontravam em tratamento ambulatorial. A apreciação das 

falas das crianças, em cada caso específico, destacou os significados e sentidos referentes ao tumor, 

hospitalização, cirurgia, dentre outros. Verifica-se que o pensamento dessas crianças em relação ao 

adoecimento se mostra fundamentalmente por complexo, fenotipicamente semelhante ao conceito 

propriamente dito pela qualidade e natureza psicológica. Perceberam-se, então, a instabilidade e a 

inconsistência dos significados apresentados pelas crianças, quando consideramos o conceito 

propriamente dito. Isso não expressa desvalorização do pensamento infantil e das suas experiências, 

pelo contrário. Com origem nos dados de entendimento da criança sobre a doença, poder-se-á, 

contribuir para maior adequação das comunicações com a díade mãe/paciente e maior aproximação do 

pensamento infantil e, consequentemente, maiores cuidados psíquicos à criança. 

 

Palavras-chave: significado, sentido, psicologia histórico-cultural, infância, câncer. 

 

 

 

 



VOICES OF CHILDREN IN TREATMENT OF CANCER: MEANING AND 

DIRECTIONS OF CANCER BY VIGOTSKI PERSPECTIVE  

 
 

ABSTRACT 

 

This research was aimed to promote listening of meanings and senses of cancer in children under the 

outpatient cancer treatment in the Pediatric Cancer Center in Fortaleza. The research process was 

based throughout on the theoretical framework of Vygotsky’ Cultural-Historical Psychology  and 

sources regarding Psycho-oncology. Therefore, it is presented as the scientific  interest the search for 

the understanding on how children themselves affected by cancer  mean and signify disease. 

Secondarily, we sought to understand how family, co-participant in this process, influences children in 

transmitting the meaning of the disease. The research was conducted according to the qualitative 

research method, according to which priority was given the particularities of the disease of cancer for 

children. Drawings and toys were used as construction procedures, important sources for the creation 

of a playful environment to conduct the children expression. The participant observation constituted 

valuable way to contextualize the hospital universe and children's interactions with it. Interviews with 

mothers provided complementary information to aid in the composition of cases and contextualizing 

the understanding of the child's expression itself. The analysis focused on the microgenetic study of the 

cases of two six-year old girls, who were in outpatient treatment. The examination captured from the 

children’s speech, in each case, highlighted the senses and meanings related to tumor, hospitalization, 

surgery, among others. It was found that the thought of these children in relation to the illness 

presents itself fundamentally as complex, phenotypically similar to the concept itself by the quality and 

psychological nature. We realized then, instability and inconsistency of the meanings presented by the 

childre, when we consider the concept itself.. It does not express the devaluation of children's thinking 

and their experiences, but recognizes their proper expression. From the data of the child's 

understanding of the disease, we can contribute to increased compliance with communications 

between mother / patient and closer approximation of children's thinking and consequently larger 

mental health care to children. 

 

Keywords: meaning, sense, historical-cultural psychology, childhood cancer. 

 

  



 

 

SUMÁRIO 

 

1 INTRODUÇÃO ................................................................................................................................. 17 

2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA ..................................................................................................... 24 

2.1 Câncer infantil e suas repercussões ............................................................................................. 24 

2.2 Significado, sentido e formação de conceito ............................................................................... 30 

2.3 Imaginação e criação na infância ................................................................................................ 39 

3 METODOLOGIA .............................................................................................................................. 41 

3.1 Concepção teórico-metodológica ................................................................................................ 41 

3.2 Procedimentos metodológicos ..................................................................................................... 44 

3.2.1 Desenhos e brincadeiras: facilitadores da fala ..................................................................... 44 

3.2.2 Observação-participante ....................................................................................................... 47 

3.2.3 Entrevistas com as mães ....................................................................................................... 49 

3.3 Aquisição dos dados da pesquisa ................................................................................................ 50 

3.4 Análise dos dados ........................................................................................................................ 54 

4 ANÁLISE E DISCUSSÃO ................................................................................................................ 57 

4.1 Estudo de caso: Bela Adormecida ................................................................................................... 57 

4.1.1Momentos interativos com a Bela Adormecida .................................................................... 59 

4.1.1.1Tumor e cirurgia ................................................................................................................. 60 

4.1.1.2 Morte ................................................................................................................................. 63 

4.1.1.3 Hospital ............................................................................................................................. 65 

4.1.1.4 Internação .......................................................................................................................... 66 

4.1.1.5 Sofrimento ......................................................................................................................... 71 

4.1.2 Brincadeiras da Bela Adormecida ........................................................................................ 73 

4.2  Estudo de caso: Polly ................................................................................................................. 76 

4.2.1 Momentos interativos com Polly .......................................................................................... 78 

4.2.1.1 Moradia ............................................................................................................................. 79 

4.2.1.2 Tumor ................................................................................................................................ 82 

4.2.1.3 Quimioterapia .................................................................................................................... 90 

4.2.1.4 Cirurgia: retirada do tumor ................................................................................................ 91 

4.2.1.5 Procedimentos hospitalares ............................................................................................... 99 

4.2.1.6 Transplante ...................................................................................................................... 102 

4.2.1.7 Amizades ......................................................................................................................... 107 

4.2.1.8 Escolarização ................................................................................................................... 108 

4.2.1.9 Queda do cabelo e uso da máscara: ................................................................................. 110 



4.2.1.10 Equipe ............................................................................................................................ 114 

4.2.1.11 Hospital .......................................................................................................................... 116 

4.2.2 Brincadeiras com a Polly .................................................................................................... 116 

4.2.3 Desenhos de Polly .............................................................................................................. 121 

4.2.3.1 Casa ................................................................................................................................. 125 

4.2.3.2 Passeio na praia ............................................................................................................... 126 

4.2.3.3 Pintura .............................................................................................................................. 128 

4.2.3.4 Presente ............................................................................................................................ 130 

4.3 Discussão dos casos: significados e sentidos do câncer infantil ................................................ 130 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  E PERSPECTIVAS ......................................................................... 137 

REFERÊNCIAS .................................................................................................................................. 144 

APÊNDICE I: QUESTÕES NORTEADORAS PARA ENTREVISTAS COM AS MÃES .............. 149 

APÊNDICE II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO ................................ 150 

ANEXO ............................................................................................................................................... 153 

 

 



17 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

 

Esta pesquisa teve por intuito promover a escuta de significados e sentidos do 

câncer em pacientes oncológicos infantis, considerando o próprio processo de tratamento 

a que estão submetidos. Toda a investigação teve como base principal a fundamentação 

teórica da Psicologia Histórico-Cultural de Lev Vigotski e as fontes referentes ao estudo 

do câncer, sobretudo, suas repercussões psicológicas. O local de investigação foi o Centro 

Pediátrico do Câncer (CPC), de Fortaleza, referência para o tratamento do câncer infantil 

no Estado. 

 Esta proposta de pesquisa interliga temas de estudo aos quais tivemos 

oportunidade de dedicação no período precedente e concomitante à formação acadêmica 

em Psicologia. A temática da infância sempre nos despertou grande interesse 

investigativo, orientando e agregando conhecimentos diversos que nos possibilita maior 

apropriação e compreensão de tal complexidade. Como contribuição a esse percurso, 

consideramos obras clássicas de autores valiosos de grande influência nos estudos 

voltados para a Psicologia do Desenvolvimento, como Seis Estudos de Psicologia 

(PIAGET, 1976), A evolução psicológica da criança (WALLON, 2007) e A formação 

social da mente (VIGOTSKI, 2000a). Ainda nesta linha de enriquecimento do arcabouço 

teórico para o trabalho com crianças, apoiamo-nos, também, nas contribuições da 

Psicologia Analítica, no entendimento da dinâmica consciência/ inconsciente da psique 

infantil. Além disso, outro subsídio fundamental na Universidade foi a participação ativa 

no Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre a Criança (NUCEPEC), que tem por objetivo a 

defesa e promoção dos direitos da criança e do adolescente, envolvendo, para isso, 

estudos diversos relacionados à infância. 

A trajetória de trabalho com pessoas acometidas pelo câncer iniciou antes do 

nosso ingresso na Universidade, por meio do trabalho voluntário com crianças em 

tratamento oncológico, no Projeto Raio de Sol
1
, cujo intuito era fornecer apoio emocional 

aos pacientes e membros familiares internados no Hospital Infantil Albert Sabin. 

Posteriormente, durante a graduação, o trabalho com pacientes oncológicos (adultos e 

crianças) ganhou outras perspectivas e rigor investigativo, por meio dos estágios em 

Psicologia nesta área. Desde então, várias situações observadas com os sujeitos, sejam os 

                                                 
1
 Projeto da Associação Peter Pan, entidade filantrópica que tem por objetivo assistir as crianças e os 

adolescentes com câncer, bem como os seus familiares, e por missão elevar o índice de cura e proporcionar 

melhor qualidade de vida (ASSOCIAÇÃO PETER PAN, 2012). 
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pequenos pacientes, os membros familiares e suas relações com a equipe, despertaram 

atenção para pesquisa, a fim de nos conferir maior compreensão e, consequentemente, 

melhor atuação psicológica nesta situação particular de adoecimento.  

Nosso percurso acadêmico vinculado às áreas de conhecimento há pouco 

mencionadas acarretou a realização de pesquisas específicas relacionadas aos pacientes 

oncológicos e aos membros familiares. Após a consecução de pesquisas psicológicas 

desenvolvidas sobre voluntariado e o câncer, pacientes oncológicos adultos, familiares de 

adultos e crianças doentes, fomentou-se ainda mais o interesse de investigação sobre as 

crianças que se encontram nesta situação de adoecimento. Muitas pesquisas são realizadas 

em prol do público infantil por meio da escuta dos familiares e da equipe hospitalar, mas 

e as crianças propriamente ditas? 

 Então, apresentamos os questionamentos geradores para esta pesquisa: como as 

crianças acometidas pelo câncer significam e atribuem sentido à doença? Em adição, 

precisamos compreender também como a família, copartícipe deste processo, significa o 

câncer e influencia as crianças na transmissão do significado da doença. 

 Com origem no questionamento acima referido, o interesse investigativo se 

estruturou por meio deste projeto, a fim de promover a escuta necessária das crianças e 

dos respectivos familiares para o entendimento desta questão. A experiência anterior de 

trabalhos com pacientes infantis nos permitiu observar o quanto eles ainda não são 

ouvidos satisfatoriamente pela equipe hospitalar, apesar dos inúmeros trabalhos de 

humanização realizados no hospital e de esforços empregados para minimização da dor e 

do sofrimento, bem como da existência de um Serviço de Psicologia bem estruturado e 

atuante na Instituição, a qual se refere este projeto (SANTOS, 2008). 

Neste caso específico, da temática proposta, situamos o cenário hospitalar em 

termos gerais (também devemos considerar as especificidades de cada hospital, de cada 

equipe hospitalar). Passamos, então, a considerar a criança em estado de adoecimento, 

não como a doença. Caso contrário, reforçaremos a atitude de despersonalização: a 

criança é a sigla da doença, o número do leito etc. Discussão bem ampla esta, mas dentro 

do ambiente hospitalar, caso não tenhamos cuidado, incorreremos no mesmo erro. Lá 

dentro, as pressões pela cura da doença, muitas vezes destitui o sujeito dos aspectos 

subjetivos: seja criança ou familiar.  

Quando falamos de aspectos subjetivos, não nos referimos apenas à Psicologia 

(para nós esta é realmente nossa seara), mas se pensamos na constituição, de fato, de uma 

equipe multiprofissional, não podemos perder de vista este argumento.  A criança, e não 
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apenas um corpo adoecido, tem nome, uma família, uma história que a tornam singular. E 

aí devemos concentrar nossas atenções.  

Infelizmente, uma formação exageradamente racionalista se reflete nos 

atendimentos. Se a criança estiver chorando ou inquieto em razão de determinado 

procedimento, grita-se “onde está a Psicologia?”. A criança não pode chorar. “Seja forte, 

corajoso”. Se tiverem raiva: é a criança-problema, é o menino birrento, do qual ninguém 

da equipe quer se aproximar. Talvez essa criança que chora ou grita, queira, 

simplesmente, dizer: “Ei, estou aqui. Quero brincar, correr”. Sabemos que a dor, o grito, o 

choro, incomoda a nós adultos. Seria muito mais fácil que ela obedecesse e pronto, 

estaríamos todos bem. Por outro lado, é preciso dar injeção, colocar a sonda, dar 

remédios. Não podemos nos esquivar dos procedimentos para o tratamento.  

Quando falamos em permitir a expressão dos sentimentos da criança, isso não 

significa que iremos domá-la, controlar sua emoção, para que não cause transtorno à 

equipe ou à família, muitas vezes, exaustas. Esta é uma grande ilusão que alimentam em 

relação aos psicólogos (de que temos o superpoder de controlar todas as emoções e 

convencer qualquer pessoa pelo nosso extremo magnetismo). Realmente, não é assim. 

Voltando ao contexto hospitalar, provisório e afastado de toda rotina que envolvia 

a criança e a família anteriormente, analisemos: existem espaços para a criança se 

expressar, para ser criança (mesmo com ações limitadas pela condição física)? O que 

podemos fazer para permitir este espaço? O que elas têm a nos dizer sobre as próprias 

experiências do adoecimento, em tão tenra idade? 

Considerando essa temática, ainda percebemos uma distância do modo de pensar e 

o de sentir infantil do que é dito e realizado pela equipe médico-hospitalar a respeito da 

doença, do tratamento e das intervenções utilizadas. O discurso que permeia o ambiente 

de hospitalização infantil é marcado fortemente pelo emprego de termos técnicos 

específicos desta seara, tais como quimioterapia, recidiva, mielograma, punção, além das 

diversas denominações e tipos de câncer infantil. Nesse âmbito, a criança se encontra, 

muitas vezes, passiva aos acontecimentos no âmbito hospitalar, sem receber explicações 

coerentes ao seu entendimento sobre os procedimentos a que será submetida e acerca da 

própria hospitalização.  Segundo Fontes e Vasconcelos (2007, p. 285),  

A formação dos primeiros conceitos relacionados à doença da criança 

hospitalizada se dá comumente a partir do discurso médico dirigido ao 

seu acompanhante ou a outro membro da equipe de saúde; raramente 

dirigido à criança, numa linguagem em que ela possa compreender. 
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A fim de conferir maior entendimento e apreensão do modo de compreensão da 

criança sobre seu próprio adoecimento, recorremos aos estudos relacionados aos sentidos 

e significados, pela teoria de Vigotski, como chave para a aproximação da linguagem 

infantil, com arrimo em formas de expressão da realidade em que vive. Paralelamente, 

voltamo-nos aos estudos sobre o câncer, principalmente com base na Psiconcologia, a fim 

de melhor contextualizar e descrever o câncer infantil e seus impactos. 

Dessa forma, o caminho metodológico adotado como meio de obter as 

informações necessárias para a elaboração desta pesquisa foi realizado na forma de dois 

estudos de caso. Os principais instrumentos investigativos durante a escuta das crianças 

foram o brinquedo e o desenho, ambos de acordo com o arcabouço teórico norteador de 

toda a pesquisa - a Psicologia Histórico-Cultural - analisados por meio da análise 

microgenética. 

As pesquisas com crianças como sujeitos participantes são realizadas com maior 

frequência no intuito de melhor se aproximar do ponto de vista infantil, sem 

intermediários. Pesquisas recentes na área de Educação (LINS; CRUZ, 2006) seguem este 

propósito, em que as crianças são competentes para expressar percepções e sentimentos e, 

por isso, podem dizer sobre a realidade mais do que qualquer adulto que as conduz.  

Apesar do caráter atual deste tipo de pesquisa, Luria (2010) já dizia quanto a isso que a 

realização de experimentos psicológicos com crianças “é a única maneira de se chegar a 

uma compreensão mais profunda do perfil mais amplo do desenvolvimento infantil [...]” 

(VIGOTSKI; LURIA; LEONTIEV, 2010, p. 85). 

É notável que a importância conferida à infância muito se modificou ao longo dos 

séculos. Ariès, em seu livro História social da criança e da família (2006), distingue dois 

tipos de sentimentos relacionados à infância ao longo dos séculos. O primeiro 

corresponde à fase da antiga sociedade tradicional, em que reduziam a infância ao seu 

período mais frágil, correspondente à criança em sua mais tenra idade. Após cinco ou sete 

anos de vida, a criança era incorporada ao mundo adulto, sem passar pelas fases da 

juventude. A socialização da criança, assim como o modo de transmissão dos valores e 

dos conhecimentos, não era garantida pela família. 

 Durante séculos, a educação da criança se restringia à aprendizagem obtida pela 

convivência com adultos, com a função de auxiliá-los nas tarefas. O segundo sentimento 

vem representar o novo lugar ocupado pela criança no seio familiar das sociedades 

industriais. Outra mudança relevante aconteceu: a escola assumiu a responsabilidade pela 

aprendizagem como meio de educação, porém, se manteve muito tempo indiferente à 
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separação das idades. Na Idade Média, a escola não era destinada apenas às crianças; 

passava-se a frequentá-la quando era possível, e isso poderia acontecer com uma criança, 

jovem ou adulto. 

 Consoante a proposta da Psicologia Histórico-cultural postulada por Vigotski, 

consideramos a criança, esteja ela no hospital, na escola, ou seja, em qualquer contexto 

social, como protagonistas dos acontecimentos e das experiências vividas, mesmo estando 

sob cuidados diversos dos adultos. No caso das crianças que se encontram hospitalizadas, 

não poderia ser diferente. É preciso dar voz a elas para que possam se expressar 

livremente e para que nós, profissionais, possamos captar o modo como compreendem a 

doença e seus desdobramentos. 

Com base no exposto, acreditamos na importância deste estudo investigativo sobre 

os significados e sentidos do câncer desde a referência da criança submetida ao 

tratamento pela oportunidade do entendimento de como esse público compreende a 

doença. Dessa maneira, pudemos ter dimensão das formas de interações no contexto 

hospitalar, e mais, ter acesso ao mundo da linguagem, do pensamento e das emoções 

dessas crianças, pela proximidade dos pontos de vista, por considerá-las autônomas na 

expressão dos sentimentos sobre a realidade que as circunda. Daí, nós, profissionais de 

saúde poderemos, então, tecer maiores cuidados com os pacientes e familiares postados 

neste âmbito de adoecimento. Por meio desta investigação, foi permitida a análise 

também do modo de transmissão do conceito científico da doença e qual o teor das 

mensagens embutidas nas intervenções e tratamento médico, no discurso que permeia o 

ambiente de adoecimento. 

Trazemos, então, como objetivo geral desta pesquisa: compreender os significados 

e sentidos do câncer atribuídos pelos pacientes oncológicos infantis sob tratamento 

ambulatorial, considerando o discurso das crianças assim como dos seus membros 

familiares. 

 Quanto aos objetivos específicos, a fim de que se cumprisse cada etapa da 

investigação, procuramos: identificar quais as atribuições de significado e sentido do 

câncer pela criança, baseados no discurso e na expressão lúdica sobre a doença e acerca 

do tratamento; buscar subsídios para contextualizar o discurso e a expressão das crianças 

nas concepções da doença e do tratamento do câncer expressa pelos pais /responsáveis 

das crianças investigadas e compreender o contexto de hospitalização e do tratamento do 

câncer infantil das crianças em tratamento, com apoio nas interações ocorrentes no 

ambiente hospitalar das crianças com a equipe e com a família. 
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Tendo por base as metas expostas, estruturamos nossa investigação em capítulos, 

que se complementam e representam as principais concepções reunidas em torno da 

temática. Nosso foco principal nessa jornada se constitui formular uma compreensão 

acerca das crianças que participaram da pesquisa. 

No segundo capítulo, expusemos as bases teóricas que deverão sustentar a 

formulação da pesquisa, durante todo o processo criativo. De início, delineamos 

sucintamente algumas concepções a respeito do câncer infantil e suas repercussões 

psicológicas.  Em seguida, fazemos constar os principais fundamentos que regem, não só 

este trabalho, mas que representa um marco de significativa importância para a Psicologia 

Histórico-Cultural de Vigotski. Com suporte nas concepções sobre pensamento e 

linguagem, conseguiremos alcançar o cerne das categorias teóricas que pretendemos 

discutir: formação de conceito, significado e sentido. 

No terceiro segmento, discorremos a respeito do percurso metodológico, 

estruturante para a constituição de cada etapa da pesquisa. Por se tratar de uma busca de 

cunho qualitativo, traçamos algumas considerações sobre as concepções adotadas por este 

trabalho. Para isto, fundamentamo-nos em González Rey (2002), que argumenta com 

muita competência sobre os meandros da pesquisa qualitativa e psicológica, seguindo 

uma proposta que se coaduna aos nossos pressupostos investigativos. Exibimos, de igual 

modo, cada etapa cumprida. 

Esta investigação ergue-se por meio do estudo de dois casos de crianças 

submetidas a tratamento oncológico. Os recursos metodológicos empregados que 

auxiliaram para constituir tal formato foram os desenhos e as brincadeiras, direcionados 

às crianças, e entrevistas realizadas com as mães.  Os primeiros constituíram meio de 

vinculação com as crianças e a criação de um espaço lúdico favorável à sua livre 

expressão. Já as entrevistas tiveram caráter complementar, no intuito de contextualizar a 

fala das crianças e o histórico de vida e do adoecimento individual. Os dados obtidos no 

trabalho se compõem como parte das gravações resultantes das interações com as 

crianças, assim como de momentos sem a presença desse aparato. 

De posse das conversas, devidamente gravadas, empreendemos a fase de 

transcrição, leitura e recorte dos momentos interativos que pudessem compor o estudo de 

caso e concentrar-se no foco investigativo. Após a seleção das cenas, analisamos os 

excertos, conforme a análise microgenética proposta por Maria Cecília Góes (2000, 

2012). Por meio da descrição e análise minuciosa, pudemos compor as temáticas dela 

decorrentes.  
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 Acreditamos que tal investigação abra espaço para mais discussões acerca dos 

significados, sentidos, formação de conceito e outros desdobramentos que seguem à 

proposta da Psicologia Histórico-Cultural de Vigotski. A área da infância e da 

hospitalização carecem de estudos mais pormenorizados, que venham se consolidar em 

auxílio no trabalho com essas crianças, com base no melhor entendimento da elaboração 

do seu pensamento e aquisição da linguagem. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Câncer infantil e suas repercussões 

 

Para o prosseguimento da problemática abordada, é preciso delimitar 

minimamente o contexto de adoecimento vivenciado, de maneira geral, pelos pacientes 

acometidos de câncer. Alguns estudos, como os de Carvalho (1994), Valle (2001), Melo 

Filho et al (1992), Gimenes (1997); Kovács (1992), Kübler-Ross (1997) são realizados 

com a abordagem desta temática, pois o câncer constitui doença de prognóstico difícil e 

tratamento complexo.  

De acordo com o Instituto Nacional do Câncer - INCA (2008), o câncer consiste 

em um conjunto de mais de 100 doenças que se assemelham pelo crescimento 

desordenado de células invasoras dos tecidos e órgãos e que podem exibir metástase para 

outros locais do corpo. Em decorrência da rápida divisão, as células tendem a ser 

agressivas e de controle difícil, podendo determinar a formação de tumores ou neoplasias 

malignas. Um tumor benigno, por outro lado, consiste em uma massa localizada de 

células que proliferam lentamente, semelhantes ao seu tecido original, constituindo, 

portanto, raramente, risco de morte. 

Em relação ao câncer infantil, existem certas peculiaridades que devem ser 

explicitadas.  Ainda segundo o INCA (2008), o tratamento do câncer infantil teve um 

grande avanço nas últimas quatro décadas. É possível, atualmente, que 70% das crianças 

acometidas pelo câncer possam ser curadas, desde que haja um diagnóstico precoce e que 

sejam tratadas adequadamente em centros especializados. 

As neoplasias mais comuns na infância são as leucemias, os tumores do sistema 

nervoso central e linfoma, o neuroblastoma (tumor de gânglios simpáticos), tumor de 

Wilms (tumor renal), retinoblastoma (tumor da retina), tumor germinativo (tumor das 

células que vão dar origem às gônadas), osteossarcoma (tumor ósseo) e sarcomas 

(tumores de partes moles) (INCA, 2008).  

O câncer infantil, geralmente, acomete as células do sistema sanguíneo e os 

tecidos de sustentação, diferentemente do câncer no adulto, que afeta as células epiteliais 

que recobrem os diferentes órgãos. As neoplasias na infância são de natureza 

embrionária, constituídas de células indiferenciadas. Estas doenças respondem, porém, 

melhor aos métodos terapêuticos.  
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Infelizmente, um grande número de pacientes é encaminhado tardiamente ao 

tratamento, fase em que a doença já se encontra em estádio avançado, fato este associado 

a certos fatores, como desinformação dos pais, medo do diagnóstico de câncer e a 

desinformação dos próprios médicos. 

O êxito do tratamento contra o câncer envolve o trabalho de vários especialistas 

na área médica, assim como de profissionais de outros campos de saber, como 

enfermeiros, assistentes sociais, psicólogos, nutricionistas e farmacêuticos. Deve-se 

ressaltar, também, a importância de avaliar os aspectos sociais que permeiam a doença. 

Quanto a isso, devemos atentar para a noção de que a cura pressupõe não apenas 

recuperação em termos biológicos, mas também em relação à qualidade de vida da 

criança (CARVALHO, 1994). 

Durante o tratamento, muitos exames são realizados a fim de avaliar o estado e a 

intensidade da resposta. Com isso, se produz muita ansiedade no paciente e em seus 

componentes familiares. Além da alteração da rotina, surge a expectativa em relação ao 

resultado que, por sua vez, gera impaciência e medo em razão das ameaças da doença 

(YAMAGUCHI, 1994). Dentre as terapêuticas utilizadas para o combate ao câncer, 

destacam-se a radioterapia e a quimioterapia.  

O câncer é visto historicamente como doença fatal, portanto, associada 

imediatamente à morte. É comum observar que as pessoas geralmente evitam pronunciar 

a própria palavra câncer, referindo-se como “aquela doença”. Mesmo com os progressos 

advindos da área oncológica em relação ao tratamento, aos procedimentos cirúrgicos e 

farmacológicos e à aplicação da radioterapia, o estigma da doença continua carregado 

com forte simbolismo ligado ao fatalismo (BORGES e cols, 2006). Segundo Torres 

(2000), citado por esses autores, o homem expressa simbolicamente as ameaças à vida. O 

câncer traz a ideia de um caranguejo, que vive ordinariamente em profundidade, 

agressivo, que subjuga suas presas torturando-as até a morte. 

 Na perspectiva de Carvalho (1994), atualmente, apesar do forte estigma da 

doença, os avanços nas áreas da Medicina, Farmácia e Biologia fizeram o câncer infantil 

perder a qualidade de doença aguda e fatal, passando a ser considerada como patologia 

crônica, com possibilidades de cura.  Moreira e Valle (2001) acrescentam que o sucesso 

no tratamento da doença tem como consequência a minimização de sequelas físicas e 

psíquicas. Então, cresce o número de jovens que tiveram sua infância ameaçada pela 

doença, mas que obtiveram cura. 
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Carvalho (1994) assevera que as diferentes formas de tratamento para 

proporcionar alívio da dor podem ocasionar alguns sintomas de perturbação emocional, 

como insônia, perda de apetite e irritabilidade. Tal “rebeldia”, portanto, pode ter como 

causa os efeitos colaterais provocados pelas diversas formas de tratamento. Além disso, a 

própria hospitalização, juntamente com todos os aspectos que a envolvem, deixam a 

criança vulnerável à aproximação do outro, por medo que este venha a realizar algum 

procedimento característico da equipe técnica. 

O trabalho junto à criança hospitalizada traz a necessidade de um atendimento 

humanizado, na tentativa de evitar ou compensar um atendimento por demais técnico, 

impessoal, agressivo e invasivo. É importante que todos os profissionais de saúde tenham 

o entendimento de que a doença é um “ataque à criança como um todo, que a criança 

doente estará afetada em sua integridade e que seu desenvolvimento emocional também 

estará bastante comprometido”. (CHIATTONE, 1988). 

Em relação à equipe de saúde, é preciso seguir o princípio de minimizar os efeitos 

da hospitalização e do sofrimento da criança. Para isso, é de fundamental importância 

fazer com que a criança seja ativa no processo de hospitalização, “valorizando a relação 

de influxos satisfatórios entre mãe e filho e compreendendo os riscos e sequelas dessa 

separação”. (CHIATTONE, 1988). 

Os atendimentos psicológicos realizados com o público infantil visam 

compreender o mundo emocional da criança, suas dores, medos, angústias. Os principais 

recursos utilizados para a abordagem dessa criança são, fundamentalmente, materiais 

lúdicos e a própria fala. Na perspectiva de Perina (1994), com os atendimentos 

psicológicos realizados com crianças acometidas pelo câncer, pode-se compreender o 

mundo emocional que as envolve por meio de desenhos, da fala e do próprio ato de 

brincar. “Ela oferece pistas, mostra a sua história e traça, em tantos momentos, o seu 

destino”. (PERINA, 1994, p.79). Acrescenta, ainda, que por estes meios de comunicação, 

a criança nos conta sua história mediante estórias provenientes do seu imaginário, 

conduzindo à trama do seu inconsciente que se revela por meio do simbolismo presente 

nos desenhos e nas estórias.  

 Com o emprego deste recurso, Perina (1994) fala da sua realidade psíquica, 

manifestando-se por meio das emoções e ideias, importantes para a compreensão do que é 

vivido por ela. Muitas vezes a criança culpa-se pela tristeza e angústia dos pais, além de 

todas as repercussões decorrentes da hospitalização, como: dificuldade financeira, perda 

de emprego, afastamento do lar e dos demais membros da família.  
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O discurso infantil nos remete à sua realidade interna, e nela podemos mergulhar 

em uma trama de sentidos e significados de como esta compreende o mundo, a 

hospitalização, a doença e as pessoas com quem ela convive. As histórias individual, 

familiar e social se entrelaçam e, com isso, podemos descobrir os vários significados 

emocionais trazidos pela situação atual em que se encontra. 

Em relação a um dos temores mais frequentes relacionados ao câncer, Kovács 

(1992) explica que estudos realizados sobre as crianças “terminais” mostram que, além do 

medo da morte, elas expressam o medo do sofrimento e do tratamento. Este fato agrava-

se pelas constantes separações da família, durante o período de internação. Ainda segundo 

Kovács (1992), com a utilização do procedimento “desenho-estória”, de Walter Trinca, 

verificou-se que, das crianças observadas, a angústia que sofriam se relacionava à rejeição 

e à separação. Além disso, várias crianças demonstraram clareza quanto à percepção da 

morte, mesmo sem informações a respeito da seriedade da doença. Para essa autora, a 

morte faz parte do desenvolvimento humano desde a mais tenra idade, e ela se faz 

acompanhar de uma tentativa de explicação e, por outro lado, de fortes emoções e 

sentimentos. 

Na lição de Kovács (1992), o medo é a resposta psicológica mais comum diante 

da morte. O medo de morrer é universal e chega a todos os seres humanos, 

independentemente de idade, sexo, nível socioeconômico e credo religioso. Feifel, citado 

por Kovács (1992), considera que os fatores que mais influenciam na contenção do medo 

da morte são a maturidade psicológica da pessoa, a capacidade de enfrentamento, o 

envolvimento religioso que possa ter, além da própria idade. 

 Ainda de acordo com a autora, estudos realizados em relação às crenças religiosas 

e ao medo da morte verificaram que há uma minimização desse medo em pessoas que se 

mostram mais religiosas. Conferiram também que a fé se expressa como suporte para a 

superação da ansiedade. “Na verdade, o ser humano possui dois grandes medos: o medo 

da vida e o medo da morte”. (KOVÁCS, 1992, p. 25). A forma como a morte é concebida 

influenciará certamente o modo de ser de cada qual. Há um entrelaçamento entre a vida e 

a morte durante todo o desenvolvimento vital. Ignorar a morte e relacioná-la à etapa final 

da vida constitui um grande desperdício de energia.  

A hospitalização de uma pessoa, na compreensão de Romano (1999), constitui 

evento desencadeador de estresse, em que o equilíbrio interno é objeto de uma 

interrupção. A hospitalização passa a ser vista como ameaça, resultando em situação de 

crise. O adoecimento e a própria hospitalização, por si, são propícios para sofrimentos 
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psíquicos. Para essa autora,  “[...] alguns locais do hospital são francamente 

desencadeadores de quadros (ou reações) psicopatológicos quase que independente de 

variáveis como idade, sexo, tipo e prognóstico da doença, fase da vida produtiva em que 

se encontra o indivíduo [...]”. (p. 21). Além disso, é relevante o fato de muitos pacientes 

estarem afastados da família, do trabalho e de toda a rotina que os envolviam 

anteriormente à hospitalização, ou seja, de tudo o que os influencia para um adequado 

desenvolvimento. 

É perceptível o fato de que esse quadro é mais delicado quando se trata da criança, 

pois, dependendo da fase do desenvolvimento em que se encontra, pode provocar sérios 

desequilíbrios. Com a hospitalização, as interações sociais, até mesmo as relações 

familiares, passam a ser mais limitadas por influência de um contexto de 

imprevisibilidade, medo e angústia.  

Dessa forma, neste processo, deve-se considerar, também, a assistência à família 

como de fundamental importância, visto ser a mais próxima das relações que envolvem o 

paciente e por demonstrar sofrimentos e tensões em virtude da internação e do 

adoecimento do familiar.  Para Romano (1999), os papéis familiares deverão passar por 

alguns ajustes, conforme as modificações ocorridas individualmente. As pessoas mantêm-

se unidas biológica e psiquicamente, influenciando-se. A família se comporta tal qual as 

leis da Física, como os princípios da Termodinâmica, em relação à busca do equilíbrio 

dinâmico em decorrência de uma alteração externa, assim como a Teoria dos Vasos 

Comunicantes, em que a alteração em um elemento resulta na do outro. 

A organização, adaptação e equilíbrio familiar dependem da busca do próprio 

equilíbrio interno. No caso do acometimento do câncer em crianças, o papel da família é 

ainda mais desgastante, visto que os laços são mais intensos. Os pais se sentem 

responsáveis pela doença de alguma forma, perguntando-se o que fizeram de errado, 

culpando-se pelo adoecimento do filho (SANTOS, 2008). 

A raiva e a revolta do tratamento também aparecem, tanto nos pacientes, como 

forma de confrontação com a nova realidade, quanto nos componentes familiares, pela 

incapacidade de oferecer o conforto necessário à recuperação do filho. Não raro, pode ser 

observada nos hospitais briga dos familiares com a equipe médica, numa tentativa 

desenfreada de buscar soluções para o alívio do sofrimento dos envolvidos.  Os membros 

da família, principalmente os pais, veem-se destituídos da função de cuidador, sentindo-se 

impotentes para salvar os filhos (SANTOS, 2008). 
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 Quanto a isso, Kübler-Ross (1997) salienta que a raiva provém da sensação de 

interrupção da vida, dos projetos inacabados, da família distante, das dificuldades 

financeiras. As pessoas passam a se sentir um estorvo para a família, que também 

necessita se afastar da rotina e de outros membros familiares. Há muitos casos de 

separação conjugal, pelo fato de o companheiro não suportar a ausência e não 

compreender a demora exacerbada do tratamento, o que aumenta ainda mais o 

sofrimento. 

De acordo com Simonetti (2004), nesta posição, a pessoa, ao enxergar a doença, 

passa a se revoltar, seja com a própria doença, com o médico, com a equipe de 

enfermagem, com a família e/ou consigo própria. A revolta tem início, geralmente, com a 

frustração.  

A doença é um evento com alto poder de frustração. Em primeiro lugar, 

frustra o princípio do prazer, pelo qual funciona nosso inconsciente, ao 

introduzir a dor e o desprazer. Frustra também nossa onipotência 

infantil, na qual a vida acontece segundo nosso desejo. Nesse sentido, a 

doença é mais uma força de castração a que o ser humano é submetido 

em sua jornada. Também no sentido prático a doença é muito frustrante. 

Ela frustra nossa liberdade e nossa rotina. (SIMONETTI, 2004, p. 45). 

Outra característica desta reação de revolta é a intensa atividade, que não é 

necessariamente produtiva, mas como mera agitação, como descarga energética sem 

objetivo aparente. 

O sentimento de pena pelos membros familiares constitui grande obstáculo ao 

estado psíquico do enfermo. As visitas, muitas vezes, são pesadas, revelando a 

dificuldade perante a doença. O outro, principalmente o de maior afinidade, mostra o 

incômodo da limitação como humano (SANTOS, 2008). A doença é algo “feio”, que 

deve ser afastado de nosso campo visual, pois faz reconhecer que a autonomia não é tão 

vasta quanto se almeja. Quanto a isso, Kübler-Ross (1997) diz que as visitas se 

transformam num árduo encontro, com reações de choro e culpa. 

Muitos já começam a avaliar a vida, desde o princípio, vista como desgraça, 

infortúnio ou castigo divino. A possibilidade da morte surge como aterrorizante perante 

os efeitos negativos do tratamento. A vida parece escapar-lhes diariamente, em especial 

pela morte dos companheiros de enfermaria.  

 Em relação ao impacto do câncer no desenvolvimento infantil, Valle (2001) nos 

diz que o desenvolvimento continua, mesmo com os prejuízos advindos com a doença, 

fase que se encontra em condições maturacionais precárias. Para a autora, as 
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consequências de uma doença crônica sobre o desenvolvimento social, emocional e 

cognitivo das crianças possuem certas peculiaridades de acordo com a idade em que foi 

acometida e com as limitações produzidas pela enfermidade.  

É preciso, pois, estar atento às necessidades essenciais da criança nas diferentes 

etapas do desenvolvimento infantil, e considerar a pessoa dentro de cada contexto 

cultural, assim como as dificuldades decorrentes desse processo doloroso de adoecimento. 

Nesta conjuntura de hospitalização, é necessário dar crédito à fala da criança como 

importante recurso no entendimento das suas angústias, dores, satisfações/insatisfações, 

ou seja, impõe-se garantir a essas crianças meios de expressão e significação da situação 

em que vivem.  

 

2.2 Significado, sentido e formação de conceito 

 

No capítulo Pensamento e Palavra, da obra A construção do pensamento e da 

linguagem, Vigotski (2001) aponta eixos importantes de análise sobre os estudos do 

pensamento e da linguagem. Dentre as contribuições valiosas sobre essa temática, emerge 

em suas reflexões o conceito de “sentido”, mencionado como de enorme relevância para a 

compreensão da intricada trama da “dinâmica dos significados da palavra”. Nesta direção, 

recapitularemos, daqui por diante, a conceituação fundamental dos escritos sobre este 

assunto, no esforço de melhor delimitar o espaço teórico em que se insere esta pesquisa e 

no afã de imprimir maior reflexão posterior sobre os significados e sentidos acerca do 

câncer, atribuídos pelas crianças em tratamento oncológico, objetivo da pesquisa. 

Antes, porém, de adentrarmos a discussão sobre significado e sentido, será preciso 

reconstituir brevemente a tese de Vigotski sobre o desenvolvimento do pensamento e da 

linguagem, ponto nodal de sua obra, para a discussão que se desenvolverá no eixo desta 

pesquisa. Fundamentalmente, faremos um recorte em relação ao papel da linguagem no 

desenvolvimento e a importância dessa função na ideia de significado, abordado pelo 

autor.  

Infelizmente, a morte precoce do autor nos deixa inundada de dúvidas e reflexões 

sobre temas não concluídos por ele. E cabe a nós, novos pesquisadores, prosseguir nesses 

estudos, com vistas a dilatar estes conhecimentos em contextos específicos, que nos 

permitam conduzir a uma reflexão mais pormenorizada sobre determinados grupos 

culturais. Neste caso, o estudo que ora empreendemos tenta fundamentar e melhor 

analisar psicologicamente o contexto de adoecimento do câncer, em um grupo específico 
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de pacientes infantis acometidos por esta enfermidade, com arrimo no arcabouço teórico 

constituído e iniciado por Vigotski. Eis, portanto, uma árdua tarefa, que exige sólida 

compreensão da base constituinte de sua obra, para que possamos, sem deturpar essa 

teoria, que também tomamos como alicerce da nossa investida teórica, empreender algum 

sucesso. 

Vigotski (2001) inicia sua argumentação no capítulo Pensamento e Palavra com o 

intuito de clarificar a relação entre pensamento e palavra, “relação interior”, como dito 

por ele, nos estádios de desenvolvimento filo e ontogenético. Ao remontar, em capítulos 

precedentes desta mesma obra, estudos e pesquisas sobre esta temática, alevanta 

argumentos sobre as raízes genéticas do pensamento e da linguagem, afirmando que 

ambas constituem processos de desenvolvimento “não paralelos e desiguais”. Apontamos 

ainda que, ao longo da sua obra, Vigotski faz referência à linguagem como equivalente à 

fala (LAMPREIA, 1992). Da mesma forma, manteremos essa aproximação no decorrer 

do nosso estudo. 

De início, extrairemos os principais fundamentos do capítulo As raízes genéticas 

do pensamento e da linguagem, para configurarmos a discussão. Com base em estudos 

experimentais com chimpanzés realizados por Köhler (VIGOTSKI, 2001),Vigotski reúne 

argumentos contundentes sobre as raízes diversas entre pensamento e linguagem. Tais 

experiências permitiram comprovar que os rudimentos de intelecto independem do 

desenvolvimento da linguagem. Para Vigotski, o campo experimental e das observações 

clínicas sugere que a relação entre intelecto e linguagem não permanece uniforme no 

pensamento do homem. As experiências com chimpanzés, com adequadas alterações, 

foram realizadas com crianças que ainda não manifestaram a fala. Teoricamente, esses 

experimentos corroboraram os resultados anteriores, comprovando que o pensamento e a 

linguagem percorrem caminhos autônomos. 

O principal fato com que deparamos na análise genética do pensamento 

e da linguagem é o de que a relação entre esses processos não é uma 

grandeza constante, imutável, ao longo de todo o desenvolvimento, mas 

uma grandeza variável. A relação entre pensamento e linguagem 

modifica-se no processo de desenvolvimento tanto no sentido 

quantitativo quanto qualitativo. (VIGOTSKI, 2001, p. 111). 

Eis o pontapé inicial para os argumentos que ora se seguirão, referentes ao tema 

do desenvolvimento da palavra. Um dos postulados mais importantes na teoria de 

Vigotski refere-se à linguagem. Para esse autor, a fala é compreendida como instrumento 

que exerce importante papel na organização da atividade prática e das funções 
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psicológicas superiores (VIGOTSKI, 2003). A linguagem humana constitui um sistema 

simbólico essencial para a mediação entre sujeito e objeto de conhecimento, que favorece 

os processos de abstração e generalização das experiências. Dessa forma, a pessoa 

organiza as instâncias do mundo em que vive em categorias conceituais com suporte em 

significado compartilhado pelo grupo social em que se encontra imerso (OLIVEIRA, 

1992). 

Os sistemas simbólicos, compreendidos como formas de representação da 

realidade, especialmente a linguagem, funcionam como elementos mediadores que 

permitem a comunicação entre as pessoas, o estabelecimento de significados compartilhados 

por determinado grupo cultural, a percepção e a interpretação dos objetos, eventos e situações 

do mundo circundante (REGO, 2000, p. 55). 

Em termos filogenéticos do pensamento e da linguagem, existem uma fase pré-

intelectual no desenvolvimento da fala e uma fase pré-verbal no desenvolvimento do 

intelecto. “O grito, o balbucio e até as primeiras palavras da criança são estágios 

absolutamente nítidos do desenvolvimento da fala, mas estágios pré-intelectuais. Não têm 

nada em comum com o desenvolvimento do pensamento”. (VIGOTSKI, 2001, p. 130). A 

função social da fala já apresenta destaque no primeiro ano de vida da criança. Pesquisas 

de base para Vigotski já apontavam que o contato social tende a enriquecer a 

comunicação infantil. E exatamente os gestos, balbucios e risadas constituem meios de 

comunicação, frutos do contato social. Este estádio de desenvolvimento da fala infantil, 

portanto, tem caráter “predominantemente emocional” (p.130). 

Quanto a esse aspecto do desenvolvimento da fala infantil, Vigotski (2001) 

destaca como a descoberta mais importante o fato de que, num certo ponto 

(aproximadamente aos dois anos de idade), as curvas evolutivas do pensamento e da 

linguagem que se encontravam separadas, em caminhos independentes, se encontram e se 

cruzam para dar início a uma nova etapa do comportamento humano. E essa descoberta 

teórica anuncia outra fase de notável significado psicológico: o descortinar da criança do 

mundo da palavra e dos objetos. Segundo Stern (apud VIGOTSKI, 2001, p.130-131), 

nesta etapa “despertam a consciência obscura do significado da linguagem e a vontade de 

dominá-lo, que nessa época a criança ‘faz a maior descoberta de sua vida’, a de que 

‘cada coisa tem o seu nome”. 

Nessa fase do desenvolvimento psicológico infantil, “a fala se torna intelectual e o 

pensamento verbalizado” (VIGOTSKI, 2001, p. 131). A criança estende seu vocabulário 

com a indagação sobre como se denomina cada objeto. As palavras que ela conhece se 
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limitavam, até então, ao que as pessoas lhe informaram. Desde agora, a criança passa a 

exercer papel ativo, pois ela busca a palavra, inquirindo sobre ela aos adultos. Dessa 

forma, ao assimilar o signo pertencente a um determinado objeto, pode ampliar seus 

meios de comunicação. A criança passa a compreender a relação entre signo e 

significado, sendo isso possível quando se pode atingir um nível “relativamente elevado 

do desenvolvimento e da linguagem”, e, para isso, o pensamento deve existir 

(VIGOTSKI, 2001, p. 133). 

A criança, agora, está apta a fazer uso dos signos como instrumentos psicológicos. 

Quanto a isso, Lampreia (1992) salienta que as linhas do desenvolvimento do pensamento 

e da linguagem, embora se cruzem em determinado ponto, o pensamento sem fala e a fala 

sem pensamento não deixam de existir. O importante a ser demarcado é o aparecimento 

do pensamento verbal como nova função psicológica.  

Para Vigotski (2001), pensamento e palavra, no entanto, não se encontram 

vinculados primariamente. Este elo, após o surgimento, implica modificações e 

ampliações de desenvolvimento de ambos. Isso, entretanto, não quer dizer que exista uma 

ligação externa entre pensamento e linguagem; pelo contrário. Vigotski, durante o 

desenvolvimento do seu trabalho, adota um percurso metodológico que, diferentemente 

das outras pesquisas, não busca decompor a complexidade do pensamento verbal em 

unidades variadas. Vigotski elege o significado como unidade de análise em relação ao 

pensamento discursivo, que não pode ser decomposto, pois resulta da união entre 

pensamento e linguagem. 

O significado, para Vigotski (2001, p. 398), pelo prisma psicológico, “não é senão 

uma generalização ou um conceito”. Ainda acrescenta:  

Generalização e significado são sinônimos. Toda generalização, toda 

formação de conceitos é o ato mais específico, mais autêntico e mais 

indiscutível de pensamento. Consequentemente, estamos autorizados a 

considerar o significado da palavra como um fenômeno do 

pensamento.[...]O significado da palavra só é um fenômeno de 

pensamento na medida que o pensamento está relacionado à palavra e 

nela materializado. [...]É um fenômeno do pensamento discursivo ou da 

palavra consciente, é a unidade da palavra com o pensamento. 

(VIGOTSKI, 2001, p. 398). 

Vigotski aponta que o significado não é constante, mesmo se referindo a uma 

generalização. Passa por alterações ao longo do desenvolvimento infantil, desde novas 

situações que surgem quanto à utilização das palavras pela criança.  Ao aprender uma 

palavra, existe um longo processo de desenvolvimento que reflete o modo de pensar 
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infantil, não coincidente com o pensamento adulto. Neste ponto, destacamos a 

contribuição de Vigotski quanto à formação de conceitos.   

Vigotski deteve-se no estudo da formação dos conceitos, ao investigar a 

transformação da palavra ao longo do desenvolvimento da pessoa. Com base nessas 

contribuições, consideramos que as relações que permeiam a criança com câncer e as 

falas que a elas subjazem permitam compreender os significados e os sentidos atribuídos 

por ela quanto a esse processo específico de sua vida.  

Ainda no concernente à formação de conceitos, Vigotski (2000b) postulou a ideia 

de que o desenvolvimento dos processos que dela deriva se inicia na fase mais prematura 

da infância. As funções intelectuais que constituem, porém, a base psicológica desse 

processo maturam e se desenvolvem apenas na puberdade. Anteriormente a esta fase, as 

funções intelectuais desempenham funções semelhantes às que se operam com os 

conceitos verdadeiros, que ainda surgirão no indivíduo.  

O método utilizado por Vigotski e seus colaboradores para o estudo da formação 

de conceitos teve como base uma metodologia experimental especificamente denominada 

“método funcional de dupla estimulação”. (VIGOTSKI, 2001, p. 164). O seu 

embasamento é o estudo do desenvolvimento e da atividade das funções psicológicas 

superiores, com procedência em dois conjuntos de estímulos expressos ao sujeito, um 

exerce a função do objeto da atividade; o outro a função dos signos pelos quais a 

atividade se organiza. 

Como resultado da investigação experimental do processo de formação de 

conceitos, foi evidenciado que “a formação de conceito ou a aquisição de sentido através 

da palavra é o resultado de uma atividade intensa e complexa (operação com palavra e 

signo), da qual todas as funções intelectuais básicas participam em uma combinação 

original”. (VIGOTSKI, 2001, p. 168).  

As pesquisas desenvolvidas por Vigotski (2000b) demonstraram que o caminho de 

formação dos conceitos passa por três fases básicas, cada uma delas dividida em estádios. 

Na primeira fase para a formação de conceitos, a criança pequena realiza uma agregação 

desorganizada ou “amontoado” para solucionar um problema: é o pensamento infantil 

sincrético. A segunda é caracterizada pelo pensamento por complexos. Aqui, os objetos 

isolados são associados não somente pelas impressões pessoais, mas também por causa 

das relações realmente existentes entre esses objetos. Por último, ocorre o pseudoconceito 

antes de chegar ao conceito propriamente dito, em que ocorre a generalização na mente 
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da criança, em que os conceitos são empregados fenotipicamente semelhantes ao modo 

utilizado pelo adulto, mas ainda muito diferente do conceito propriamente dito.  

A criança, na medida que atinge níveis mais altos de generalização, passa a se 

lembrar de pensamentos, sem necessariamente utilizar palavras. Quanto mais nova é a 

criança, mais ela reproduz as palavras exatamente como lhe foram transmitidas. Já a 

criança em idade escolar consegue reproduzir um significado do seu modo, haja vista 

maior autonomia intelectual (VIGOTSKI, 2000b).  

A formação dos conceitos integra teses importantes relacionadas ao 

desenvolvimento do homem, como: o papel da cultura como mediadora na constituição 

do funcionamento psicológico do indivíduo, as relações entre pensamento e linguagem e 

a internalização dos conhecimentos e significados adquiridos socialmente.  Para Vigotski, 

os conceitos são compreendidos como elaborações culturais internalizadas ao longo do 

desenvolvimento pessoal. O grupo cultural em que a pessoa está inserida fornece a base 

de significados que irão operar sobre ela com origem em conceitos e nomes fornecidos 

pela língua que rege o funcionamento deste grupo (REGO, 2000). 

Na criança, desde seu nascimento, há uma inter-relação do desenvolvimento com 

a aprendizagem. Por meio da inserção no ambiente físico e social, uma gama de 

aprendizagens é realizada por ela. Em sua vida diária, observa, experimenta, escuta, imita, 

recebe instruções dos adultos, ou seja, “como membro de um grupo sociocultural 

determinado, ela vivencia um conjunto de experiências e opera sobre todo o material 

cultural (conceitos, valores, ideias, objetos concretos, concepção de mundo etc.) a que 

tem acesso”. (REGO, 2000, p. 76). 

Vigotski distingue os conhecimentos que são adquiridos no cotidiano, pela 

experiência pessoal das crianças, conceitos espontâneos, dos que não são diretamente 

acessíveis à observação ou ação imediata da criança – conceitos científicos. 

A criança adquire consciência dos seus conceitos espontâneos 

relativamente tarde; a capacidade de defini-los por meio de palavras, de 

operar com eles à vontade, aparece muito tempo depois de ter adquirido 

os conceitos. Ela possui o conceito (isto é, conhece o objeto ao qual o 

conceito se refere), mas não está consciente do seu próprio ato de 

pensamento. O desenvolvimento de um conceito científico, por outro 

lado, geralmente começa com sua definição verbal e com sua aplicação 

em operações não-espontâneas, ao se operar com o próprio conceito, 

cuja existência na mente da criança tem início a um nível que só 

posteriormente será atingido pelos conceitos espontâneos. (VIGOTSKI, 

2000b, p. 134-135). 
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Os conceitos espontâneos e científicos desenvolvem-se em direções opostas, 

inicialmente, para se encontrarem a posteriori, de acordo com a evolução do processo de 

formação desses conceitos. Ambos estão intimamente relacionados. Os conceitos 

espontâneos seguem uma linha ascendente e os conceitos científicos, descendente. “[...] 

Pode-se remontar à origem de um conceito espontâneo a um confronto com uma situação 

concreta, ao passo que um conceito científico envolve, desde o início, uma atitude 

‘mediada’ em relação a seu objeto”. (VIGOTSKI, 2000b, p. 135). 

    Segundo Vigotski, para a internalização de um determinado conceito científico 

pela criança é necessário que o desenvolvimento do conceito espontâneo tenha atingido 

certo nível. 

Ao tomar posse dos significados expressos pela linguagem, a criança os 

aplica a seu universo de conhecimentos sobre o mundo, a seu modo 

particular de ‘recortar’ sua experiência. Ao longo de seu 

desenvolvimento, marcado pela intervenção verbal com adultos e 

crianças mais velhas, a criança vai ajustando seus significados de modo 

a aproximá-los cada vez mais dos conceitos predominantes no grupo 

cultural e linguístico de que faz parte. (OLIVEIRA, 2003, p. 49).  

No ambiente hospitalar, pode ser observado o fato de que as crianças utilizam 

alguns dos termos empregados pelos membros da equipe médica, mas qual a real 

consciência que possuem sobre esses termos? Não raro, elas pronunciam: “Ah, tia, não 

posso brincar nesta posição porque aqui é o meu tumor”, ou “hoje foi dia de punção”, ou 

ainda “estou fazendo quimioterapia”, “hoje vou tomar plaquetas” etc. As crianças se 

apropriam dessas palavras, pois se encontram num grupo particular em que é utilizada 

uma linguagem específica. Como, porém, as crianças compreendem esses conceitos? 

Como representam, significam e expressam os sentidos atribuídos a essas palavras? 

Retomemos, agora, a discussão sobre o significado e sentido, em decorrência do 

que já foi expresso. Semelhantemente como ocorre no desenvolvimento de determinada 

língua ao longo da história, os significados também se transformam durante a aquisição 

da linguagem pela criança. “São os significados que vão propiciar a mediação simbólica 

entre o indivíduo e o mundo real, constituindo um ‘filtro’ através do qual o indivíduo é 

capaz de compreender o mundo e agir sobre ele”. (OLIVEIRA, 2003, p. 48). No 

significado, se apoiam o intercâmbio social e o pensamento generalizante, funções 

básicas da linguagem.  

Vigotski (2001) destaca o fato de que, inicialmente, o pensamento da criança 

surge “como um todo confuso e inteiro” (p. 411) e, por isso, a linguagem serve como 
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meio de expressão da palavra. Defende, porém, o argumento de que a linguagem não 

constitui apenas “um simples reflexo especular da estrutura do pensamento” (p. 412), ou 

seja, a linguagem não representa a expressão de um pensamento acabado. “Ao 

transformar-se em linguagem, o pensamento se reestrutura e se modifica. O pensamento 

não se expressa mas se realiza na palavra”. (p. 412). 

O autor se mostra contrário ao estudo do pensamento pelo flanco associacionista, 

assim como discorda da vertente estruturalista, a qual considera palavra e objeto como 

estrutura, igualmente a qualquer outra relação estrutural. Desse modo, Vigotski se opôs a 

matrizes que negligenciaram a palavra em sua especificidade e desconsideraram o 

desenvolvimento de seus significados (BARROS et al, 2009). 

Em meio a essas discussões, sobre a dinâmica dos significados, insurge o conceito 

de “sentido”. O aparecimento desse conceito se relaciona às discussões referentes às 

particularidades da linguagem interior e exterior, assunto bem explorado pelo autor no 

capítulo Pensamento e palavra.  Para Vigotski (2001, p. 465)., a peculiaridade principal 

do aspecto semântico da linguagem interior “[...] é o predomínio do sentido da palavra 

sobre o seu significado”.  

Góes e Cruz (2006, p. 40) argumentam, quanto à temática do sentido e 

significado, que, embora, o sentido apareça com destacado relevo no campo da 

linguagem, Vigotski, ao desenvolver suas argumentações, não deixa claro o que regula 

cada conceito e a relação entre ambos. Acrescentam, ainda, que embora Vigotski não 

tenha ampliado a discussão sobre significado e sentido, os poucos registros se configuram 

como um “divisor de águas em sua teorização”. 

Vigotski (2001, p. 465), com base nos argumentos propostos pelo psicólogo 

francês Frederic Paulham, expressa a diferença entre sentido e significado da palavra: 

[...] o sentido de uma palavra é a soma de todos os fatos psicológicos 

que ela desperta em nossa consciência. Assim, o sentido é sempre uma 

formação dinâmica, fluida, complexa, que tem várias zonas de 

estabilidade variada. O significado é apenas uma dessas zonas do 

sentido que a palavra adquire no contexto de algum discurso e, ademais, 

uma zona mais estável, uniforme e exata.  

O sentido aparece relacionado ao contexto, e essa ideia adquire peso importante, 

pois indica a impossibilidade de separar a palavra das condições em que ela é expressa e 

da forma como é interpretada. Em contextos diversos, a palavra modifica seu sentido. E 

esse fato Vigotski (2001, p. 465) assinala como “fundamental na análise semântica da 

linguagem”. O significado constitui eixo imutável diante das modificações do sentido em 
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variadas situações. Segundo as ideias de Paulham, o sentido constitui um fenômeno de 

grande complexidade e com mobilidade “que muda constantemente até certo ponto em 

conformidade com as consciências isoladas, para uma mesma consciência e segundo as 

circunstâncias. Nestes termos, o sentido da palavra é inesgotável”. (VIGOTSKI, 2001, p. 

466). 

 Vigotski (2001) considera meritória a análise de Paulham sobre a relação entre 

sentido e palavra e por ilustrar que as palavras podem não coincidir com o sentido 

expresso, havendo, portanto, relações mais independentes e fluidas quando em cotejo com 

a relação palavra-significado. Remetendo-nos ao nosso cotidiano, isso pode ser 

facilmente vislumbrado, por exemplo, nas diferenças regionais. A utilização de uma 

determinada palavra em um Estado assume sentido completamente diferente quando 

comparado a outro local do mesmo País. Por mais que a comunicação seja completamente 

viável entre essas duas regiões, a estranheza da forma de utilização da palavra de um local 

para o outro limita ou dificulta o entendimento entre os interlocutores. Mais uma vez, 

vemos a fluidez do sentido, com origem em diferentes contextos. “Tomada isoladamente 

no léxico, a palavra tem apenas um significado. Mas este não é mais que uma potência 

que se realiza no discurso vivo, no qual o significado é apenas uma pedra no edifício do 

sentido”. (VIGOTSKI, 2001, p. 465). 

Na tentativa de ampliar a compreensão sobre esta temática, Barros et al (2009, p. 

179), com arrimo nas reflexões de Vigotski, inferem que, assim como os signos, o sentido 

seria produzido nas práticas sociais, por meio da “articulação dialética da história de 

constituição do mundo psicológico com a experiência atual do sujeito”. Com isso, é 

possível admitir variadas construções de sentido em decorrência do caráter polissêmico 

da linguagem. 

A intenção, aqui, é de traçar outros delineamentos em relação à pesquisa 

psicológica referente aos sentidos e significados e o câncer infantil. Pretendemos, por 

meio da linguagem infantil e da atividade lúdica, buscar o caminho do pensamento 

infantil a respeito da doença, mesmo ciente de que não conseguiremos captá-lo em sua 

essência e completude, apenas partir da sua relação com a palavra. Quanto a isso, 

Vigotski (2001, p. 479) diz que o pensamento é mediado externamente pelos signos e 

internamente pelos significados, razão por que o pensamento nunca será idêntico ao 

significado direto das palavras. “O significado medeia o pensamento em sua caminhada 

rumo à expressão verbal, isto é, o caminho entre o pensamento e palavra é um caminho 

indireto, internamente mediatizado”. 
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 Desse modo, assim como não podemos levar em conta a linguagem como a 

expressão de um pensamento “pronto”, não havemos de considerar que exista um 

“sentido puro” que será revelado na relação do pesquisador com o sujeito da pesquisa. 

“Ao contrário, a partir do pensamento vigotskiano, pode-se afirmar que a linguagem em 

exercício numa conversação entre entrevistado-entrevistador, sobretudo, viabiliza a 

construção de sentidos sobre o(s) tema(s) da investigação”. (BARROS et al, 2009, p. 

180). Da mesma forma, não tentaremos esgotar os diversos sentidos e significados que 

surgirão em referência ao câncer. Citamos mais uma vez Vigotski (2001, p. 481), ao 

exprimir a ideia de que “para entender o discurso do outro, nunca é necessário entender 

apenas umas palavras; precisamos entender o seu pensamento.” Acrescenta, ainda, que 

além da compreensão do pensamento, é preciso compreender a motivação do interlocutor. 

Dessa forma, poderíamos obter uma análise psicológica mais firme e consistente, ou seja, 

ao descobrirmos o plano interno do pensamento verbal, chegaríamos ao fim da nossa 

análise. 

 

2.3 Imaginação e criação na infância 

 

Vigotski (2001c) empreendeu grande parte dos seus estudos concentrado na 

Psicologia da Arte, considerando-a como um fenômeno humano.  Segundo o autor bielo-

russo, o sentimento e a imaginação constituem problemas elementares para a 

compreensão desta psicologia, ultrapassando até mesmo o problema da percepção.   

Entretanto, é preciso dizer que na psicologia não há capítulos mais 

sombrios do que esses dois, e que são precisamente estes que 

ultimamente vêm sendo objeto de maior elaboração e da mais ampla 

revisão, embora caiba lamentar que até hoje não dispomos de um 

sistema minimamente reconhecido e acabado de teoria do sentimento e 

da fantasia. (VIGOTSKI, 2001c, p. 250). 

Então, nossa tarefa, na tentativa de teorizar sobre os sentimentos e as fantasias das 

crianças investigadas, não se constituirá com facilidade. Consideramos, porém, 

importante nos aproximar desta temática, haja vista as peculiaridades do contexto 

hospitalar e da própria doença e das possibilidades de argumentação à luz de Vigotski. 

Para nosso auxílio, contaremos com as explanações de Smolka, autora empenhada 

da Psicologia Histórico-Cultural e comentarista do livro Imaginação e criação na 

infância, do próprio Vigotski. 
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Primeiramente, Smolka (2009) comenta que Vigotski utiliza os termos imaginação 

(raiz latina) e fantasia (raiz grega) indistintamente.  Para Vigotski (2009, p. 14), 

imaginação ou fantasia é denominada pela Psicologia para designar a atividade criadora, 

com base na combinação cerebral. Pelo conhecimento vulgar, imaginação ou fantasia é 

comumente designada ao que não corresponde ao campo real, não correspondendo, então, 

a um significado que mereça crédito. A despeito desse pensamento, a imaginação é a 

“base de toda atividade criadora”, com manifestação em todas as áreas da vida cultural e 

tornando viável a criação artística, a técnica e a científica. 

Em relação às crianças, esse assunto é alvo de mais polêmica e a desconsideração 

pela imaginação é costumeiramente associada a algo banal ou mentiroso. Pensar isso pelo 

viés psicológico parece óbvio, mas considerando, por exemplo, uma equipe 

multidisciplinar, que lida diuturnamente com a criança, poderá não ser tão criteriosa para 

as mais diversas formas de expressão dessa criança, que muitas vezes seria traduzida em 

melhore compreensão e, consequentemente, melhor atuação integral à criança, neste caso, 

com câncer. 

Vigotski (2009, p. 17) ensina que desde a primeira infância, já pode ser 

identificado nas crianças o processo criativo, mais bem expresso nas brincadeiras. As 

brincadeiras representam um eco do que foi visto ou ouvido, pelas crianças, dos adultos. 

Esses elementos, entretanto, não se reapresentam na mesma configuração. A brincadeira 

da criança não é apenas uma lembrança do vivenciado, mas uma “[...] reelaboração 

criativa de impressões vivenciadas. É uma combinação dessas impressões e, baseada 

nelas, a construção de uma realidade nova que responde às aspirações e anseios da 

criança”.  

A imaginação não é um produto do ócio, uma atividade solta ou mero 

divertimento. Com origem em elementos da realidade, presentes na experiência 

individual, ela cria combinações. Ao contar uma história, ou recontá-la, desenhar ou 

brincar, elas têm a oportunidade de melhor assimilar as informações e emoções referentes 

à sistemática do tratamento.  Assim, novos significados emergem ou são reconstituídos. 

Ao desenhar, brincar ou conversar, elas podem expor e criar o que não cabe dentro do 

hospital, um mundo que ultrapassa dos muros da doença. 
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3 METODOLOGIA 

 

[...] a ciência não é só racionalidade, é subjetividade em tudo o que o termo 

implica, é emoção, individualização, contradição, enfim, é expressão íntegra do 

fluxo da vida humana, que se realiza através de sujeitos individuais, nos quais 

sua experiência se concretiza na forma individualizada de sua produção [...]. 

                                                                                            (GONZÁLEZ REY) 

 

3.1 Concepção teórico-metodológica 

 

Para a consecução dos objetivos expressos nesta proposta de pesquisa, foram 

utilizados procedimentos de cunho qualitativo, para facilitar uma investigação 

prioritariamente psicológica dos significados e sentidos das crianças com câncer, a 

respeito da própria doença, no Centro Pediátrico do Câncer (CPC), anexo do Hospital 

Infantil Albert Sabin. Toda a investigação teve como fundamento principal a Teoria 

Histórico-Cultural de Lev Semenovich Vigotski.  

A pesquisa qualitativa vem em auxílio de uma investigação pormenorizada, de 

caráter subjetivo e dialético, em que devem ser considerados diversos aspectos 

componentes das particularidades do adoecimento de câncer para os pacientes. Assim, 

utilizamos como procedimentos de elaboração dos dados da pesquisa as produções das 

crianças investigadas, com esteio em recursos lúdicos: desenhos, brincadeiras e as falas 

que foram organizadas e sistematizadas em forma de estudo de caso. A observação 

participante também constituiu meio valioso para maior apropriação dos aspectos 

hospitalares e das interações das crianças com a equipe e todo o universo hospitalar que 

as circundam. As entrevistas com as mães forneceram subsídios complementares, com 

auxílio na composição das histórias de vida e na contextualização do próprio 

entendimento da expressão da criança.  

Consoante González Rey (2002), a epistemologia qualitativa se fundamenta em 

três princípios de grande importância metodológica. O primeiro deles se refere ao 

conhecimento como produção construtiva-interpretativa. O conhecimento, assim, não 

constitui mera soma de fatos comprovados empiricamente. A interpretação possibilita que 

as expressões do sujeito em estudo sejam prenhes de sentido. Ela constitui um processo a 

que o pesquisador agrega os dados e indicadores obtidos durante a pesquisa, 

reconstituindo-os, de modo interpretativo, de modo diferente se tomados isoladamente, 
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apenas como constatações resultantes da empiria. Trata-se de uma complexidade 

progressiva, que não condiz com a redução do valor do objeto de estudo a categorias já 

estabelecidas. 

A interpretação diferencia-se justamente por dar vazão às diversas manifestações 

que emergem do objeto de estudo e as transforma em momentos particulares de um 

processo global. Não se refere, portanto, a uma categoria universal e sem variação da base 

teórica adotada no estudo. Como é dito em González Rey:  

A teoria está presente como instrumento a serviço do pesquisador em 

todo o processo interpretativo, mas não como conjunto de categorias a 

priori capazes de dar conta dos processos únicos e imprevistos da 

pesquisa: só influi no curso das construções teóricas do pesquisador 

sobre o objeto. A teoria constitui um dos sentidos do processo de 

produção teórica, não o esquema geral ao qual se deve subordinar esse 

processo. (2002, p. 33). 

Outro princípio que sustenta a epistemologia qualitativa, apontado por González 

Rey (2002, p. 34), é o “caráter interativo do processo de produção do conhecimento”. 

Este aspecto destaca a importância das relações entre pesquisador e pesquisado como 

condição para o desenvolvimento das pesquisas. Ressalta, ainda, a importância do 

contexto em que os sujeitos se encontram inseridos, como pontos fundamentais para a 

produção de um conhecimento de qualidade. 

A singularidade também constitui outro ponto a desfilar nas considerações do 

autor: “significação da singularidade como nível legítimo da produção do conhecimento”. 

Aspecto antes desconsiderado cientificamente, a singularidade é legitimada pela pesquisa 

subjetiva. 

A subjetividade individual se constitui em um indivíduo que atua como 

sujeito graças a sua condição subjetiva. O sujeito é histórico, uma vez 

que sua constituição subjetiva atual representa a síntese subjetivada de 

sua história pessoal, e é social, porque sua vida se desenvolve na 

sociedade, e nela produz novos sentidos e significações que, ao 

constituir-se subjetivamente, se convertem em constituintes de novos 

momentos de seu desenvolvimento subjetivo. Por sua vez, suas ações na 

vida social constituem um dos elementos essenciais das transformações 

da subjetividade social. (GONZÁLEZ REY, 2002, p. 38). 

A definição do nosso objeto de estudo de base qualitativa, ainda de acordo com 

Rey (2002), foca o esclarecimento e o conhecimento da complexa constituição subjetiva, 

sem imprimir a tentativa de predição ou controle da situação a ser estudada. Nosso 

trabalho define-se pela captação de sentidos subjetivos e processos de significação.  
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Considerando esta prioridade, estamos ciente de que as elaborações do sujeito a ser 

investigado não provêm de certa linearidade e isomorfismo, desde a indução promovida 

pela aplicação do método. A complexa trama da investigação, da singularidade e história de 

vida de cada participante, exige acurada perícia do investigador. Isso, entretanto, não pode 

ser conquistado sem a implicação ativa do pesquisador. O uso dos instrumentos, por si, não 

garante os resultados coerentes com o caráter qualitativo da investigação (GONZÁLEZ 

REY, 2002). 

Só a presença do pesquisador na situação interativa que toda pesquisa 

implica representa um elemento de sentido que afeta de múltiplas 

formas o envolvimento do sujeito estudado com a pesquisa. O sujeito 

pesquisado é ativo no curso da pesquisa, ele não é simplesmente um 

reservatório de respostas, prontas a expressar-se diante da pergunta 

tecnicamente formulada. (GONZÁLEZ REY, 2002, p.55). 

A espontaneidade e os vínculos formados durante a pesquisa entre participantes 

(mães e crianças) e o uso dos instrumentos metodológicos com certa fluidez, permitindo 

que se ajustasse a cada momento interativo, permitiu a riqueza de informações e detalhes 

expressos de variadas maneiras pelas crianças e suas mães. 

Então, em virtude do modo como as informações foram se organizando, a 

pesquisa tomou uma direção não delimitada anteriormente como pretensão metodológica. 

De posse do recorte das falas das crianças, da minúcia exigida no processo analítico e do 

contexto fornecido pelas mães, vimo-nos impossibilitada de abarcá-los, todos, no escopo 

desta dissertação.  

Com isso, não intencionalmente, com a permissão do fluxo da elaboração da 

análise, a pesquisa se organizou em dois estudos de caso. Deste modo, não seria 

necessário um recorte tamanho das transcrições que prejudicasse a leitura, interpretação e 

visão do todo, embora a concentração se faça em torno dos significados e sentidos do 

câncer para as crianças.  Como apreender, porém, o fluxo do pensamento infantil, do 

texto e subtexto presentes sem suas expressões, desconsiderando o contexto histórico e 

social em que vive cada uma delas? Não há como homogeneizar as biografias deste 

estudo, embora elas representem milhões de histórias de crianças acometidas por um 

tumor maligno. 

Na perspectiva de Ventura (2007) o estudo de caso se origina nas pesquisas 

médicas e psicológicas, com a finalidade de produzir a análise detalhada de um evento 

particular, com esteio em algum processo patológico. 
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[...] o estudo de caso como modalidade de pesquisa é entendido como 

uma metodologia ou como a escolha de um objeto de estudo definido 

pelo interesse em casos individuais. Visa à investigação de um caso 

específico, bem delimitado, contextualizado em tempo e lugar para que 

se possa realizar uma busca circunstanciada de informações. 

(VENTURA, 2007, p. 384). 

  Ventura (2007) ainda leciona que a possibilidade do estudo de uma unidade, 

contextualizada e delimitada, permite a análise do caso em si e do todo que ele representa. 

Assim, estruturamos os estudos de dois casos selecionados entre as quatro crianças 

investigadas, seguindo a análise microgenética, no intuito de delinear a captação dos 

significados e sentidos do câncer infantil, sem deixar de inseri-las num âmbito social e 

cultural específico. 

 

 

3.2 Procedimentos metodológicos 

 

3.2.1 Desenhos e brincadeiras: facilitadores da fala 

 

Para a formulação do corpus da pesquisa e consecução dos objetivos propostos, 

utilizamos desenhos e brinquedos como meios de expressão espontânea dos pacientes 

investigados. “A atividade lúdica oferece o fundamento para a emergência de novas 

formas de comportamento e para o desenvolvimento de formas de imaginação e 

pensamento abstrato.” (SOUZA et al, 2003, p. 104). 

 Para Vigotski, “[...] enquanto desenha, a criança pensa no objeto que está 

representando, como se estivesse falando dele”. (VIGOTSKI, 2009, p. 109). As crianças 

desenham o que sabem e não o que veem; desenham de memória e não de observação. 

Isso, à luz da perspectiva histórico-cultural, implica que a criança se insere nas práticas 

sociais e na elaboração das funções psicológicas superiores, que, por sua vez, se 

relacionam às formas de operar com signos. 

A criança, na atividade do desenho, “materializa a imagem que criou internamente 

para dar conta das suas emoções” (SOUZA et al, 2003, p. 104). Vigotski (2009) destaca 

que o desenho constitui um elemento importante do processo criativo, com 

predominância na primeira infância.  

Juntamente ao desenho, foi acompanhada a fala das crianças. No desenho, da 

mesma forma como na brincadeira, a linguagem se torna um meio essencial para a 
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realização da atividade e acompanha as ações e produções da criança, dando significado 

ao material. (VIGOTSKI, 2009). Enfatizamos, com isso, a ideia de que o desenho deve 

ser acompanhado em seus detalhes para melhor apreensão do que está sendo feito e 

expresso subjetivamente pela criança. “A análise do desenho em uma interpretação 

descontextualizada reduz a atividade expressiva a percepções que nem sempre condizem 

com a realidade conceitual retratada pela criança”. (SOUZA et al, 2003, p. 107). 

O recurso do brinquedo, assim como do desenho, teve como intuito a expressão 

livre e espontânea da criança, que não necessariamente esteve associada à vivência da 

doença propriamente dita. Esclarecemos que, para Vigotski (2001a), o termo brinquedo se 

refere principalmente à atividade, ao ato de brincar, e constitui importante fonte de 

promoção de desenvolvimento. 

No brinquedo, espontaneamente, a criança usa sua capacidade de 

separar significado do objeto sem saber que o está fazendo, da mesma 

forma que ela não sabe estar falando em prosa e, no entanto, fala, sem 

prestar atenção às palavras. Dessa forma, através do brinquedo, a 

criança atinge uma definição funcional de conceitos ou de objetos, e as 

palavras passam a se tornar parte de algo concreto. (VIGOTSKI, 2000, 

p. 130). 

Consoante Vigotski, a criança, no brinquedo, cria uma situação imaginária como 

forma de satisfação dos desejos não realizáveis. Ela brinca pela necessidade de agir 

transpondo o universo dos objetos a ela acessíveis, no mundo mais amplo dos adultos. 

Assim, a criança se projeta e desempenha com fidelidade os papéis assumidos durante a 

brincadeira, como ser mãe, guiar um carro etc (VIGOTSKI, 2000). 

É importante registrar a noção de que os desenhos e brinquedos constituíram 

instrumentos valiosos para a expressão da fala. Notemos que a fala e o desenho não 

coincidiam necessariamente. Pareciam, às vezes, atividades desconexas, mas que, 

analisadas em proximidade, faziam parte de uma história completa de vida, com as 

contradições e complementações. Acreditávamos que o desenho e as brincadeiras seriam 

a forma principal de expressão dos significados e sentidos do câncer. As atividades 

lúdicas proporcionaram um ambiente de conforto e espontaneidade para a expressão 

verbal. As crianças falavam direta e naturalmente sobre o tumor. Os materiais lúdicos 

utilizados em campo compreenderam: brinquedos disponíveis na brinquedoteca do 

hospital e brinquedos pessoais que as crianças dispunham. Já os materiais gráficos foram 

por nós viabilizados, assim como os referentes à higienização dos mesmos. 
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Durante as atividades do desenho e do brinquedo, a observação minuciosa dos 

detalhes das ações, das falas e dos significados foi reforçada por meio da gravação em 

áudio
2
, dentro dos limites éticos para a consecução da pesquisa e tentando não expor as 

crianças, membros familiares e nenhuma outra pessoa que tenha participado das 

interações com os pacientes. Concordamos, no entanto, com Meira (1994, p. 2), na ideia 

de que, “na pesquisa em Psicologia, é importante reconhecer que qualquer tecnologia de 

coleta de dados produzirá certos efeitos no ambiente investigado [...]”.  

O impacto do uso do gravador não constituiu atrapalho durante toda a pesquisa; 

pelo contrário. Para as mães, desde o início, no momento da assinatura do TCLE, foi 

esclarecido sobre este recurso, mas que este não traria nenhum dano aos filhos, como a 

nenhuma outra criança, tampouco a elas próprias. Após o aceite das mães, iniciamos o 

trabalho de gravação com as crianças envolvidas. 

 Como algumas crianças se aproximavam no momento da interação, como por 

exemplo, o Ken e a Rapunzel, citados nos estudos de caso, era inevitável que a fala delas 

fizesse parte da interação e da gravação. Não sabíamos antecipadamente quais e quantas 

crianças comporiam a pesquisa, como já relatado, mas precisávamos da autorização das 

mães para dar prosseguimento à observação e à pesquisa.  Com Ken, por exemplo, não 

tivemos mais contato permanente, pois precisou fazer radioterapia em outro local, fora do 

CPC.  Rapunzel, contrariamente, participou de vários momentos da pesquisa, mas, 

quando o trabalho se delineou na forma de estudo de caso, optamos por considerar apenas 

duas das quatro histórias. 

O uso do gravador foi deveras instigante para as crianças. Primeiramente, 

expusemos ao contato com as crianças discretamente para não interromper a 

espontaneidade do fluxo da fala. Não tínhamos a intenção de escondê-lo, mas apenas 

deixar fluir a reação deste pequeno instrumento na interação. Como a maioria das 

crianças é fascinada por telefones celulares, pensavam que o gravador fosse também um 

“celularzinho”. A primeira pergunta quando visto foi: “tia, teu celular tem jogo?”. 

Expliquei que não, que este “tipo de celular” só tinha a função de falar e escutar, que toda 

verbalização estava sendo gravada. Outro dia, com esta mesma criança, ao pedir para ver 

o “celular”, expliquei que não se tratava propriamente de um telefone celular, e sim um 

gravador, para registrar todas as nossas falas. Feita a explicação, respondeu: “E por que a 

tia não disse antes?”. 

                                                 
2
 A gravação em áudio, em cada fase da coleta de dados, foi operado pela própria pesquisadora. 



47 

 

Para Bela Adormecida e Polly, o uso do gravador passou a integrar os materiais 

lúdicos disponibilizados, com muita naturalidade. Depois da facilidade da aceitação deste 

instrumento e da resposta recebida pela outra criança diante da omissão de que se tratava 

de um gravador, dissemos, assim que apresentado, que este pequeno aparelho registraria 

tudo o que estivéssemos falando.  

 

 
Bela : É tão pequeno! 

Pesquisadora: só que não pode mexer não, tá? 

Bela : E esses quadradinhos? 

Pesquisadora: É porque tá gravando. 

 

 

 

Desta forma, a cada dia que nos víamos, ao dispor os lápis e os papéis na mesa, 

logo perguntavam: “tia, tá gravando?”; e continuavam a desenhar ou falar 

espontaneamente. Às vezes, a curiosidade crescia e solicitavam-nos para ouvir a 

gravação. Em outros momentos, o gravador era um brinquedo, com função de microfone. 

Bela Adormecida, por vários momentos, cantarolava com seu novo brinquedo e depois 

pedia para ouvir a gravação. 

As mães ficavam igualmente curiosas e orgulhosas com o gravador, por suas 

filhas receberem aquela atenção. A mãe da Bela Adormecida sempre dizia que ao final da 

pesquisa queria ouvir e guardar para ela. Assim, conforme combinado, após a pesquisa, 

terão posse das gravações que quiserem. 

Tendo em vista o exposto, o gravador promoveu interferência na pesquisa sim, 

mas de forma deveras positiva, como jamais imaginado por nós.  Mais uma vez, o 

trabalho subjetivo, principalmente com crianças, nos põe em contato com o imprevisível. 

Elas nos ensinam que os instrumentos podem passar por variações e que a verdade da 

relação nos proporciona uma troca de experiências e aprendizagens inimagináveis e de 

profundo valor. 

 

 

3.2.2 Observação-participante 

 

Quanto ao modelo de abordagem, optamos também pela observação participante 

(MINAYO, 2001) no trabalho de campo em virtude da importância na captação de 

situações ou fenômenos transpostos às demais técnicas a serem utilizadas no transcurso 
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da pesquisa. Com isso, pretendemos alcançar maior aproximação com os participantes e 

mais apreensão do cotidiano que envolve o contexto hospitalar e as diversas formas de 

interação, sejam elas: equipe-pacientes, equipe-familiares e pacientes-familiares.  

Após a submissão e aprovação do projeto pelo Comitê de Ética, o ingresso no 

campo de pesquisa permitiu que iniciássemos as investigações empíricas e a execução do 

plano metodológico. Primeiramente, foi necessário observar o ambiente hospitalar, as 

interações da equipe, pacientes e membros familiares, assim como ouvir os discursos que 

permeiam essas interações. Destacamos o fato de que a observação da dinâmica da equipe 

em interação com as crianças e sua família sucedeu durante toda investigação no locus da 

pesquisa. Ressaltamos, que a interlocução com esse grupo ocorreu sempre que se fez 

pertinente. Acreditamos ser esse um meio valioso de aproximação da realidade hospitalar 

e da rotina dos pacientes.   

De maneira geral, os funcionários e os membros diretos que compõem a equipe 

hospitalar sempre se mostraram bastante solícitos com a entrada e acompanhamento da 

rotina. A apresentação como psicóloga e pesquisadora sempre ocorria antes da solicitação 

de alguma informação. Ressaltamos o auxílio da equipe da Brinquedoteca, do espaço do 

adolescente e do Serviço de Psicologia como fundamentais para a satisfatória observação 

do ambiente e integração com a equipe e crianças. Infelizmente, com exceção da chefe do 

serviço de Oncologia, cuja ajuda foi de enorme importância para a entrada no campo, não 

conseguimos aproximação com a equipe médica. 

 Observamos, também, como ocorreu a participação das crianças em possíveis 

atividades rotineiramente desenvolvidas (grupos de Psicologia, Brinquedoteca, Espaço do 

Adolescente, Projeto de Leitura etc). Com isso, tivemos ainda a intenção de averiguar as 

diversas formas de expressão espontânea da criança. 

Gaskell (2002, p. 68) expressa que “a finalidade da pesquisa qualitativa não é 

contar opiniões ou pessoas, mas ao contrário, explorar o espectro de opiniões, as 

diferentes representações sobre o assunto em questão”. Dessa forma, consideramos a 

dinâmica hospitalar e a viabilidade de interação com esse público como fundamental para 

a consecução dos objetivos da pesquisa. Isso se fez pertinente também pelo caráter 

inconstante das internações e pelas flutuações das condições físicas e psicológicas do 

paciente e do seu acompanhante ao longo do processo. Além disso, contarmos com o 

apoio e informações constantes da equipe quanto à condição do paciente e possibilidade 

de participação na pesquisa.  
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3.2.3 Entrevistas com as mães 

 

Seguindo os objetivos da pesquisa, foram realizadas entrevistas abertas e 

individuais com as mães, a fim de auxiliar a contextualização do discurso infantil. 

Destaca-se, com isso, a relevância da educação familiar como arcabouço fundamental ao 

favorecimento do desenvolvimento da criança pela construção da linguagem.  Foi 

importante observar também como ocorre a mediação da família e da equipe hospitalar 

com as crianças sobre a doença, o tratamento e as intervenções hospitalares.  Pretendemos 

pesquisar como é o cotidiano desse público e quais as relações sociais que os envolvem, 

fora e dentro do hospital. Consideramos, com isso, a importância das interações sociais 

como forma de mediação para o desenvolvimento infantil.  

Justificamos o uso das entrevistas abertas por não oprimirem os sujeitos com o 

saber acadêmico, deixando-os mais confortáveis para se expressarem de forma mais 

adequada ao seu contexto. Em adição, cremos que as entrevistas abertas permitem maior 

obtenção de dados, podendo até mesmo nos surpreender com detalhes que não 

pretendíamos investigar inicialmente.   

As entrevistas com as mães também foram gravadas por um audiogravador 

operado por nós. Antes da realização da entrevista propriamente dita, exibimos aos 

participantes os objetivos da pesquisa e a importância da participação. Neste momento, 

lemos e entregamos o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE), a fim de 

obtermos o consentimento e aprovação dos termos para execução desta parte da pesquisa. 

Tínhamos a intenção de realizar as entrevistas na sala de Psicologia, cedida anteriormente 

pela psicóloga do hospital. Isso não foi possível, por diversos motivos, pois as mães não 

podem se ausentar dos filhos, porque precisam auxiliá-los e por aguardarem a chamada 

das enfermeiras para atendimento médico. As entrevistas foram realizadas em ambientes 

mais isolados da circulação maior de pessoas. Desta forma, garantimos a descrição 

necessária para a realização deste procedimento para que os participantes se sentissem 

confortáveis e que fosse garantido o sigilo dos dados referentes a cada entrevistado. 

Quanto à utilização das entrevistas, fundamentamo-nos em Gaskell (2002), para 

quem “a entrevista qualitativa [...] fornece dados básicos para o desenvolvimento e a 

compreensão das relações entre os atores sociais e sua situação”. (p. 65). Concordamos 

com esse autor na ideia de que compreender o modo de vida e de organização dos 

entrevistados é condição indispensável na entrevista de cunho qualitativo. O interesse em 
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adotar este recurso valida-se também pela possibilidade de adequar outros métodos que 

favoreçam a obtenção de dados para a pesquisa. 

 A opção por entrevistas qualitativas também se alia ao fundamento teórico aqui 

adotado – Psicologia Histórico-cultural. Pressupondo um processo dialético, em que nos 

aproximamos do nosso objeto de estudo, interagimos com ele e trocamos experiências e 

reflexões. 

 

3.3 Aquisição dos dados da pesquisa 

 

Toda a pesquisa empírica foi desenvolvida no Centro Pediátrico do Câncer do 

Ceará (CPC), anexo ao Hospital Infantil Albert Sabin, situado em Fortaleza, Ceará – 

Brasil, no período de agosto a outubro de 2012 (incluindo observação do campo, 

interação com as crianças e entrevistas com as mães), com média de dois turnos por 

semana. 

Ainda por base nos registros relativos à pesquisa qualitativa de González Rey 

(2002), apoiamo-nos na ideia de que a elaboração das informações atinentes à pesquisa 

não se ampara na coleta de dados, mas se erige, progressiva e abertamente, mediante uma 

interpretação que se segue a cada momento da pesquisa.  

Quanto à disposição dos dados (falas, desenhos), eles “[...] aparecem como uma 

linguagem própria, que deve ser ‘respeitada’ pelo pesquisador para garantir o caráter 

objetivo da pesquisa”. (GONZÁLEZ REY, 220, p. 107). 

Os participantes da pesquisa (em sua composição final) foram duas crianças, 

ambas de seis anos, que se encontram na fase de tratamento oncológico ambulatorial no 

referido hospital. Havíamos delimitado um número máximo de cinco crianças para o 

desenvolvimento da pesquisa, mas estávamos ciente de que não poderíamos, a priori, 

determinar um número exato como meta da pesquisa, em razão do próprio caráter do 

estudo, de imprevisibilidade do contato contínuo com as crianças, causada pela 

peculiaridade do tratamento do câncer. Quanto ao número, não tínhamos como intuito nos 

fixar à quantificação dos dados e sujeitos, mas sim de como e o que os participantes 

(mães e crianças) tinham a dizer sobre a doença, traduzido por uma relação subjetiva 

pessoal. 

O conhecimento científico [...] não se legitima pela quantidade de 

sujeitos a serem estudados, mas pela qualidade de sua expressão. O 

número de sujeitos a serem estudados responde a um critério qualitativo, 
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definido essencialmente pelas necessidades do processo de 

conhecimento que surgem no curso da pesquisa.  (GONZÁLEZ REY, 

2002, p. 35). 

A faixa etária que pretendíamos investigar encontrava-se no espectro de três a sete 

anos, correspondente ao que Vigotski denominou como idade pré-escolar. Este período 

constitui um momento de grande importância no desenvolvimento da linguagem e do 

pensamento por complexos. 

Participaram também da pesquisa as mães dessas crianças em tratamento, por 

meio de entrevistas individuais e interlocuções constantes durante a fase do campo, que se 

somaram ao conjunto de dados que pretendíamos obter durante a pesquisa.  

A opção pela abordagem das crianças em tratamento ambulatorial justifica-se por 

se encontrarem em situação menos delicada em comparação aos internados na enfermaria 

e por não se encontrarem na fase tão inicial do tratamento, em que pais e filhos estão mais 

abalados emocionalmente e ainda em adaptação a toda nova rotina imposta. 

Em relação ao tratamento ambulatorial, Melo e Valle (2010, p. 518) destacam:  

O tratamento oncológico ambulatorial consiste em retornos frequentes 

para exames, administração de quimioterapia e/ou radioterapia e/ou 

derivados sanguíneos bem como consultas médicas e de enfermagem. 

Esta modalidade de tratamento evita a infecção hospitalar e diminui a 

ansiedade do afastamento repentino do lar e dos familiares. Entretanto, 

permanecem aspectos inevitáveis intrínsecos a doença e ao tratamento, 

como os sentimentos de medo e ansiedade, convivência com a dor, 

realização de inúmeros procedimentos invasivos, o que demonstra igual 

necessidade de apoio para ajuda-la a compreender o mundo a que foi 

lançada. 

Anteriormente à proposição das atividades para as crianças, tentamos conhecê-las, 

assim como o ambiente e as interações diversas que acontecem em seu entorno. Não 

fizemos um levantamento dos casos das crianças. Deixamos que as aproximações 

ocorressem naturalmente, por meio de brincadeiras, desenhos, para, assim, estabelecer um 

laço. Não sabíamos se encontraríamos as mesmas crianças nos demais dias, mas como a 

maioria tem dias de retorno específicos ao CPC para tratamento, conseguimos manter 

contato contínuo, tentando acompanha-las nos dias em que fossem ao hospital. 

Logo após, propusemos as atividades de forma natural, sem obrigação. Para isso, 

contamos com o apoio, fundamentalmente, da equipe do plantão (enfermeiros, técnicos de 

enfermagem, psicólogas, estagiários) e dos voluntários. Em razão da presença de uma 

estrutura hospitalar que proporciona bastante ludicidade, por meio de decorações 

temáticas em cada espaço do hospital - jardins, varanda, brinquedoteca - tivemos uma 
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gama de oportunidades de interação com a criança, o que facilitou a priori o trabalho que 

foi desenvolvido. 

Por meio das interações, do desenho, do brinquedo e dos jogos, buscamos que a 

criança contasse ou criasse uma história acerca do hospital, do seu adoecimento, de modo 

que ela expressasse as principais circunstâncias sobre este processo. Estávamos ciente de 

que a criança não falaria diretamente sobre a doença, fato muito comum, que pôde ser 

percebido pela nossa experiência com este público. Eis a grande surpresa: sem ao menos 

saber quem e como participariam exatamente da pesquisa, pela interação estabelecida, por 

nos portarmos diante delas sem nenhum interesse, a não ser estar com elas e ouvi-las, elas 

falaram tudo o que queriam.   Sabíamos que seria difícil tentar captar o que fala de si, da 

sua vida, que pode tocar sutil ou fortemente o processo de tratamento do câncer.  

Por se referir à fase do tratamento ambulatorial, as crianças já passaram pela etapa 

do recebimento do diagnóstico, e tiveram que lidar com diversas situações novas e 

invasivas e muitas situações já se tornaram rotineiras. Como significam esta experiência e 

quais os sentidos que a ela atribuem, como repercute todo este processo em seu 

desenvolvimento, quais são as falas e silêncios que permeiam este momento atual ou o 

que se mantém desde o início da descoberta da doença - todos estes questionamentos 

fizeram parte da nossa fonte de observação e registro. 

Não sabíamos, de antemão, quais seriam os espaços onde ocorreriam as 

atividades, mas tencionávamos que pudessem ocorrer prioritariamente na brinquedoteca, 

por ser um espaço no qual a criança já estaria engajada ludicamente, e por nos oferecer 

materiais disponíveis e acessíveis a ambos - pesquisadora e criança. Outro fator 

importante é que na Brinquedoteca, a criança está fisicamente mais livre também, 

geralmente sem a presença do suporte do soro e de outras medicações.  Na compreensão 

de Melo e Valle (2010, p. 518), a brinquedoteca “tem como finalidade resgatar o brincar 

espontâneo como elemento essencial para o desenvolvimento integral da criança, de sua 

criatividade, aprendizagem e socialização”.  

Destacamos também a função terapêutica do brinquedo durante a hospitalização, 

oportunidade que resgata “aspectos normais da vida da criança e previne maiores 

perturbações”. (FAVARATO; GAGLIANE, 2008, p. 90). Da mesma forma, permite a 

reorganização da rotina, minimizando a ansiedade, e oferece uma expectativa em relação 

à vida. Somado a isso, o brincar possui finalidade diagnóstica, podendo evidenciar pontos 

mal compreendidos pela criança sobre o processo que vivencia e permitindo que as 

experiências sejam integradas ao seu desenvolvimento. Ao conhecer o conceito sobre a 
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própria doença, podemos auxiliar a criança a reduzir sua ansiedade por meio da expressão 

de medos e dúvidas, geralmente reprimidos pelos pais. 

Convém ressaltar o fato de que, apesar da função terapêutica e diagnóstica do 

brinquedo, nosso intuito foi restrito ao que se propõe uma abordagem de atendimento 

psicológico mais amplo. As intervenções realizadas durante a pesquisa tiveram o 

propósito de investigar quais os conteúdos que insurgiam do contexto da hospitalização e 

do tratamento do câncer. Por vários momentos, algumas mães, e mesmo membros da 

equipe e voluntários, requisitavam nossa atenção psicológica a determinado caso. Pelo 

caráter limitado da pesquisa, todas as situações que despertaram conteúdos mais fortes, 

não aliados a nossa intervenção investigativa, foram encaminhados ao Serviço de 

Psicologia do CPC, para a realização de atendimentos mais específicos que pudessem 

garantir o acompanhamento adequado do caso. 

A Brinquedoteca foi o primeiro local para o encontro com as crianças, mas ao 

longo de nossas interações, elas mesmas solicitavam outros espaços mais reservados para 

que pudessem desenhar sem a competição dos lápis, papéis e atenção nossa. O local 

preferido por elas foi o refeitório. De fato, trata-se de um lugar mais tranquilo para a 

execução das atividades, porém, em determinados horários, como lanche e almoço, era 

difícil contemplar todas as outras crianças que surgiam e requisitavam os materiais.  

De início, foi muito difícil administrar a higienização dos materiais, pois as 

crianças se aglomeravam sem controle e não tinha cabimento fazermos seleção de 

crianças ou restrição deste espaço lúdico. Então, passamos a ser denominada como “a tia 

do lápis”. Assim que chegávamos ao hospital, éramos solicitadas. A dificuldade também 

foi contornada com o passar do tempo. Passamos a levar mais lápis e a explicar que não 

poderiam ser misturados para não ficarem sujos, com bactéria, o que poderia levar a uma 

queda na defesa. Nem sempre isso se resolvia, mas a separação de alguns lápis para cada 

criança e a tentativa de limpá-los sempre que possível foi a solução mais plausível, 

embora nos deixássemos angustiadas a ideia de como conseguiríamos dar atenção 

individualizada e acompanhar os desenhos.  

 Com efeito, as próprias crianças, principalmente Polly e Bela Adormecida nos 

auxiliavam e colocavam ordem na bagunça. Certa vez, Polly se alterou com uma colega, 

pois estava bagunçando tudo, molhando os papéis e misturando os lápis. Assim seguiram-

se os dias, sendo os materiais e regras de como proceder nos desenhos organizados pelas 

próprias meninas. 
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Desse modo, delineou-se a pesquisa. A escolha final pelos estudos de caso da Bela 

Adormecida e Polly seguiu-se pela soma de dados obtidos devido ao contato sistemático 

com ambas. As demais crianças citadas ao longo do trabalho aparecem no diálogo, mas 

não compõem estudos específicos a elas relacionados diretamente. 

 

3.4 Análise dos dados  

 

A análise dos dados se fez por intermédio da análise microgenética a fim de obter 

maior compreensão e detalhamento dos significados e sentidos do câncer pelas próprias 

crianças que se encontram na fase de tratamento oncológico ambulatorial, público-alvo 

desta pesquisa. 

O procedimento para a análise do material obtido teve um caráter contínuo, 

característica da análise microgenética. Quanto a esse recurso metodológico, de acordo 

com Góes (2000, p. 9): “[...] trata-se de uma forma de construção de dados que requer a 

atenção a detalhes e o recorte de episódios interativos, sendo o exame orientado para o 

funcionamento dos sujeitos focais da situação, resultando num relato minucioso dos 

acontecimentos”. Dessa forma, coerente com a teoria vigotskiana, analisaremos as 

situações propostas nas intervenções com as crianças, segundo a visão genética proposta 

por Vigotski, em que a gênese do processo é valorizada com base nas minúcias dos 

eventos. 

Góes (2000) aponta que a base vigotskiana se fundamenta nos processos humanos 

desde as interações do indivíduo com a cultura, sendo essas relações essenciais no 

processo investigativo das ações do sujeito. Daí, justificamos a análise das interações das 

crianças com a família e com a equipe multidisciplinar como fundamentais para a 

consecução dos objetivos da pesquisa. A autora ainda destaca a ideia de que este tipo de 

metodologia pode ser articulado a outros procedimentos investigativos, tal como a 

observação-participante, o que ressalta, novamente, a importância conferida à 

complexidade dos eventos a serem analisados. 

O recorte do material de análise, foco da pesquisa, foi realizado mediante o 

desvendamento da unidade de significado – as falas das crianças decorrentes dos 

momentos lúdicos. A concentração desses dados se coaduna com os objetivos da 

pesquisa: a busca dos significados e sentidos do câncer pela criança. Para isso, 

procedemos à leitura dos dados obtidos por parte de cada criança, a fim de compreender 
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essas unidades de análise, segundo a perspectiva da Psicologia histórico-cultural de 

Vigotski.  

 De acordo com Góes (2000), a análise microanalítica, com base histórico-cultural 

se afasta radicalmente da referência ao associacionismo e o estudo de elementos. Em 

contraposição a esta ideia, a autora elucida a noção de que Vigotski propõe a busca da 

análise por unidade e a define “como aquela instância e recorte que conserva as 

propriedades do todo que se pretende investigar”. Defende, então, o argumento de que 

esta noção é mais adequada pois “a unidade é o componente vivo do todo”. (GÓES, 2000, 

p. 14). 

A escolha adequada do método de pesquisa foi registrada por Vigotski como um 

assunto que merece grande destaque. Para ele,  

A procura de um método torna-se um dos problemas mais importantes 

de todo empreendimento para a compreensão das formas 

caracteristicamente humanas de atividade psicológica. Nesse caso, o 

método é, ao mesmo tempo, pré-requisito e produto, o instrumento e o 

resultado do estudo. (2000a, p. 86). 

Vigotski (2000a, p. 84), quanto ao método psicológico por ele adotado em suas 

pesquisas, enuncia três princípios que constituem a base da análise psicológica. O 

primeiro consiste em analisar o processo, o que se opõe à análise do objeto. O segundo 

prioriza uma análise explicativa, com suporte na revelação das relações dinâmicas ou 

causais, em vez da simples descrição das características do processo. O terceiro 

fundamento refere-se ao problema do “comportamento fossilizado”, os processos 

psicológicos automatizados que ensejam dificuldades para a análise psicológica. Daí a 

concentração no processo de desenvolvimento e não em seus produtos. Para esse 

procedimento, é necessário que o pesquisador modifique o caráter automático das formas 

superiores de comportamento, com o retorno à origem do desenvolvimento por meio do 

experimento.  

Relacionando as proposições de Vigotski quanto ao método experimental e à 

análise microgenética, Góes (2000, p. 12) acrescenta que a investigação não pode se 

afastar de uma “visão sociogenética, histórico-cultural e semiótica do ser humano, sendo 

que as proposições conceituais e metodológicas devem ser interdependentes e 

congruentes teoricamente”. A abordagem microgenética deve, portanto, se ligar a um 

contexto mais amplo, social e cultural, do qual fazem parte as crianças e as mães 

consideradas nesta pesquisa. Dessa forma, procedemos na tentativa de buscar a 

compreensão dos significados e sentidos do tratamento e do próprio câncer. 
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Após a posse de todo material, somado à observação participante, no primeiro 

momento, pretendemos captar toda a entrevista e interação com as crianças e as mães, 

sem análise imediata. Em seguida, realizamos outras leituras, mais minuciosamente, na 

tentativa de absorver melhor o que foi dito ou expresso nas falas, os desenhos e nas 

brincadeiras, identificando, assim, temáticas que circunscrevem os significados e o 

subtexto obtidos das leituras resultantes das interações. 

Quanto a isso, Namura (2003) elucida de modo enriquecedor as relações entre 

significado e sentido, apreendidas nas discussões entre pensamento e linguagem. Segundo 

a autora, o pensamento emocional e a emoção inteligente (os fundamentos estéticos) 

parecem constituir a base inspiradora de Vigotski para sua investigação científica.  

A passagem do pensamento para as palavras, isto é, do sentido para o 

significado, exige compreensão afetiva e volitiva, requer a leitura do 

subtexto, o pensamento oculto por trás das palavras, as motivações 

geradoras do discurso: não basta entender as palavras ou a lógica 

conceitual, a intencionalidade e os motivos que engendram a ação 

discursiva. (NAMURA, 2003, n.p). 

O suporte teórico norteador de todo o desenvolvimento do trabalho foi fornecido 

basicamente pela Teoria Histórico-Cultural de Vigotski, principalmente no que concerne 

ao desenvolvimento dos conceitos científicos na infância, significados e sentidos, 

desenvolvimento psicológico infantil do pensamento e da linguagem e seus 

desdobramentos.  

Quanto aos procedimentos éticos, a realização da pesquisa teve início após a 

submissão do Projeto à qualificação e posteriormente à aprovação do Comitê de Ética. A 

consecução das etapas seguintes foi acompanhada pela redação gradual do texto da 

dissertação.  
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4 ANÁLISE E DISCUSSÃO 

 
“Como exprimir-se um coração 

Como outro irá te entender...” 

(TIÚTTCHEV) 

 

 

 

Neste capítulo apresentamos a construção dos estudos de caso pertencentes à Bela 

Adormecida e à Polly (nesta ordem). Antes de iniciarmos a análise das interações 

selecionadas para este estudo, julgamos importante expor brevemente a história das 

crianças pesquisadas, a fim de que o recorte da interação possa ser analisado sem perder 

de vista o contexto de vida em que as crianças se encontram. A elaboração do resumo de 

cada caso tem como base as informações reveladas pelas mães e pelas próprias crianças 

ao longo das interações no decurso da atividade de campo da pesquisa. 

Logo após a apresentação dos casos, ampliaremos  a discussão de alguns dos 

principais pontos presentes na análise, a fim de se sedimentar o entendimento referente 

aos significados e sentidos do câncer aqui delineados. 

 

4.1 Estudo de caso: Bela Adormecida 

 

Iniciamos, pois, com a história da Bela Adormecida e seguiremos com o caso da 

Polly. Ambos os nomes são fictícios, assim escolhidos em razão de alguns fatos a elas 

relacionados e também por fazerem referência ao universo infantil.                                                                  

Bela Adormecida (Bela) é uma menina muito comunicativa, inteligente e alegre. 

Tem seis anos e está em tratamento há aproximadamente um ano. Mora em Beberibe, 

Ceará, bem próximo à praia, juntamente com seus pais e a irmã mais nova. Possui uma 

família grande e unida, mantendo relação constante com tios, primos e avós.  

Nosso primeiro contato ocorreu na Brinquedoteca e lá também ela nos apresentou 

Polly e  Ken. Adora contar e ouvir historinhas, conversar e desenhar. Assim como as 

demais crianças, Bela expressou espontaneamente os significados e sentidos de se 

relacionar com o tratamento e com a hospitalização, em seus diversos meandros. Narra 

detalhes desta fase da sua vida, de forma vibrante e detalhada, incluindo as tristezas e 

facilidades do dia-a-dia. 
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Em entrevista com a mãe de Bela, compreendemos como a doença promoveu 

mudanças em seu comportamento, tanto pela especificidade da doença (nos nervos) 

quanto pelo resultado medicamentoso. Considerando a compreensão familiar da doença 

como componente imprescindível para nos aproximarmos do pensamento infantil, 

destacaremos alguns dados relevantes despontados durante a entrevista com a mãe da 

Bela, somados a outros momentos da observação participante no diálogo com mãe e filha. 

Segundo a mãe de Bela, a descoberta da doença ocorreu de forma silenciosa, 

como é comum em muitos casos. Apareceu um “bolãozinho” de carne (como dito pela 

mãe) debaixo do pé. Até então, pensaram que algum objeto tivesse perfurado a pele e 

promovido tal alteração. Para a mãe, o resultado do diagnóstico foi “um choque”, pois 

acreditava que o câncer acometesse apenas os adultos. O conhecimento prévio sobre a 

enfermidade ocorreu por meio do adoecimento de pessoas próximas, situações em que o 

câncer se encontrava em estádio mais avançado, resultando em sofrimento, cirurgias, 

amputações e medo da morte. 

O tipo de tumor que atingiu Bela, o rabdomiossarcoma, segundo o INCA (2012), é 

o que mais frequentemente acomete as crianças. A mãe destacou que ele é “muito 

resistente”, que exige um tratamento forte, incluindo várias sessões de quimioterapia para 

que possa regredir. Bela, no entanto, consegue lidar com a doença, tranquilamente. 

Segundo a mãe, Bela aprende com facilidade e tem ótima memória sobre o que ouve a 

respeito da doença. A principal interlocutora sobre os assuntos referentes ao tratamento e 

à hospitalização é a própria mãe. Esta relatou que os médicos não têm muito tempo 

disponível, pois são muitas as crianças a serem atendidas no dia. Dessa forma, os médicos 

explicam para a mãe e esta para a filha, mas Bela escuta as explicações dos médicos e as 

memoriza. 

A queda do cabelo constitui um evento geralmente importante e doloroso para os 

que se submetem à quimioterapia. Bela, após receber explicações da mãe sobre esse 

efeito, reagiu sem revolta. Quando o cabelo começou a cair, pediu à mãe que a levasse em 

um salão de beleza para raspá-lo. Nas conversas durante nosso contato, Bela muitas vezes 

comentava que tinha um cabelo grande, até a cintura. Em casa, ao receber visitas, as 

pessoas se emocionavam com a situação e ela, espontaneamente, declarava: “por que tu tá 

chorando, tu nunca viu uma pessoa careca não?”. 

Ao se expressar sobre alguns procedimentos pertinentes ao tratamento explica em 

detalhes, com inteligência, imaginação e sinceridade. Ela é uma excelente contadora de 

histórias, tanto das relativas à sua vida, quanto de histórias clássicas modificadas pelo seu 



59 

 

toque imaginativo pessoal. Às vezes brincávamos de contar uma história com base em 

figuras do livro, seguindo o fluxo de sua criatividade. Possui grande habilidade neste 

campo, conectando as cenas, criando configurações de histórias clássicas ou lembrando-

se das que ouvira em outras ocasiões.  

Bela havia iniciado a alfabetização, mas em decorrência do tratamento, precisou 

se afastar da escola. Sente muita falta de frequentá-la, de estar com seus amigos. A mãe 

disse que quando possível (de acordo com a imunidade) a médica permite que vá ao 

colégio para visita-lo a fim de não perder seu interesse e o contato com o círculo pessoal 

ali formado. 

 A temática da morte também não passou despercebida por ela, sendo verbalizada 

em alguns momentos. Ela sabe que alguns colegas não estão mais no hospital e 

compreende que isso se refere a uma das consequências da doença. A religiosidade, 

porém, aparece como um sustentáculo salutar para mãe e filha no apaziguamento das suas 

angústias e medos. 

 Alegria e tristeza chocam-se muitas vezes. De um momento para o outro, seu 

semblante traduz a dor de ser internada, de receber injeções, de não poder brincar, de se 

afastar da sua família. Um ano de tratamento em uma vida de seis anos promove um corte 

na vida, exigindo novas adaptações e outras aprendizagens.  

Seguem-se, pois, alguns relatos com a Bela Adormecida, recortados segundo o 

interesse primário da nossa pesquisa, de apreensão dos significados e sentidos do câncer.  

 

4.1.1Momentos interativos com a Bela Adormecida 

 

A interação com as crianças começou na Brinquedoteca, por meio de desenhos e 

brincadeiras. Em dia anterior, as meninas estavam cantando a música da novela “Cheias 

de charme” e começaram a disputar atenção. Naquela oportunidade, perguntamos a elas o 

que achavam se gravássemos a performance. Dissemos que se preparassem que no 

próximo dia levaríamos um gravador para registrar. Aproveitamos a ocasião de introduzir 

o assunto “gravador”, sem causar desconforto para as crianças e sem que a 

espontaneidade fosse comprometida. Bela, empolgada com a informação, compreendeu 

que levaríamos uma câmera para filmá-las e, diante disso, perguntou se colocaríamos um 

fundo preto no final, com as letrinhas passando. Ao entendermos que ela se referia ao 

final de um filme, dissemos que não seria gravação com câmera, mas só da voz.  Ficou 
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decepcionada e insistiu se, mesmo assim, poderíamos colocar o fundo preto com os 

nomes no final. 

Após o horário de encerramento da Brinquedoteca no turno da manhã (11h), as 

crianças sempre demandam mais brincadeiras e sempre as voluntárias passam por grandes 

complicações ao término das atividades. Então, quando estávamos por lá, sempre pediam 

para continuar a brincadeira ou os desenhos em outro local. Neste dia, o local foi o 

próprio corredor, local onde ficam geralmente aguardando serem chamadas para 

atendimento médico ou realização de exames. Assim, continuaram a solicitar papel para 

desenhar, pois já sabiam que levávamos os lápis e os papéis separadamente.  

 

4.1.1.1Tumor e cirurgia 

 

Agruparam-se algumas crianças e concorreram pela nossa atenção. Enquanto isso, 

a Bela e o seu amiguinho Ken conversavam, contando livremente sobre a hospitalização  

acerca de outros assuntos pessoais. Curiosamente, isso surgiu espontaneamente, sem 

intermédio de uma pergunta geradora da conversa. Claro que, ao percebermos tal diálogo, 

buscávamos compreender melhor o que estavam dizendo e os estimulávamos a falarem 

mais. Especificamente, nesta ocasião, a Bela começou a dizer sobre algo que, de início, 

não compreendemos bem do que se tratava. Até que constatamos que se referia ao 

momento em que se internavam para a cirurgia. Tentamos recapitular o que estava 

dizendo e gravar, então.  O diálogo se seguiu desta forma: 

 

EXCERTO 1: 

Pesquisadora: Como é que foi, você foi para a sala... 

Bela: Aí botaram uma coisinha, tipo Sorine que passa pra tirar a 

gripe... 

Pesquisadora: Ah, sim. 

Bela: Mas era bem forte! Bem forte, não deixa respirar, não. Aí, 

prende o ar...aí, a pessoa chora, tia,...chora e depois adormece. 

Pesquisadora: Como é, Ken? 

Ken: Sabe aquilo que botam quando você tá “canchado”? 

Pesquisadora: Quando a gente tá cansado? 

Bela: Ele tá dizendo daquela coisa que vem aqui no narizinho... 

Pesquisadora: Como é? A tia não sabe não. 

Ken: Aquela coisa quando tá “ canchado”... 

Pesquisadora: Aquela coisa quando fica cansado...Como é?...Ah, de 

ar? É isso? 

Bela: É o oxigênio. 

 

Interrupção. Uma funcionária apareceu e se queixou que o Ken estava 

conversando comigo, mas não falava com ela. 
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Pesquisadora: Ah, sim, aquele negócio quando fica cansado. Como é 

que é? Conta! 

Ken: Aí, tu dorme. 

Pesquisadora: Aí tu dorme? Aí bota aquilo...Tu dormiu Ken? Foi isso 

Bela  também contigo? 

Bela: Desmaia, tia. 

Pesquisadora: Desmaia, é?... Nem sonha? 

Bela: Não sonha, não se lembra mais de mais nada, nada, nada. 

Pesquisadora: Apaga, apaga tudo? 

Bela: Minha mãe só me disse que eles pegam uma coisa tipo uma 

faquinha (aponta para o pé), desse tamanho aqui... 

Pesquisadora: Foi no pezinho, Bela? 

Bela: Foi. Tipo uma faquinha e eles cortam. 

Pesquisadora: Sério? 

Bela: Aí pegam a faquinha, tira o tumor de dentro... 

Pesquisadora: Ah, foi um tumor? 

Bela: Oh, tia (chamando para prestar atenção no que dizia), oh tia... 

tiram o tumor de dentro e depois costura. 

Pesquisadora: Ah... 

Bela: Aí no outro dia, vai no médico, o médico consulta, vê se a 

cirurgia tá bem, aí se tiver bem, ele manda lá pro Albert Sabin pra tirar 

os pontos com o alicate. 

Pesquisadora: Sério? E aí, doeu? 

Bela: Dóiii! Os ponto dói! 

Pesquisadora: Aí não desmaia mais nada, né? 

Bela: Os pontos não desmaia, é acordada. 

Pesquisadora: É acordada. E aí dói? 

Bela: Dóoi! 

Pesquisadora: E por que você fez essa cirurgia, Bela, tu sabe? 

Bela: Por causa que eu tinha um tumor. 

Pesquisadora: No pé? 

Bela balançou a cabeça afirmativamente. 

Pesquisadora: E doía? 

Bela: Doía não. 

Pesquisadora: É?  E o médico disse que tinha que tirar, foi? 

Bela: Hanhan. Era dentro da pele. 

Pesquisadora: E você conseguia andar direito? 

Bela: Conseguia, tia, conseguia tudo, tudo. Ele não atingiu em nada 

meu. Era porque ele era dentro do meu pé. 

Pesquisadora: E o que é um tumor? 

Bela: Tumor é uma massa. 

Pesquisadora: É uma massa, é? E aí o que é essa massa, o que ela faz 

com você? 

Bela: Ela é uma massa que é chamada de tumor. 

Pesquisadora: Ahh. E agora, o que você tá fazendo aqui no hospital? 

Você já fez a cirurgia, né? E agora, o que você tá fazendo aqui? 

Bela: Eu fiz, né, a cirurgia.  

Pesquisadora: Já tem muito tempo? 

Bela: Mas agora apareceu outra coisa aqui (apontando para a perna). 

Pesquisadora: Outra massinha? Foi? Na perninha?... E dói? 

Bela: Dói não. 

Pesquisadora: Pode apertar? (para identificar onde e como era). 

Bela: Pode. Pode apertar com toda força, que não dói não. 
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Pesquisadora: Não, a tia não vai apertar com força, não [...] E agora, o 

que estão fazendo agora? 

Bela: Agora estão dando quimioterapia. 

Pesquisadora: Quimioterapia? E como é a quimioterapia? 

Bela: Quimioterapia...fura na veia, aí começa a tomar o soro. 

Pesquisadora: E é ruim a quimioterapia? 

Bela: É não. 

Pesquisadora: É não? E você se sentiu mal? Tem gente que se sente 

mal, né? 

Bela: É, você fica [de]abilitada, provoca... 

Pesquisadora: Aconteceu isso com você? 

Bela: Tudo que come provoca. 

Ken: Quando fico internado, provoco não. 

Pesquisadora: Provoca não? Você ficou internado também? 

Bela e Ken: (balançaram a cabeça que sim). 

Pesquisadora: Os dois ficaram. 

Bela e Ken: Anhan. 

 

A naturalidade na introdução da temática deixou-nos confusa, de início, até que a 

inteligibilidade do discurso se fez mais acessível, dentro dos limites dos nossos 

conhecimentos sobre alguns aspectos do tratamento oncológico. A brincadeira, a 

permissão de um espaço para expressão espontânea do pensamento das crianças, o 

interesse real em relação a cada palavra e gesto enunciado a respeito deles e pelo fato de 

não ser mais uma pessoa a dizer sobre algo, a ditar regras, permitiram a confiança para os 

relatos da pesquisa.  

A explicação é bem detalhada e de modo bem pessoal. A pronúncia do Ken muitas 

vezes prejudicava a compreensão das frases, mas Bela vinha em seu auxilio para melhor 

entendimento. A compreensão do processo cirúrgico, a forma como atribui significado, 

está atrelada à concepção do tumor. Para eles, a descrição marca a forma como se sentem 

a cada detalhe.  

Neste diálogo, percebemos que a explicação do tratamento quase não contém 

palavras ou expressões provenientes do meio médico. O recurso expressivo emana do seu 

repertório vernacular: “a coisinha para tirar gripe”, “coisa que vem aqui no narizinho”, 

cortam, tiram os pontos com o alicate. Eles não estão preocupados em reproduzir algum 

discurso que tenham ouvido sobre a cirurgia; eles sabem sobre isso, é uma experiência 

real. Então, vemos que o discurso se origina de uma compreensão espontânea, baseados 

em dados da própria experiência, sem ter sido ensinado diretamente por outras pessoas.  

A explicação referente à aplicação da anestesia fornece um sentido de certa magia. 

Colocam a máscara no nariz e “desmaia”, não se lembrando de mais nada. Isso mais tarde 

voltou a aparecer, num momento de brincadeira em que Bela e Polly faziam um desenho, 

mas não poderia ser visto por nós, pois era uma surpresa. Ela nos fornecia uma poção 
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mágica para dormir, para tal fim. Fingia dormir, acordava e ela novamente preparava a 

poção para que tomássemos. Disse que dormiríamos para sempre e que o príncipe teria 

que ir nos buscar. Vemos, com isso, a semelhança com a narração da experiência 

cirúrgica. A fala transcrita neste excerto é imbuída de um tom expressivo, enfático, 

lembrando um conto de fadas.  

Ao relatar sobre a cirurgia, percebemos que há maior destaque deste processo do 

que propriamente do tumor. O tumor, segundo seu relato, não doía. Contrariamente, a 

cirurgia dói. Para ela, o tumor não modificou em nada sua vida, embora saiba que a 

cirurgia, o tratamento, tudo está relacionado a este tumor, o significado dele parece não 

ter tanta força. Como a própria disse: “Conseguia, tia, conseguia tudo, tudo. Ele não 

atingiu em nada meu. Era porque ele era dentro do meu pé”.  

Quando ela diz que o tumor é uma massa, ela concede um significado concreto a 

ele, mas o sentido se espalha em outros aspectos. Em relação à funcionalidade dessa 

massa, ela fornece uma resposta tautológica, voltando para a primeira resposta: o tumor é 

uma massa e esta massa é chamada de tumor. A frase repete o conceito emitido, mas sem 

o devido aprofundamento da compreensão sobre ele.  

Bela faz uso da palavra “debilitada” em um contexto que poderia ser referido por 

um adulto. Tendo por base, no entanto, o processo de formação de conceitos tomado por 

Vigotski, é evidente que Bela não sabe ao certo pronunciar tal palavra, fala algo como 

“abilitada”. A palavra deve ser pronunciada com frequência pela equipe ou pela sua mãe, 

e Bela se apropriou sem a devida compreensão de seu significado.  

 

4.1.1.2 Morte 

 

Logo após o discurso ilustrado anteriormente, Bela pediu para descermos e para 

contar historinhas. Pediu para contar uma história que dizia respeito a amizades. Depois 

de ler a história para ela, perguntamos se ela possuía muitos amigos. Disse que muitos 

amigos já morreram. Daí, inquirimos como tinha sido, e ela respondeu:  

 

EXCERTO 2 

Bela: Uma delas chegou um dia e morreu... Mas é assim mesmo, um 

dia a gente vai tá no lugar deles. 

Pesquisadora: Que lugar? 

Bela: Um dia a gente vai ser anjos, tia! (abrindo os braços). 
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A primeira frase deste trecho traz à tona uma das temáticas mais temidas 

associadas ao câncer: a possibilidade da morte. Quanto a isso, Bela já parece 

compreender a transitoriedade da vida. Quando diz: “Uma delas chegou um dia e 

morreu...”, entende que a morte acontece repentinamente. Ao expressar que todos um dia 

estaremos no lugar dos que se foram, não resta claro se há uma referência à doença ou 

simplesmente porque  constitui uma certeza para todos os seres humanos, que nascemos e 

morremos. Pela proximidade e pelas conversas posteriores com a Bela, arriscaríamos 

dizer que ela faz menção ao tumor sim. A morte para Bela carrega o sentido de 

angelitude, frequentemente utilizado pelos componentes familiares das crianças com 

câncer.  

Quando alguma criança vai a óbito, a tensão no hospital é generalizada. Os 

profissionais sentem-se profundamente abalados, as mães das outras crianças choram, 

assustam-se e tentam esconder a notícia dos filhos. A angústia com esses acontecimentos 

os põe de frente ao temor. Além disso, as famílias convivem e se solidarizam durante o 

tratamento, logo, sofrem diante da dor do outro. As demais crianças hospitalizadas sabem, 

porém, que algo aconteceu e, naturalmente, querem receber as devidas explicações. Elas 

sentem também a ausência de um amiguinho e perguntam à família o que aconteceu com 

ele, onde está. Em um dos momentos de observação do ambiente hospitalar, na sala de 

espera para a realização de exames, uma menina por volta dos três anos chorava por 

querer brincar e, de inopino, perguntou para mãe: “mãe, por que fulana morreu?” A mãe 

respondeu: “porque ela foi ficar perto de Deus”. A mãe ficou desconcertada, tentando 

amenizar a resposta. Em outra ocasião, ao conversar com determinada mãe sobre o 

conhecimento da doença por parte do seu filho de cinco anos, respondeu que ele não sabe 

exatamente do que se trata, mas certa vez disse a ela que iria morrer. 

Então, vemos que o significado compartilhado pelas crianças em torno da morte  é 

acompanhado da aversão das mães em considerarem esta possibilidade. A mãe da Bela, 

na ocasião da entrevista, respondeu a nossa pergunta relativa à compreensão da filha 

sobre a gravidade da doença: “Que pode levar ela à morte, tipo assim?... Não”.  Em 

relação à pergunta que emitimos, a resposta da mãe, primeiramente, interliga gravidade 

da doença à morte. Segundo, ela não acredita que a filha pense sobre o assunto. 

Destacamos um trecho em que a mãe de Bela comenta sobre essa temática: 
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EXCERTO 3 

Ela só fica triste quando interna. Ela não fica triste de vir pra cá. Ela 

entende, assim...que sabe que os coleguinhas dela se foram, ela fica 

assim,...ela : “meus coleguinhas morreram, né?”. Aí ela fica pensando 

assim, né, mas ela não tem noção, uma criança num...por isso é que 

disse que criança é mais fácil de tratar que um adulto, né. Tu soube 

que o I.  morreu? (Mãe da Bela Adormecida). 

 Mazer e Valle (2010) investigaram sobre o significado da morte de crianças em 

tratamento oncológico para as mães de outras crianças com câncer
3
. Dentre as categorias 

temáticas estabelecidas com suporte das unidades de significado, destacam-se: a morte 

significando a derrota da batalha contra o câncer, que enseja frustração e sofrimento; a 

morte do companheiro traz o medo pela possibilidade da morte do seu filho; a ameaça da 

recidiva com o significado de medo da morte.  Nesta pesquisa, as mães desabafaram 

sobre a frustração perante a morte de uma criança com quem conviveram no hospital. 

Passa a existir uma desilusão sobre a tão almejada cura do câncer. A dor dos 

companheiros de tratamento fala sobre sua dor, por meio de um processo de identificação, 

já que as mães e os filhos se encontram em situação similar. 

Retomando a essência teórica deste trabalho, tomando como base a transmissão 

dos significados culturalmente e, em especial, mediados pelos membros familiares, não 

há de se duvidar que as crianças, incluindo a Bela, expressou seu significado sobre a 

morte, mesmo que a expressão sobre ela seja quase sempre velada, na denominada 

“conspiração do silêncio” comentada por vários autores da área de Psiconcologia 

(VALLE, 2001, p. 187). 

A criança, por mais que os pais e equipe tentem esconder, pela própria angústia 

promovida pelo assunto, expressa de algum modo seu pensamento sobre a morte. 

Novamente Valle (2001) nos aponta que a criança com câncer a exprime verbal ou não 

verbalmente por meio de desenhos, histórias, frases, concentrando o tema sobre acidentes, 

perdas, ambivalências entre bem e mal, ou seja, revelam seu incômodo sobre o não dito, 

mas percebido. 

 

4.1.1.3 Hospital 

 

Bela estava internada na enfermaria. Conversou sobre a roupinha que tem que 

usar, sobre a cadeira que vira cama, de forma bastante entusiasmada, como se nos 

mostrasse parte de sua vida, do seu quarto, por exemplo. Então, perguntamos: 

                                                 
3
 O estudo realizado pelas autoras é uma pesquisa qualitativa efetivada pelo método fenomenológico. 
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EXCERTO 4 

Pesquisadora: Você gosta de ficar aqui? 

Bela: Gosto... Não, não gosto. 

Pesquisadora: Gosta ou não gosta? 

Bela: Gosto... Não. 

Pesquisadora: Sim ou não? O que é bom e o que é ruim? 

Bela: Palhaço é bom, mas só que é ruim... 

Pesquisadora: Oi? Palhaço é bom? 

Bela: Mas só que é ruim. 

Pesquisadora: Mas que palhaço é esse? 

Bela: Mas palhaço é bom. 

Pesquisadora: Mas palhaço... Mas onde tem palhaço? 

Bela: Eles passam aqui. 

Pesquisadora: Ah, eles sempre passam aqui? 

 

Percebemos como o significado da hospitalização é ambivalente: gosta e não gosta 

de ficar no hospital, mas, por quê?  Ora, o hospital tem coisas boas, brincadeiras, amigos, 

livros, palhaço, mas tem injeções, cirurgias, afastamento de casa, da família. Por isso, é 

tão difícil decidir por um só lado: bom ou ruim; gosta ou não gosta.  

Curioso é que ela se tenha referido ao elemento palhaço apenas, mas, diante disso, 

tentemos compreender essa citação. Nas enfermarias, é costumeira a passagem de grupos 

de voluntários e outros visitantes: palhaços, músicos, contadores de história e outros. Bela 

associa gostar ou não de ficar no hospital à existência de palhaço. Se os palhaços “passam 

por aqui”, como disse, isso significa que talvez o contato com o palhaço seja mais 

frequente quando está internada. Então, palhaço é bom, divertido, mas é ruim, porque está 

internada. Novamente, registramos o fato de que os significados relacionados ao hospital 

são atribuídos por um contexto de dicotomia, não constituindo ainda uma generalização 

precisa. 

 

4.1.1.4 Internação 

 

EXCERTO 5 

Pesquisadora: Como foram todos os dias em que a tia não te viu, 

conta? 

Bela: Foi assim...Eu tava na UTI. Eu tava aqui, que você tava me 

vendo, que eu tava mal, nera? 

Pesquisadora: E vem cá, o que aconteceu naquele dia, que você ficou 

triste, você não quis falar com a tia, te levaram... Você estava lá 

embaixo, de repente você estava lá em cima... Conta pra mim, desde o 

início. 

Bela: Foi assim: você tava me visitando, elas chamaram pra dar 

injeção. Deram injeção, aí elas me transferiram lá pro Albert Sabin. Aí 

de lá fui pra emergência, a emergência... Você não imagina, tia! Bebê 

recém-nascido ligado nos tubo, nos aparelho, tia! 
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Pesquisadora: Você viu tudo isso, Bela? 

Bela: Tudo isso!(com cara de desapontamento) 

Pesquisadora: É ruim, é? 

Bela: É ruim. Tanta criança ligada nos aparelho, com cateter...não 

sei... Com falta de ar, tia! (respirou fundo). 

Pesquisadora: Ficou mal, você? 

Bela: É, só que eu não fiquei dentro da sala, não, fiquei no corredor. 

Pesquisadora: Sim, a tia sabe. 

Bela: Aí...aí eu fiquei no corredor, aí eu fiquei um monte de dia... aí de 

repente surgiu uma vaga no terceiro, sem ser aqui... sem ser aqui. Lá 

no Albert Sabin. Aí eu subi lá pro Albert Sabin, aí fiquei uns tempinho 

lá, aí me transferiram pra cá... 

Pesquisadora: Quando você veio pra cá? 

Bela: A mamãe já lhe disse! 

P: A tia se perdeu. Foi na sexta? 

Bela: Hunhun...Fui transferida,...aí surgiu uma vaga aqui, aí eu vim 

pra cá! Aí eu tô desde aquele dia que eu cheguei aqui, eu cheguei aqui. 

Pesquisadora: Diz como você está se sentindo, agora? 

Bela: Eu tô bem. 

Pesquisadora: Por que você estava triste? 

Bela: Porque eu sabia que eu ia me internar... 

Pesquisadora: E o que é pior, quando você se interna? 

Bela: Que que é pior?...Ah, as agulhada, as dor... a angusta... 

Pesquisadora: Angústia de que, meu amor, explica pra tia. 

Bela: Porque a gente não gosta de ficar enterrada...internada, todo 

mundo não gosta. Quando eu comecei o tratamento eu pensava que 

internada... internada era porque eu ia... era porque iam cavar um 

buraco na terra (risos)...eu pensava, tia... Era assim, quando eu 

comecei o tratamento, aí eles disseram: “vai ficar internada”, 

aí...aí...aí...aíiii eu pensava que era enterrada na terra...eu pensava que 

era assim, que iam cavar um buraco bem, bem debaixo do fundo da 

terra, que ia vazar um monte  d’água...vazar um monte d’água. Aí iam 

me jogar lá dentro, aí ia ficar até...até o dia que a médica mandar 

(enfática)...aí depois sairia do buraco. 

Pesquisadora: Mas e aí como é que você...quando falaram pela 

primeira vez “ficar enterrada”, como é que você reagia? 

Bela: Ficava triste...Ficava pensando que eu ia morrer, tia. 

Pesquisadora: Oh, meu Deus! E quem foi que te explicou que você 

não ia ficar debaixo da terra? 

Bela: Ninguém me explicou. 

Pesquisadora: Aí você viu na hora? Você não perguntou pra ninguém, 

não, como era? 

Bela: Não... 

Pesquisadora: Quantos aninhos você tinha na primeira vez que ficou 

internada? 

Bela: Cinco. 

Pesquisadora: Tem um aninho, né? 

Bela: Ah? 

Pesquisadora: Tem dois aninhos: 

Bela: Não. Cinco. 

Pesquisadora: Não. Tem dois aninhos que você tá em tratamento? 

Bela: Hãhã. 

Pesquisadora: Você está com sete, né, ou seis? Você tem seis ou sete 

aninhos? 

Bela: Adivinha. 
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Pesquisadora: Tá com seis. 

Bela: Seis? 

Pesquisadora: Não? Você fez sete? 

Bela: Sete? 

Pesquisadora: Quantos aninhos você fez? Qual é a tua idade? 

Bela: Minha idade? Você já se esqueceu? 

Pesquisadora: Sete. 

Bela: Sete!... 

Pesquisadora: Aí a defesa tava baixa? Como era? 

Bela: Não, tia, eu não tenho sete anos. 

Pesquisadora: Você tá me confundindo!(risos) Você não tem a idade 

da Polly? 

Bela: Risos. É, tenho a mesma idade dela. 

Pesquisadora: Estávamos eu e a Polly te procurando. 

Bela: Risos. Ah, eu tava escondida no disfarce! 

Pesquisadora: Humm, você se disfarçou de que, pra gente não te 

achar? 

Bela: Eu tava disfarçada da mãe da Polly. (risos). Porque a mãe da 

Polly tava lá em cima...tava lá em cima  esperando o médico, aí eu 

disfarcei dela lá embaixo (risos). KKKK 

Pesquisadora: Tu enganou a tia (mãe da Polly)? Ela nem te viu? 

[...] 

 Pesquisadora: E a angústia passou? 

Bela: Passooo! 

Pesquisadora: O que fez passar? 

Bela: Saber que amanhã eu vou pra casa! 

Pesquisadora: Mas você ficou triste todos esses dias? 

Bela: Não. 

 

Desconversou. Começou a brincar. Enrolou uns pedacinhos de papel, jogou para o 

alto e perguntou se eu sabia onde ela havia “rebolado”. Depois repetiu algumas vezes a 

brincadeira. 

Antes de analisarmos os possíveis significados e sentidos que se deixam revelar 

por Bela, vamos contextualizar a pergunta inicial dirigida a ela. Previamente à internação, 

Bela brincava e desenhava no refeitório do CPC com Polly até que foi chamada para ser 

atendida. Após longa demora, preocupação da nossa parte e aguardo da Polly para 

retornar a desenhar, fomos informada de que ela ficaria internada. Acompanhamos, então, 

a transformação. Antes, estava alegre, brincando com as crianças, conversando. 

Encontrando-a na quimioterapia, vimos outra criança. Não olhava para nós, estava 

cabisbaixa, triste e absolutamente calada. Era visível sua dor, não física naquele 

momento, mas na alma. Parecia que tinham roubado sua alegria e vivacidade e que sentia 

vergonha de estar triste perto de nós. Sugerimos desenhos, brincadeiras (dentro do 

possível para o ambiente), mas parecia derrotada. Teve que tomar medicação. Então, 

perguntamos se queria nossa companhia junto a sua mãe. As enfermeiras, atenciosas, 

permitiram nossa entrada na sala apropriada para tal finalidade. Ao receber a injeção, 
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chorou e gritou, dolorosamente. Novamente, não parecia ser somente a consequência da 

dor física, mas a dor de estar ali, de ser internada, como se tudo isso significasse 

claramente que não estava bem. 

Em outro dia, ao conversar com a mãe ela contou-nos que na semana Bela tinha se 

aborrecido, ficou nervosa, sentou-se no chão da casa (em reforma), nua, e jogou areia em 

seu corpo. A mãe atribui a febre esse evento. Depois do ocorrido, a mãe conversou com a 

filha, que se mostrou arrependida e disse que não ia mais chorar.  O “não - poder chorar”, 

solicitado frequentemente pela equipe para não comprometimento da saúde, é um fator de 

muita angústia para as crianças. 

Retomando o trecho interativo anterior, a própria Bela assume que estava mal e 

que tínhamos percebido. Ao contar sobre a trajetória daquela internação, citou a 

emergência do Albert Sabin e tudo com o que lá se deparou como muito triste. Daí, 

verificamos a construção do significado de internação, que se atrela com a emergência e 

não só a sua dor, mas a de bebês entubados, chorando, isso tudo soando como horror aos 

seus olhos. Quando ela expressa que os bebês estavam com falta de ar, sente como se 

fosse com ela. Fez uma cara de sofrimento e tensão e respirou bem fundo. 

Ficou claro também que, para Bela internar, tem o sentido espontâneo de tristeza. 

Essa tristeza traz o contexto das agulhadas, da dor e da angústia (“angusta”). Mais uma 

vez, Bela se apropria de um conceito ainda não aprendido, proveniente do discurso 

adulto, mas empregado com coerência semântica com a experiência e com o conceito 

científico. 

Outra elaboração conceitual interessante expressa por Bela refere-se à troca entre 

“internada” por “enterrada”. Com efeito, ela exprime que a primeira significação para a 

palavra internar era ser enterrada debaixo da terra, dentro de um buraco. Deve-se notar, 

que anteriormente, ela não conhecia a palavra internar. Talvez tivesse escutado, mas em 

um contexto que não lhe pertencia. Ao se inserir no ambiente de hospitalização, foi 

imersa num mundo novo, de várias palavras diferentes, ditas por pessoas desconhecidas. 

Internar e enterrar possuem sonoridades semelhantes, portanto, o desconhecimento do 

contexto de utilização ou até mesmo da existência da palavra internar fez com que Bela, 

ao primeiro contato com este vocábulo, tenha recorrido ao seu conjunto de conhecimentos 

adquiridos. Pediu empréstimo, então, a palavra “enterrar”, cujo significado já lhe havia 

sido apresentado.  

Quanto a isso, Vigotski pronuncia que :  
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A existência de um conceito e a consciência desse conceito não 

coincidem quanto ao momento do seu surgimento nem quanto a seu 

funcionamento. O primeiro pode surgir antes e atuar independentemente 

do segundo. A análise da realidade fundada em conceitos surge bem 

antes que a análise dos próprios conceitos. (2001, p. 229). 

Segundo Vigotski (2001), o surgimento dos conceitos não resulta de uma 

elaboração lógica dos elementos da experiência. A criança não percebe sobre a utilização 

dos conceitos que emprega e que somente depois ela terá consciência e fornecerá uma 

configuração lógica.   

O significado de internar, equivalendo a enterrar já foi alvo de alterações.  Bela, 

hoje, por se encontrar em novo contexto cultural, passou a aprender e integrar novas 

palavras e formar novos conceitos. Destaca-se, porém, o fato de que ninguém lhe 

explicou sobre o que se entende por ficar internada. Deduzem-se daí alguns sérios 

problemas que podem haver pela falta de entendimento por parte das crianças, e mesmo 

das mães. Cada detalhe da nova realidade precisa ser satisfatoriamente comunicado ou 

explicitado pela equipe médica, por meio de linguagem adequada à compreensão infantil. 

            Vigotski (2009) destaca que a imaginação ocorre com a formulação de 

elementos hauridos da realidade. A imaginação pode criar novos combinatórios, pondo 

em ordem inicialmente os elementos primeiros da realidade. Imaginação e experiência, 

portanto, se apoiam. Ocorre, também, uma relação entre atividade imaginativa e emoção. 

Por um lado, qualquer sentimento, qualquer emoção tende a se encarnar 

em imagens conhecidas correspondentes a esse sentimento. Assim, a 

emoção parece possuir a capacidade de selecionar impressões. Ideias e 

imagens consonantes com o ânimo que nos domina num determinado 

instante. Qualquer um sabe que vemos as coisas com olhares diferentes 

conforme estejamos na desgraça ou na alegria. (VIGOTSKI, 2009, p. 

25). 

Bela, ao trocar a utilização das palavras e dos seus significados, faz uso da 

atividade imaginativa apoiada na emoção, no sentido de ficar presa, no fundo da terra, por 

um tempo determinado pela médica. Comparativamente, o tempo de permanência da 

internação, de fato, é determinado pelos médicos. 

Ao final deste trecho, Bela disse que a angústia havia passado, pois iria para casa. 

Mais uma vez, vemos que a angústia se relaciona à hospitalização, não diretamente ao 

fato de estar doente, pois, ao ir para casa, tudo passa ( apesar das reações relacionados ao 

uso das medicações que alteram seu humor), mesmo sabendo que brevemente precisará 

voltar ao hospital para novos exames, medicações e a toda rotina hospitalar.  
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4.1.1.5 Sofrimento 

 

Comentamos com ela que a criança, que estava dividindo a enfermaria com ela 

(dois anos), tinha se acalmado, pois deve ter percebido que não realizaria nenhum 

procedimento hospitalar. Assim que chegamos ao quarto, ele começou a chorar, 

aparentemente, identificando-nos com a equipe médica pelo uso do jaleco e máscara. 

Então, Bela proferiu: 

 

EXCERTO 6 

Bela: Porque ele pensa que vai furar, tia. O bichinho é muito 

traumatizado, tia (com ar triste). Todos nós, né mulher, somos 

traumatizados! (falou mais alto). 

Pesquisadora: E o que é traumatizado? 

Bela: Traumatizado é com medo... 

Pesquisadora: Medo de quê? 

Bela: A gente sofre tanto, tia, mas sofre tanto (respirou fundo), sofre 

tanto que... 

Pesquisadora: Depois passa, né? 

Bela: Não. 

Pesquisadora: Você ficava assim, igual a ele? 

Bela: Ficava...(enfaticamente). 

Pesquisadora: Por exemplo, se fosse no início do tratamento...se a tia 

chegasse pra falar...se você não me conhecesse, você ia chorar? 

Bela:(Imita choro). Não, não ia chorar. 

      [...] 

Pesquisadora: Como era no início, Bela, conta pra tia? 

Bela: Era complicado...(voz desanimada). 

Pesquisadora: O que te avisavam? Como era no início? 

Bela: Ninguém me avisava...eu era do mesmo jeito, assim. 

Pesquisadora: Você era menor, tinha um cabelão na cintura, que você 

me falou...que mais? 

Bela: Tinha um cabelo cacheado. 

Pesquisadora: Você era do mesmo jeito ou era mais alegre ainda? 

Bela: Mais alegre ainda...Sabe, tia, quando eu não comecei o 

tratamento, que eu ainda tinha cabelo...que ainda tinha cabelo, quando 

não conhecia essa Fortaleza, não conhecia nada mesmo...que eu tava 

em casa, aí eu fiquei em frente a minha casa e encontrei uma jararaca 

[...] a jararaca quase me engoliu, tia! 

Pesquisadora: Você viu a boca abrindo? 

Bela: (Imitou). 

Pesquisadora: Mas me conta, tudo... 

Bela: Já tá bom, tia, vamos brincar! 

Pesquisadora: Vamos, vamos brincar. 

[...] 

 

 

Mais uma vez, vemos a apropriação de um termo muito comumente utilizado 

pelos adultos e de modo muito adequada ao contexto do discurso. Bela identificou a 
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reação do menino, vizinho de enfermaria, como comum aos que são submetidos ao 

tratamento. A circulação de profissionais na enfermaria é constante, por isso mais uma 

pessoa de jaleco e máscara a transitar é facilmente associada à equipe médica que poderá 

realizar algum procedimento invasivo. Vendo a situação, Bela, com argúcia, diz que isso 

é por ele estar traumatizado, assim como todas as crianças que estão hospitalizadas. Para 

ela, “traumatizado” significa medo de sofrer. Ela se refere às agulhadas como um dos 

principais motivos desse sofrimento. 

Quanto à aplicação da palavra “traumatizado”, podemos analisar, à luz das 

explicações de Vigotski, que 

[...] o uso infantil sumamente precoce das palavras que no discurso do 

adulto substituem o pensamento abstrato em suas formas abstratas não 

tem, de maneira nenhuma, o mesmo significado no pensamento da 

criança. Lembremos que as palavras da linguagem infantil coincidem 

com as palavras dos adultos por sua referência concreta mas divergem 

delas pelo seu sentido, e por essa razão não temos nenhum fundamento 

para atribuir a uma criança, que usa palavras abstratas, também 

pensamento abstrato. (2001, p. 235). 

Ao perguntar se esse sofrimento era passageiro, Bela diz que não. Acrescenta que 

no início do tratamento era “complicado” e que nada era informado a ela. Imaginemos 

uma criança de cinco anos, tendo que lidar com um novo ambiente, hostil, de sofrimento, 

sem fornecerem as adequadas explicações sobre cada procedimento. O sentido que Bela 

aponta relativamente a essa situação é mais amplo. Quando diz “A gente sofre tanto, tia, 

mas sofre tanto, sofre tanto que...”, ela não consegue dimensionar o sofrimento, tanto que 

nem consegue completar a frase. Nas entrelinhas das reticências, podemos inferir um 

sentido de não saber explicitar maiores consequências sobre essa dor. Retomando 

Vigotski (2001), pela fraqueza dos conceitos espontâneos, Bela não é capaz de operar 

abstratamente.  

Nota-se, no discurso, que as reticências, complicações e dificuldades de expressão 

desse sofrimento parecem ocasionar uma mudança brusca no assunto: Bela introduz a 

lembrança sobre uma jararaca que quase a engoliu. Antes, ela fez questão de frisar, que 

tinha sido anteriormente ao tratamento: quando não conhecia Fortaleza, quando ainda 

tinha cabelo. De início, poderíamos pensar em digressão, mas há certa continuidade do 

pensamento por analogia a outro caso que a fez sentir medo, que deve ter constituído uma 

experiência marcante.  

Como ensina Vigotski (2003), 
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[...] na determinação do conceito, o objeto do ato de pensar está 

constituído, para a criança, não tanto pela estrutura lógica dos próprios 

conceitos como pela lembrança, e a concretude do pensamento infantil, 

seu caráter sincrético, é outra faceta desse mesmo fato, que consiste em 

que o pensamento infantil se apóia  antes de mais nada na memória. 

(VIGOTSKI, 2003, p. 44). 

Por meio da construção do pensamento sincrético infantil, apoiado na memória, e 

das emoções que em grande parte guiam a imaginação, vemos que a experiência de Bela 

ilustra todas as facetas que a fizeram entrar em contato com o medo.  

 A dificuldade de expressão do sentimento de estar perto da jararaca e de todos os 

assuntos discutidos a faz não querer falar mais sobre o caso. “Já tá bom, tia, vamo 

brincar!” 

 

 

4.1.2 Brincadeiras da Bela Adormecida 

 

Bela contou que o soro tinha vazado e que tinha medo de perder a veia. Depois 

brincou de dar injeção. De início, tinha dado sem força, e dissemos que tinha sido 

tranquilo, que não tinha doído. Daí, ela disse que daria injeção na nossa mão e assim fez 

com muita força. Lembrou-se que tinha falado que nosso joelho estava doendo e tornou a 

perguntar sobre ele. Indagou se o outro também doía e resolveu nos dar uma injeção bem 

forte. 

 

EXCERTO 7 

Bela: Vou dar uma picada na tia. 

Pesquisadora: Ai! 

Bela: Esse joelho ainda está doente?  

Pesquisadora: Só esse que tá dodói. 

Bela: Ah, esse não, né? 

Pesquisadora: Mas não pode, vai deixar o joelho dodói também, é? 

(ela se apoiava e fingia dar injeção) 

Bela: Risos. Vou dar uma injeção bem forte! Zummmm. 

Pesquisadora: Fazem injeção forte com você, fazem? 

Bela: Zummmm.Não. 

Pesquisadora: Como é a injeção? 

Bela: É assim: uma picada no nariz, outra picada no olho. 

Pesquisadora: No nariz? 

Bela: Hanhan 
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Neste trecho, percebemos que Bela simula a atuação das enfermeiras. Era comum, 

durante as interações, as crianças se apoiarem em nossos joelhos para igualarem o 

tamanho e pelo próprio desejo de querer ficar perto. Como nos apresentamos com algum 

tipo de dor, criou-se uma ocasião favorável à brincadeira. A troca de papéis, comum nas 

brincadeiras de faz-de-conta, comentadas por Vigotski (2000a), sempre ocorre entre as 

crianças hospitalizadas em que o paciente se torna o médico. Segundo o autor, pelas 

brincadeiras, a criança atua num campo cognitivo dependente das motivações internas. A 

brincadeira permite  a expressão das emoções, tenta reproduzir o comportamento dos 

adultos e traduzir ao seu modo.  

Enquanto estava internada na enfermaria, Bela nos contou o trajeto que teria de 

fazer até chegar a Beberibe. Começou a desenhar uma “regra” para explicar a trajetória 

que seguiriam do hospital até em casa, caso tivesse alta. 

 
EXCERTO 8 

Bela: Aqui é o hospital. Aí eu vou...Oh, aqui é o hospital que eu tô. Aí 

se eu libera, aí eu vou lá pra casa do meu tio ... Aqui é eu, a minha 

mãe e a minha avó... 

Pesquisadora: Aqui em Fortaleza... 

Bela: Aí eu vou lá pra casa do meu tio...Saio do hospital e vou lá pra 

casa do meu tio, aqui nós...aqui nós, na casa do meu tio. Aqui é o 

portão. Aqui é a casa do meu tio. E aqui é o hospital. ...Aí eu vou pra 

casa do meu tio e lá se encontro com minha vovó...aí se nós chegar de 

noite...de noite mesmo...nós dorme lá...dorme lá...dorme lá...dorme lá 

e de manhã bem cedinho... 

Pesquisadora: Dorme... toma banho e não come lá, não? 

Bela: (risos). Tia, é uma regra! Não é de comida! 

Pesquisadora: Tá certo. 

A mãe deu risada também. 

Bela: Aí, quando amanhecer bem de manhã, nós pega o ônibus, vai se 

embora pra nossa casa. Só passa por uns matinhos... um dos matinho 

pra chegar na minha casa. Aí lá eu fico feliz (desenha). 

Mãe da Bela: Quem vai tá lá esperando nós? 

Bela: Papai! 

Mãe da Bela: Quem mais? 

Bela: Aí, eu vou tá feliz jogando bola mais os meus amigos. As bolas 

(desenha). 

Mãe da Bela: Quem disse que tu pode jogar bola, Bela  (risos)? 

Bela: Alôo...eu jogo com essa perna. 

Mãe da Bela: (risos) 

Pesquisadora: (risos) 

Bela: A perna do Reinaldo! A perna do dinossauro! 
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Figura 1 
 

 
 

 

Dentre outros desenhos realizados por Bela, destaca-se a surpresa que fez junto 

com a Polly: desenho da tia. Para tal efeito, deram uma poção mágica para que dormisse e 

não visse o que estava fazendo. Detalhe para a cor do jaleco (rosa) igual ao que usava. 

 

Figura 2 
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Bela também gostava de simplesmente descobrir a combinação de cores. O 

desenho abaixo se refere ao arco-íris. Estava preocupada se continha todas as cores. 

 

Figura 3 

 

 

 

 

4.2  Estudo de caso: Polly 

 

 Iniciamos, pois, a história de Polly, nome fictício, assim escolhido em razão da 

preferência da criança por uma boneca de igual nome. 

Polly é uma menina de seis anos e está em tratamento oncológico há cinco. 

Nasceu em Icó, no Ceará, e atualmente mora em Fortaleza, com seus pais apenas; no 

entanto, passa a maior parte do tempo com sua mãe. O contato com os demais 

componentes familiares não é tão frequente, porque estes residem em Icó.  

A trajetória de luta pela vida inicia-se ainda no ventre materno. Segundo relato da 

mãe, a gravidez foi muito conturbada em razão de problemas familiares, especificamente  

em decorrência do alcoolismo do pai. A mãe sofreu muito durante a gestação e não era 

possível pensar sobre o bebê que viria, pois já estava arrependida da gravidez, não pela 

vida que carregava, mas por não suportar lidar com as dificuldades com o marido e com a 

solidão.  
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O parto foi igualmente difícil. Polly nasceu de parturição que deveria ter sido 

normal, mas não foi também uma cesariana, segundo sua mãe, pois esta teve 

complicações e findou por desmaiar. Lembra-se apenas de duas pessoas em cima da 

barriga para ajudar na saída do bebê. Enfim, Polly veio ao mundo “como se estivesse 

morta”. Depois, passou a chorar muito, não mamava e com apenas cinco dias de nascida 

foi levada para o hospital.  Os médicos diziam que era cólica. Com seis meses, quando 

estava no andador, sofreu um tombo que ocasionou inchaço e vermelhidão na perna. A 

mãe relatou que a filha chorava e tinha febre todos os dias, que a situação era 

insustentável. Passou por vários médicos, alguns dos quais receitavam apenas 

“amoxilina”. Um deles, de posse do raio-X, identificou uma mancha na perna e disse que 

“não tinha mais jeito”, que a levassem ao médico apenas para tomar remédio para alívio 

da dor. Até então, nenhuma suspeita de diagnóstico tinha sido anunciada à família. Em 

estado de choque, pai e mãe decidiram investir em consulta particular, “para ao menos 

saber o que era”, como dito pela mãe. Ela acreditava que, independentemente da doença, 

deveria existir algum tratamento viável. Após a consulta, o médico disse que se tratava de 

uma doença grave, que poderia ser um tumor ou osteomielite, mas que haveria um 

tratamento possível. Aliado a tudo isso, a mãe da Polly ainda tinha que enfrentar o 

problema do pai com o uso de álcool, que persistia e coexistia com toda problemática da 

descoberta da doença de Polly. O agravante é que Polly presenciava “muita coisa” dessa 

relação angustiante da mãe com o pai. 

Durante o relato da mãe, perguntamos se ela sabia, naquela ocasião, o que era um 

tumor. Ela respondeu que não sabia de nada. Pensou que fosse “um tumor normal”, como 

se denominam costumeiramente quaisquer proeminências que apareçam no corpo. A 

partir daí, iniciou-se outra luta para garantir uma consulta da filha ao Hospital Infantil 

Albert Sabin, indicado pelo médico. Como a consulta era particular, o encaminhamento 

não poderia ser realizado pelo médico que a atendera, e sim pelo SUS. Por não 

conseguirem uma marcação imediata pela Secretaria de Saúde do Estado, pediram auxílio 

a um deputado de Icó, e conseguiram obter uma consulta no Albert Sabin após cinco dias. 

A Secretaria de Saúde ligou tarde demais, dois anos após iniciado o tratamento, para 

informar que a consulta tinha sido marcada. 

Vários problemas se seguiram no curso do tratamento, tais como: problema de 

moradia, ausência do pai da Polly, que ficou em Icó, demissão do pai do emprego, além 

de humilhações sofridas por Polly e sua mãe, enquanto eram ajudadas por uma tia. Nesta 

casa, Polly era impedida de brincar e até mesmo chorar, em razão de represália do tio.   A 
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mãe, entristecida, contou “que até um lápis era tirado da mão dela para não riscar a 

parede”. A mãe da Polly disse que só chorava e que a filha, consequentemente, vivia 

estressada e chorava muito também. Refere-se à época de início de tratamento como 

“fundo do poço”. Hoje, surpreende-se com ela mesma como conseguiram superar todas as 

aflições pelas quais passaram. Estão morando em Fortaleza atualmente, agora na presença 

do pai (embora ainda seja ausente devido ao trabalho), tendo como prioridade absoluta o 

tratamento da Polly. Embora convivendo na mesma casa, a mãe de Polly se queixa de o 

marido não ter acompanhado o crescimento da filha. 

No começo do tratamento, em que Polly era ainda bebê, é relatado pela mãe como 

muito difícil, para a díade mãe e filha: 

[...] Eu só chorava. A única coisa que eu fazia era chorar. Ela me 

mordia, ela me batia... A Polly não era essa doce menina, não. Mas 

porque eu também não era a pessoa que sou hoje. Eu não era assim... 

Era três, quatro pessoas para segurar ela para poder colher um exame de 

sangue. Hoje, ela bota o braço ali e a pessoa tira. 

Na realidade, é surpreendente conhecer o princípio desta história, principalmente 

tendo em vista que ambas, mãe e filha, hoje, são bastante integradas ao tratamento, 

conscientes das dificuldades e das vitórias conquistadas, alegres e deveras amáveis. 

Percebe-se, ainda, a dor que sofreram ao longo destes cinco anos, apesar da forma 

disposta como se posiciona perante à doença e o tratamento.  Desde agora, selecionamos 

algumas passagens das interações que ocorreram com a Polly e sua mãe, no período 

aproximado de quase três meses, no Centro Pediátrico do Câncer. O início desta 

exposição consiste em um resumo proveniente da entrevista da mãe da Polly, momento de 

forte carga emotiva para ela e não menos para nós, porque a entrevista, ocasião em que 

conseguimos nos distanciar da Polly, foi realizada após vários contatos com a dupla, o 

que acreditamos ter facilitado maior abertura e confiança para relato tão doloroso. 

Ressaltamos que esta entrevista, assim como outros muitos momentos no Hospital, foi 

interrompida por motivos relacionados à própria rotina hospitalar. 

 

4.2.1 Momentos interativos com Polly 

 

 A aproximação com Polly se iniciou de modo totalmente espontâneo. Fomos 

apresentada pela Bela, outra criança participante desta pesquisa, e, desde então, o 

engajamento foi muito fácil. De início, não sabíamos a idade, se estava em tratamento 

ambulatorial, mas assim como as demais crianças aqui citadas, o vínculo formado cpom 
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origem nas atividades de desenho foi o grande facilitador da manifestação dos 

significados e sentidos individuais da doença que possuem. A expressão oral de como se 

sente, de como vivencia a doença e de que modo a compreende foi o principal canal de 

comunicação. Os desenhos pareciam revelar outra face do que estava sendo falado, talvez 

a princípio, contraditórios, mas vistos pelo todo, sem fracionamento, poderíamos dizer 

complementares, revelando uma vida de idas e vindas, de casa-hospital, hospital-casa. E 

neste caso podemos dizer uma vida inteira, de cinco anos de tratamento de uma criança de 

seis anos. 

Almejamos discutir paulatinamente alguns episódios considerados mais relevantes 

ao objetivo deste trabalho, como proposta da análise microgenética. Tencionamos ilustrar 

de maneira minuciosa o desenrolar de alguns eventos, arrimados em recortes das falas 

registradas por meio de gravação em áudio. 

Após as interações iniciais com as crianças na Brinquedoteca e na sala de espera 

para consulta, as crianças, especificamente Polly, Bela  e Rapunzel, solicitavam que 

brincássemos “lá embaixo”, referindo ao refeitório, local mais calmo para o 

desenvolvimento das atividades, eleito por elas como local privilegiado para a ocorrência 

das atividades de desenho.  

 

4.2.1.1 Moradia 

 

No dia dessa interação, encontramos Bela e conhecemos Polly que estavam 

brincando na sala de espera do térreo do CPC, e logo após fomos desenhar, a pedido 

delas, no refeitório. Nesta ocasião, em algum momento, foi falado sobre histórias infantis 

de que elas gostavam, Nesse andar, ficam disponíveis voluntárias para a leitura
4
 e 

fornecimento de livros infantis, o que criou um clima favorável para uma conversa sobre 

histórias e para que elas pudessem pegar algum livro específico, de acordo com o 

interesse de cada uma. Pedimos que escolhessem uma história de que gostassem e, se 

assim quisessem, desenhassem. Apresentamos os lápis de cor e os lápis de cor 

aquareláveis, estes últimos que passaram a ser os materiais mais atrativos para elas 

durante os dias seguintes, principalmente para Polly.  

Ao escolhermos um local no refeitório, Bela prontamente deu algumas 

coordenadas de como proceder. Sugerimos, de início, que desenhassem sobre as histórias 

                                                 
4
 Projeto pertencente à Associação Peter Pan, contando com o auxílio de voluntários que disponibilizam 

livros para leitura local e para empréstimo, tal qual uma biblioteca. 
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de que mais gostavam. Polly e Bela estavam bem integradas e a Rapunzel estava ao 

mesmo tempo querendo realizar a atividade, mas, timidamente, ficava à parte da 

interação. 

Logo no início da interação, a desenvoltura das meninas proporcionam muitas 

conversas sobre suas vidas. Não abordamos diretamente sobre a hospitalização. 

Deixávamos algum gancho aparecer para que aprofundássemos alguns pontos. Na 

maioria das vezes, não esperávamos que a temática aparecesse de forma tão natural, mas 

não podemos deixar de destacar o fato de  que o próprio ambiente de tratamento traz a 

naturalidade das temáticas desenvolvidas, porque, por si, revela sobre suas vidas. Durante 

a atividade de desenho, conversamos espontaneamente, e ao perguntarmos à Polly onde 

ela morava, desenvolveu-se o seguinte diálogo entre nós, Polly e Bela .  

 

EXCERTO 9 

Polly: Eu moro em Icó. Morava, né, agora eu tô morando aqui. 

Pesquisadora: É? Mora com quem? 

Polly: Com a minha mãe e meu pai. 

Pesquisadora: É? Tem irmão, não? 

Polly: Eu tenho primo lá no Icó. Primo, prima, um monte de gente. A 

minha cidade era lá. 

Bela : Mas quando a doutora te libera pra ir pra tua casa, tu vai pro 

Icó, né? 

Polly: Não. Quando ela me libera pra viajar, aí eu vou pro Icó. Só 

quando ela me libera pra viajar. 

Pesquisadora: Mas você mora aqui também, né? 

Polly: Não. Eu morava lá no Icó, mas eu voltei pra cá por causa do 

meu tratamento.[...] 

 

A interação ilustra o caráter instável da moradia, em virtude das exigências do 

tratamento. Polly morava em Icó, mas teve que se mudar por causa da doença. Esse é um 

caso típico verificado entre as crianças em tratamento. Várias delas são provenientes do 

interior do Estado, mas, em razão do tratamento (internação ou terapia ambulatorial) 

precisam se deslocar com muita frequência para o CPC. Por ser difícil conciliar a 

distância com as idas ao Hospital, muitas famílias preferem, se é que se pode falar em 

escolha neste caso, se mudar para Fortaleza. As que continuam morando em suas cidades 

natais ficam hospedadas na Casa de apoio para as crianças e seus responsáveis, que se 

encontram nesta condição de tratamento. Quando perguntamos de início se ela morava 

aqui também, era para saber se ficava na Casa de apoio e ia para Icó, ou se tinha 

residência e Fortaleza. O “aqui” dito por Polly deixa-nos a dubiedade se faz referência à 

cidade, Fortaleza, ou ao hospital, local de onde se constituía a fala no momento. 
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O discurso de Polly deixa bem marcado um dos sentidos da doença - ir para casa 

ou não - a depender da liberação dos médicos. Quando diz: “morava, né”, com a 

entonação de “é o jeito, né?”, como se não tivesse poder sobre isso, nem ela nem a família 

dela, por se encontrarem à disposição do tratamento. Essa inferência é feita em virtude da 

ligação direta entre mudança de moradia e doença/tratamento. Observamos, ainda, que a 

nova moradia é, em grande parte, o hospital. Ali ela passa a maior parte do tempo, e, no 

seu caso, cinco anos praticamente morando no hospital. A casa e o hospital exprimem 

certa contiguidade que, embora com valores afetivos diferenciados, possuem a conotação 

de permanência. 

 Há de se convir que, apesar das associações generalizadas de sofrimento e 

amargura relacionadas ao ambiente hospitalar, grande parte das crianças em tratamento 

no CPC, muitas vezes, chora porque não querem ir embora para a casa. Este ambiente 

hospitalar é predominantemente lúdico e bastante atrativo para as crianças passarem 

quase o dia inteiro. A convivência com outras crianças, que possuem características 

semelhantes, os voluntários, os brinquedos, livros e muitos outros materiais lúdicos 

contribuem para minimizar a ausência da família, dos amigos, do lar propriamente dito. 

Em muitos casos, há preferência por permanecer no hospital, por saber que a alimentação 

e todos esses recursos lúdicos apontados, além do carinho e atenção da equipe, não são 

encontrados em suas residências. Muitas vezes, o retorno ao lar é que configura 

sofrimento e angústia. Em outros casos, porém, quando o amor e a união familiar 

predominam, a opção por voltar para casa, mesmo cientes de que as condições do 

ambiente não se equivalem às fornecidas pelo hospital, inegavelmente, é a mais 

confortável e segura. O significado de casa/moradia relacionado a habitação, família e lar 

possuem diferenciados sentidos para cada criança, de acordo com seu histórico pessoal.  

 Voltando-se ao caso particular de Polly, percebe-se, também, que a mudança 

deixou muita coisa da sua vida por lá, quando pronuncia: “[...] Primo, prima, um monte 

de gente. A minha cidade era lá.” Embora tenha se mudado ainda muito pequena, é 

inevitável que sinta a falta das pessoas queridas que fazem parte da sua família. Isso se 

confirma com as várias vezes, durante as interações (seja nos momentos de atividades 

lúdicas ou do lanche), em que falava sobre suas tias e primos, sobre o que ganhava de 

presente, dentre outras coisas. Comentou sobre uma prima que gostava muito e cujo nome 

foi dado a todas as bonecas que possui. Isso demonstra o valor afetivo à família e a forma 

de compensar sua ausência. 
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A mãe também carrega um peso de deixar para trás a família de origem. Isso 

também se dificulta pela falta de apoio direto aqui em Fortaleza. O marido, por trabalhar, 

não se envolve tão diretamente, como fornecer ajuda de levar e buscar no hospital, de 

ficar internado quando preciso com a filha e de compartilhar as angústias com a esposa. 

 A liberação para ir para casa, neste caso, ainda tem duas possibilidades: receber 

alta para sair do hospital (ficar em Fortaleza) ou para viajar, dependendo de quando será o 

“retorno” (retorno ao hospital para realização de exames, consulta ou tomar medicação) e 

se os médicos, de acordo com a condição da imunidade expressa nos exames, 

considerarem prudente. Vemos também a importância marcada pela figura deste 

profissional. Ele é quem ditará sobre os novos rumos do tratamento a respeito dos 

próximos passos diários da criança e da sua família.  

O significado de casa não se mostra sólido.  Casa e hospital se confundem. Ainda 

existem as casas de Fortaleza e do Icó, ou seja, são várias as moradias, o que não permite 

que os significados a ele referidos sejam suficientemente consistentes. 

Aproveitamos a referência dada ao tratamento para investigarmos mais de perto a 

compreensão da doença por elas.  

 

4.2.1.2 Tumor 

 

EXCERTO 10 

Pesquisadora: Ah, é? E é tratamento de que? Explica pra tia. 

Bela : Tumor? 

Polly: Eu tinha um tumor na perna, aí eu fiz a cirurgia. Quando foi 

dois dias, eu voltei com locemia. Aí eu tô fazendo a locemia. Aí a 

doutora tá suspeitando que a doença tá voltando de novo. 

P: É? Mas você sente alguma coisa, minha flor? 

Polly: Não. Sinto nada! 

Bela : Nós vive bem. 

Pesquisadora: Oi? 

Bela : Nós vive bem. 

Pesquisadora: Eu sei, vocês são lindas. 

Bela : Mas qualquer hora o tumor pode bater...pode reagir qualquer 

coisa. Aí nós pode dar uma recaída... 

 

Surpreendemo-nos pela facilidade de falarem sobre o tratamento, acerca da 

doença e o que ela envolve, em tão pouco tempo de convívio. Tentamos nos posicionar 

como não conhecedora do assunto, para que elas pudessem se expressar livremente. De 

fato, a investigação parte de nada sabermos sobre o que será atribuído ao câncer e seus 

variantes. Conhecemos sobre a doença, no tocante ao que envolve, orgânica e 
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psicologicamente, em termos gerais, mas aqui reside nosso intuito de pesquisa: como 

elaboram a compreensão da doença, do tratamento, quais são os sentidos a eles atribuídos. 

 A fala da Bela já demonstra que ela, diferentemente de nós, sabia do que se 

tratava. Isso mostra um conhecimento, por parte dela, de que ali no Hospital as crianças 

vão se tratar de algum tumor, assim como ocorre com ela. Refere-se ao conhecimento 

espontâneo da criança, adquirido por meio das experiências. Aliás, é muito comum as 

crianças, assim como suas mães, se referirem à doença como tumor e não câncer. Esta 

última ainda parece intimidar e amedrontar tanto os especialistas quanto aos pais e às 

crianças.  

Polly, por sua vez, sabe sobre a existência do seu tumor e conta a história com 

certa propriedade, o que é recorrente em seus discursos posteriores. Quando ela diz que 

tinha um tumor, mas que fez a cirurgia e depois retornou para o tratamento da leucemia 

(“locemia”), não fica evidente se compreende se ambos fazem parte de um mesmo grupo 

de doenças: câncer. Sabe, porém, que exige cuidados de tratamento e que se trata de uma 

doença que não some facilmente como uma gripe. Neste momento, não sabíamos, ainda, 

qual era a compreensão de Polly sobre a palavra tumor. Neste discurso, ela associa a ter 

que ficar internada e ser submetida ao tratamento. 

Quando fala da suspeita da médica em relação ao retorno da doença, parece saber 

das consequências. A tonalidade da expressão não foi com alarde, mas dava a entender 

certo cansaço pela repetição, como que enfadada pelos constantes retornos ao ambiente 

hospitalar. Esse fato, porém, contrasta com a tranquilidade ao dizer que não sente 

nenhuma dor, o que parece ser um alento às condições de tratamento e repetições de 

intervenções, exames, quimioterapia etc. O não sentir dor ganha reforço, quando Bela 

expressa com bastante ênfase que vivem bem. Apesar de todas as complicações pelas 

quais passam, pela rotina de hospitalização, elas vivem bem, e isso parece expressar: nós 

não sentimos dor. Bela, entretanto, alerta quanto à imprevisibilidade da doença, que a 

qualquer momento pode retornar, e isso representa o risco de terem uma “recaída”, ou 

seja, neste momento, elas provavelmente não fiquem bem. Novamente, trazem a ideia da 

repetição, de um ciclo, de melhoras e recaídas. Esse ciclo parece já ter sido bem 

compreendido por elas, independentemente da explicação de pais e equipe médica, pois já 

possuem experiência sobre o assunto. 

Em outro momento, a Bela  já tinha nos explicado sobre a cirurgia e acerca do que 

compreendia por tumor. Dessa forma, em razão de tal diálogo e da fala muito particular 

sobre elas, indagamos a Polly sobre o que era um tumor para ela. Ressaltamos que, 
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durante toda a conversa, a atividade não cessou. Falar sobre a doença e desenhar pareciam 

ações muito naturais. Podemos verificar que, no meio das explicações, sempre surgia uma 

frase de solicitação de alguma cor do lápis ou mesmo algum comentário sobre o desenho. 

Então, ficamos atenta a ambas as atividades no desenrolar das interações, apesar de 

muitas vezes ser difícil acompanhar quando mais de duas crianças estavam reunidas. 

 

EXCERTO 11 

Pesquisadora: É? E vem cá, como é esse tumor? A Bela... 

Polly: Eu tô precisando do vermelho! 

Pesquisadora: Aqui meu amor. A Bela tinha me explicado o que era 

tumor. Eu tinha entendido mais ou menos... O que é um tumor? 

Polly: É um... Uma bola. 

Pesquisadora: É uma bola. E o que essa bola faz? 

Silêncio 

Polly: É... 

Bela: Quando ela fica muito, mas muito agressiva, ela dá[...] dá uma 

recaída, uma dor... 

Pesquisadora: E como é que ela fica agressiva? Ela fica com raiva, 

como é isso? 

Bela: Se ela... Se a gente se esforçar muito, ela fica muito agressiva. 

(com ênfase, como que com certa agressividade) 

Pesquisadora: E como você sabe que ela tá agressiva? 

Bela: O meu tumor, como é nos nervos... Aí ela é muito agressiva. 

Pesquisadora: É? É no nervo? 

Bela: É. 

Pesquisadora: E qual é o teu tumor? 

Bela: O meu tumor? 

Pesquisadora: Você sabe? 

Bela: Radomiomiosarcoma. 

Pesquisadora: Vixe, esse nome todo! O que quer dizer esse nome? 

Bela: É o nome do tumor. 

Pesquisadora: É? Que é nos nervos? 

Bela: É. Que é maligno!(também com ênfase no maligno) 

Pesquisadora: E o que é esse maligno? 

Bela: Maligno é quando o tumor... Tem a vontade de dá o...tem a 

vontade de...não sei não! 

Pesquisadora: Explica o que você sabe, meu amor. O que você entende 

por maligno? 

Bela: Eu não sei essa parte. Só minha mãe que sabe. 

Pesquisadora: Aí, tu sabe o que é? (pergunta para Polly). 

Polly: Não...  

Bela: Maligno...Só sei que maligno é um tumor. 

Pesquisadora: Ah, tá. Tá certo. E, sim, explica o que é o teu? (para 

Polly) 

Polly: O meu é um...um sarcoma. 

Pesquisadora: É?   

Polly: Na perna. 

Bela: Igual o meu... Mas o meu é miosarcoma. 

Polly: Mas o meu é só Sarcoma. 

Pesquisadora: O teu é só Sarcoma. E a tia tá quase entendendo... E 

como é esse Sarcoma? 
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Polly: É só uma bolinha... 

Bela : Uma bola de massa. 

Pesquisadora: Que não dói? 

Polly: Que não dói. Mas eu já tirei. 

Pesquisadora: Tu já tirou. Ah, tá. 

Polly: Já tirei, mas agora... 

Bela: Eu já tirei também a minha, mas agora... 

Pesquisadora: As duas foram na perna? 

Polly: Não, a minha não foi na perna. 

Bela: A minha foi debaixo do pé, tia. 

Polly: A minha no corte, na perna mesmo. 

Bela: Fica a marca. 

Pesquisadora: Ah, é, você me mostrou. 

Polly: Oh, tenho a marca também, igual da, da...menina. Mas só que a 

minha ainda ficou a cicatriz. A cicatriz foi até...da coxa, até...quase 

perto daquela bola que tem aqui no pé... 

P: Hanhan. 

Polly: Mas só que foi um pouquinho mais longe. 

Pesquisadora: Mas doeu a cirurgia? 

Polly: Não. 

 

A conversa seguiu espontaneamente. Elas ficaram bastante interessadas em nos 

contar sobre a doença do modo delas. Mais uma vez, percebemos como uma forma de 

apresentar parte da vida, com tudo o que a envolvia, para nós.  

A explicação da doença pode ser explorada de modo bem esmiuçado. 

Inicialmente, atentemos para a apreensão do significado que envolve o processo de 

formação de conceitos sobre “tumor”.  

 Polly, ao definir o que é um tumor, toma o significado do objeto pela sua 

propriedade ou característica: “o tumor é uma bola”. Quando indagada sobre o que essa 

bola faz, ela dá uma pausa na resposta: “é...” e se embaralha para atender à pergunta. 

Neste momento, também percebemos a elaboração do conhecimento mediada pelas 

interações sociais. Bela parece socorrer a amiga com o auxílio na resposta que Polly não 

consegue emitir. Daí, Bela responde que “ela pode ficar muito agressiva”. As funções não 

são compreendidas, mas as consequências do que essa “massa” pode fazer faz parte da 

experiência delas. No discurso, parecem compreender, ao sabor das experiências pessoais, 

que qualquer alteração nessa bola de massa, mesmo não sabendo o porquê, pode resultar 

em recaída. 

Com a utilização do termo “agressivo”, Bela atribui outra característica do tumor, 

que gera como resultado um malefício, uma “recaída”, como foi dito. Fica nítida,  nesta 

parte da fala, a apropriação do discurso do médico ou da mãe sobre a funcionalidade do 

tumor, mas sem terem assimilado o significado real desta palavra, ou seja, o conceito 
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científico do termo. Parece dizer que o tumor fica com raiva e com isso produz uma 

consequência. Desta vez, dão o significado da palavra por outro. Agressivo, vocábulo 

empregado no meio médico, é referido pelo caráter destrutivo da doença, que pode se 

alastrar e ocasionar uma série de complicações, que, de fato, pode levar a recaídas, 

defesas baixas, mais quimioterapias e internações. A utilização “correta” na frase do 

conceito “agressivo”, porém, não corresponde ao mesmo significado de agressivo por ela 

referido. Ao ler esta fase isoladamente, parece ter sido pronunciada por um adulto, tendo 

aplicabilidade coerente para o contexto, mas o significado não coincide.  O significado, 

ou conceito, provindo do meio médico, ainda não é compreendido por ela, assim como a 

palavra maligno, utilizada posteriormente: “Eu não sei essa parte. Só minha mãe que 

sabe”. 

Quanto a isso, Vigotski assinala com base nos significados das palavras, a criança 

consegue estabelecer uma comunicação com os adultos. 

[...] a criança se encontra frequentemente no significado das suas 

palavras com os adultos, ou melhor, o significado da mesma palavra na 

criança e no adulto frequentemente se cruza no mesmo objeto concreto e 

isto é suficiente para que os adultos e crianças se entendam. Entretanto, 

são bem diferentes os caminhos que levam ao cruzamento do 

pensamento do adulto e da criança, e mesmo onde o significado da 

palavra infantil coincide parcialmente com o significado da palavra 

adulta isto decorre psicologicamente de operações bem diversas e 

originais, é produto da mistura sincrética de imagens que está por trás da 

palavra da criança. (2001, p. 176). 

Góes e Cruz (2006), com base em Vigotski, também salientam que a 

aprendizagem de uma nova palavra pela criança constitui apenas o ponto inicial de um 

processo longo de desenvolvimento. Apesar de o significado da palavra ser sempre um 

ato de generalização, verifica-se a sua modificação constante, ao passo que a criança se 

encontra com novas situações em que a utilize. A criança, entretanto, ainda incapaz de 

assimilar prontamente os modos de pensamento adulto, transmite a ideia geral do 

conceito, mas elabora seu sentido segundo sua forma particular de pensamento. 

Esse tipo de elaboração conceitual infantil corresponde ao que Vigotski (2001) 

denominou de pensamento por complexos ou pseudoconceito. Essa fase corresponde à 

“generalização formada na mente da criança, embora fenotipicamente semelhante ao 

conceito empregado pelos adultos em sua atividade intelectual, é muito diferente do 

conceito propriamente dito pela essência e pela natureza psicológica”. (VIGOTSKI, 2001, 

p. 190). 
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Caso tivéssemos encerrado nossa indagação, teríamos apenas como resposta o fato 

de que “Quando ela fica muito, mas muito agressiva, ela dá[...] dá uma recaída, uma 

dor...”  e, com isso, não teríamos como aprofundar  a forma de utilização dos termos 

empregados e qual a associação entre os significados do mundo delas, infantil,  e do 

adulto. Ainda em relação à palavra “agressivo”, quando Bela diz - “se a gente se esforçar 

muito” - parece que existe certa culpa pelo avanço da doença, agressividade do tumor. 

Que esforço seria esse por ela referido? É muito comum os pais, como meio de contenção 

dos filhos, temerem algum tipo de esforço, como correr, brincar ao sol, sob poeira, que 

são fatores de risco pela imunidade já fragilizada da criança.  

Bela diz: “O meu tumor, como é nos nervos...aí ela é muito agressiva”.  Nessa 

frase, percebemos a ligação do significado agressivo à localidade do tumor. Novamente, 

há a utilização do termo pela funcionalidade, característica associada ao tumor. A palavra 

“agressivo” relaciona-se como em cadeia: tumor nos nervos – nervosa – agressiva – dor - 

recaída. Em relatos da Polly e da mãe da Bela, existiram alguns momentos do tratamento, 

principalmente nas fases de quimioterapia, em que a Bela (assim como grande parte das 

crianças que são submetidas a esse procedimento) fica com seu comportamento alterado, 

mostrando-se bastante nervosa.  

Podemos analisar este fragmento tomando como base a relação entre conceito 

espontâneo e conceito científico.  O primeiro desenvolve-se com amparo nas experiências 

cotidianas da criança e, segundo Vigotski (2004), eles ocorrem com o auxílio dos adultos. 

A criança, ao ouvir histórias provenientes dos adultos ou de outras crianças, está 

realmente aprendendo. O conceito científico, no entanto, não provém de um campo 

desconhecido, que não esteja relacionado ao contexto da criança. No caso do hospital, as 

crianças encontram-se mergulhadas neste contexto que fornece inúmeras facetas, 

apreendidas cotidianamente, desde a descoberta do diagnóstico até o tratamento e 

hospitalização.  Os termos empregados pela criança fazem parte de um conjunto de 

ideias, pensamentos e atitudes, carregadas de tecnicismo, de palavras estranhas, que são 

incorporadas ao patrimônio do pensamento infantil, inevitavelmente. 

Outra palavra utilizada neste excerto se refere a “maligno”, que também é 

utilizada dentro de uma frase compreensível, que, assim como “agressivo”, poderia ser 

facilmente confundida com uma frase pronunciada por um adulto. Ao perguntar, porém, 

sobre o significado, simplesmente não soube responder. Bela vai além, pois disse não 

saber dessa parte. Essa frase dá a entender, comparativamente aos conceitos científicos 



88 

 

que estão sendo aprendidos na escola, que esta parte do conteúdo ainda não foi 

assimilado.  

Vigotski (2004) cita, em Psicologia Pedagógica, o uso da palavra irmão pelas 

crianças. Elas sabem o que significa irmão, mas não conseguem perceber que elas, por 

exemplo, são irmãs dos seus irmãos. Existe um conhecimento adquirido pelo contexto do 

dia a dia, mediado pelos adultos, mas, ao tomar o significado de irmão de modo mais 

abrangente, “pura”, como dito por Vigotski, ela se confunde e não consegue resolver a 

questão. O contrário, se ela aprende um conceito científico, algo mais distante da sua 

realidade, como uma revolução, guerras, ela consegue reproduzir o conhecimento que foi 

repassado, mesmo que ainda não seja muito bem assimilado por ela. Quantos de nós, seja 

na fase escolar ou mesmo universitária, não respondemos a questionamentos, de maneira 

ainda mecânica, mas sem a compreensão plena ou sem fazer sentido pessoal, que seja 

coerente com as experiências vividas até então? 

 A palavra “maligno” refere-se a tema central do discurso: tumor. Ela dá uma 

entonação forte ao pronunciá-la, como se fosse algo muito sério, provavelmente ouvido 

da mãe, e acompanhado de intensa carga emotiva. Por isso, a mãe é quem sabe. Ela, 

portanto, repassou a impressão causada pelo significado da palavra. Mais do que isso, o 

subtexto do discurso da Bela deixa escapar os inconvenientes da doença, os sentidos 

atribuídos a esse tumor.  Independentemente do contexto médico, a palavra é associada 

culturalmente a algo de natureza malévola, ruim. Para a própria criança, especialmente a 

Bela que adora ouvir contos de fada, certamente já ouvira sobre a bruxa ou algum 

personagem que maltrata o herói/ heroína da história. Doença, por si, já representa um 

desagrado e as crianças, em contexto mais amplo, sabem sobre as consequências de um 

adoecimento, desde o mais simples, como não brincar, tomar remédio e uma série de 

privações, até uma consequência mais grave, como a ocorrência da morte. E realmente foi 

essa a entonação ao pronunciar a palavra, como algo ruim, que causa mal. Explicar, 

porém, o que se trata, parece semelhante ao conceito de irmão. Ela sabe o que é, que se 

relaciona ao tumor, mas verbalizar e compreender o significado da palavra é algo mais 

distante. “Noutros termos, o conceito científico da criança vem a ser mais fraco onde por 

trás do conceito está a experiência da criança, que lhe garante que a palavra ‘irmão’ não é 

a designação verbal de algum fenômeno”. (VIGOTSKI, 2004, p. 527) 

Assim, Vigotski (2004) diz que, ao longo do seu desenvolvimento, a criança se 

torna capacitada a fornecer alguma definição a esses conceitos, de discernir as relações 

lógicas entre elas. Ao longo do tempo, de internações e tratamento, as crianças vão 
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lentamente integrando a compreensão do significado ordinário das palavras das quais elas 

mesmas costumam se apropriar diariamente. 

Outra situação bem costumeira observada no discurso das crianças é a relação de 

posse da doença: “o meu tumor...”. Para elas, não se trata de um tumor qualquer, eles não 

só possuem nomes diferentes, como atingem áreas diferentes do corpo e, principalmente, 

possuem sentido próprio para cada uma delas, carregado de afetos e idealizações. O 

sentido de “meu” marca bem essa posição, das diferenças de individualidade e do 

pensamento infantil sobre a doença e como esta as atinge. É claro que esse sentido vem 

carregado das impressões sociais, principalmente dos componentes familiares mais 

próximos, além da atitude e discurso da equipe médica e da reação de outras pessoas, que 

marcam, concentricamente, o sentido da doença para a criança. 

Em relação ao nome do tumor, elas aprenderam, a despeito da complexidade da 

pronúncia, como “rabdomiossarcoma”, e parecem valorizar o fato de que o tumor delas 

tem um nome, não é qualquer um. Quando a Bela diz: “Igual o meu... Mas o meu é 

miosarcoma”, a Polly prontamente pronuncia, com muita seriedade: “mas o meu é só 

Sarcoma”. Mais uma vez, elas demarcam a individualidade com base na diferença do 

nome do tumor, fato reiterado pela entonação da frase, apesar de também destacarem as 

semelhanças durante as interações, o que parece fornecer certo conforto pela identificação 

da doença, dos sintomas, o que não as deixa isoladas e diferentes. As crianças já 

aprenderam que cada coisa tem um nome correspondente; então, parece que com o tumor 

não e diferente.  

Quanto a esse aspecto da linguagem, Stern, citado por Vigotski (2001) esclarece 

que a necessidade de a criança encontrar um nome para os objetos pode ser definida como 

atividade intelectual da criança. Aqui, a manifestação da criança na compreensão acerca 

da relação entre signo e significado diferencia-se, inicialmente, da simples utilização de 

noções e suas associações. A criança, então, passa a exigir que qualquer objeto tenha um 

nome, e isso pode ser considerado o primeiro conceito geral e também real da criança. 

Corroborando essa justificativa, Cruz (2002) salienta que no início da elaboração 

conceitual a palavra assume para a criança uma função nominativa e, semanticamente, 

uma referência objetiva. 

Outra observação a ser feita deste excerto é a vinculação da retirada do tumor pela 

cirurgia ao fato de não sentirem dor, pensamento que se mostrará evidente em outras 

interações também. O mais delicado, porém, é a reticência do pensamento de ambas, ao 

se referirem à retirada do tumor, “mas agora...”. A cirurgia e ausência de dor deveriam 
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garantir o fim do tratamento ou a cura, mas elas permanecem no hospital e isso revela, 

mais uma vez, a imprevisibilidade e a dificuldade do tratamento. De forma geral, ao ficar 

doente, a administração de medicamento, o repouso ou até mesmo cirurgia fornecem bons 

prognósticos de cura. Nestes casos, isso não procede e elas sabem que esse tumor não é 

facilmente eliminado, afinal, ele é agressivo, maligno, responsável por ocasionar dores, 

recaídas e internações.  

 

4.2.1.3 Quimioterapia 

 

Em outro dia, durante a atividade de pintura, um menino deixou o papel voar e 

queria pegar os lápis de cor que havíamos separado para Polly. Tentamos explicar 

algumas vezes que não podia misturar o material porque ele estava com a defesa baixa. 

Ele começou a ficar irritado e disse que não o deixávamos pintar. 

 
EXCERTO 12 

Pesquisadora: Desenha aqui oh, toma. 

Polly: Ele quebrou, tia. 

Pesquisadora: Não pode quebrar não, viu? Aqui a folha pra você 

desenhar. Segura aqui, amor, pra você desenhar. Que foi que você tá 

com raiva? Hein? 

(Fazia força para quebrar os lápis e gritava, irritado). 

Polly: Isso é por causa da quimioterapia, tia. 

Pesquisadora:Oi? 

Polly: Isso é por causa da quimioterapia. Todo quimioterapia é desse 

jeito. 

Pesquisadora: Desse jeito como? 

Polly: Deixa a gente com raiva. Todo quimioterapia, todo. 

Pesquisadora: É mesmo, é? Você fica com raiva também? 

Polly: Não, só quando eu tô na quimioterapia. 

Pesquisadora: Você tá tomando? 

Polly: Não! Eu tô falando internada! 

Pesquisadora: Ah, quando fica internada, aí fica com raiva, é? 

Polly: É. Não tem a Bela , tia? Ela se rasgou todinha. 

Pesquisadora: Foi mesmo, você viu? 

Polly: Outro dia. 

Pesquisadora: Agora ficou calminho. E como é que melhora isso, 

Polly? Como é que você fica melhor, quando você fica irritadinha 

assim? Quando você fica com raiva, como é que você melhora? Que 

você faz pra melhorar, pra passar a raiva? 

Polly: Nada. 

Pesquisadora: Passa com o tempo, é? É ruim, é Polly? Você consegue 

saber que tá com raiva ou os outros que dizem? 

Polly: Quando a gente tá com raiva, a gente só bate assim na mesa. 
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A discussão retorna ao excerto anterior, em relação à agressividade da criança em 

decorrência da quimioterapia. Quando Bela tinha se referido ao termo “agressivo”, parece 

ter havido certa identificação entre a agressividade do tumor à raiva que é tomada durante 

o processo quimioterápico.  O tumor é nos nervos, por isso ele é agressivo, pois a deixa 

com raiva, agressiva, nervosa. 

Novamente, as crianças sabem pelas próprias experiências as consequências do 

tratamento. Polly falou com muita propriedade sobre o fato, afirmando que toda 

quimioterapia alterava o comportamento. Isso porque já vivenciou e já presenciou tal 

acontecimento. Ao se reportar a esse evento, ela falou com ar de tristeza e decepção, mais 

uma vez, como conhecedora do assunto, mesmo em tão pouca idade. Não por acaso, a 

quimioterapia costumeiramente representa o terror para as crianças. Esse procedimento 

representa uma verdadeira guerra contra a doença e, para isso, as células sãs do 

organismo também saem prejudicadas e, com isso, o sistema imunológico deprime. Daí, a 

queda do cabelo, enjoos, “furadas” e mais “furadas”. A criança, geralmente, fica muito 

fragilizada e com o humor bastante alterado. Perde o ânimo para brincar, comer. Parece 

ser o sinal mais alarmante do tratamento, inevitavelmente.  

Segundo Valle (2001), em termos médicos, a quimioterapia é uma das formas de 

tratamento que corresponde à administração de drogas em combinação. Pode ocorrer por 

via intramuscular, endovenosa, intracecal ou mesmo oral. Os efeitos tóxicos variam entre 

febre, náuseas, vômitos, fraqueza, anemia, queda do cabelo, mal-estar, entre outros, que 

se expressam de modo diferente para cada pessoa. A autora também descreve que se trata 

de uma das formas mais dolorosas de tratamento, motor de grande sofrimento para as 

crianças e mães envolvidas. 

 

 

4.2.1.4 Cirurgia: retirada do tumor 

 

Logo em seguida da explicação sobre o tumor, pedimos que a Polly nos explicasse 

como tinha sido a cirurgia pela qual tinha passado.  

 

EXCERTO 13 

Pesquisdadora: A Bela me contou da cirurgia dela, como foi a tua? 

Polly: A minha eu dormi. 

Pesquisadora: Você dormiu? 

Polly: Eu dormi. Eu não vi nada. 

Bela :  ...Aquele negócio que eles botam que a pessoa adormece 
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Polly: Eu já sei, mas só que eu dormia. Eu não via nada, não dava pra 

ver nada. 

Bela : Era do mesmo jeito ... 

Polly: Só dava pra ver aquela... aquele coisa girando no céu. 

Pesquisadora: O que era essa coisa girando no céu? (risos) 

Polly: Aliás... 

Bela : É uma bola gigante... 

Pesquisadora: Sério? 

Polly: Só... Fica tudo girando quando se acorda. 

Pesquisadora: Vixe, aí nem sabe que fez cirurgia, foi? 

Polly: Eu sei, né? Porque eu tô no hospital! 

Bela : É assim, tia, quando a pessoa entra pode ver tudo, mas quando a 

pessoa entra na sala não vê mais nada. 

Polly: Não. Não. 

Bela : Só deita na cama, só vê um pouquinho de coisa, depois eles 

botam a coisa e pronto. 

Polly: Não, não é assim, não...Não é assim, não. 

Pesquisadora: E como é? Como é que foi, então? 

Polly: É assim, oh. A cirurgia é assim, oh... 

Pesquisadora: Conta pra tia. Você quer desenhar? 

Polly: Sei. 

Pesquisadora: Então, desenha aqui pra tia. 

Polly: Taí. 

Pesquisadora: E o que é isso, então? 

Polly: É uma casa. 

Pesquisadora: E aí a cirurgia, vai tá aí? 

Polly: Não. 

Pesquisadora: Como é que é? 

Polly: Aqui não é o hospital. 

Pesquisadora: Ah, tá. É a casa [...] Você sabe, quer desenhar o hospital 

depois? Vamos, quando você terminar? 

Bela : Mas eu não sei desenhar... 

Pesquisadora: O que você desenhar, como você desenhar. 

Polly: Mas eu sei! 

Pesquisadora: Então, pronto.[...]Aí me conta, então foi diferente da 

Bela . Como é que foi a tua? 

Polly: O meu foi na perna. 

Pesquisadora: Aí você disse que não bota secreção... Você disse que 

foi diferente da Bela . Como é que foi diferente?... Não, querida, esse é 

o lápis normal, é esse aqui, oh. 

Polly: Não, é porque eu vou pintar a porta.[...] Aí...oh...eles pegam a 

gente, botam na cama, aí deixa alguns minutos a gente ficar 

acordado... 

Pesquisadora: Certo... 

Polly: Alguns minutinhos... 

Pesquisadora: Ficou com medo? 

Polly: Não! Fica com medo, não! É bem facinho. 

Pesquisadora: Ah...tá. 

Polly: É só...eu tô aqui, né? Tipo, eu vou dizer que eu tô aqui... 

Pesquisadora: Tá deitada? 

Polly: Tô deitada...Aí...aí, eu tô sentada com minha mãe, aí eles me 

pegam pra me levar pra sala... 

Bela : Só que a mãe não pode entrar. 

Pesquisadora: Ah...não pode. 

Polly: Não pode. É igual... 
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Bela : Pra ela não ficar abalada com as coisas. 

Polly: Não, não é não. 

Pesquisadora: Não é não? 

Polly: É porque não pode entrar mesmo. 

Pesquisadora: E por quê? Você sabe por que não pode entrar? 

Polly: Porque [...]  Aí, eu tô aqui sentada com a minha mãe, né? 

Pesquisadora: Certo. 

Polly: Aí, de repente me chamam...me chamam, aí eu vou pra sala. Aí, 

eles ajeitam o remédio, botam a máscara aqui em mim... Quando 

botam a máscara eu já durmo, é uma anestesia na boca. Aí quando eu 

durmo, aí eles vão fazer a cirurgia. Pronto. 

Pesquisadora: Aí, nem sabe de nada? 

Polly: Não, eu só sei que eu tenho um ferro na perna. 

Pesquisadora: Que aí você não tá conseguindo andar direito, é isso? 

Polly: Não, não é por causa disso. É porque eu não posso andar. 

Pesquisadora: Ah. Foi quando que você fez essa cirurgia, meu anjo? 

Polly: Eu não me lembro o dia, só que a minha mãe lembra. 

Pesquisadora: Foi há muito tempo? 

Polly: Não, é que eu não sei. 

Bela : Eu fiz mais de anos atrás. Ainda o doutor que fez minha 

cirurgia... 

Polly:O doutor era X. 

Bela : E o meu doutor era Y. 

Polly: E o meu era o X. 

 

 

A descrição dos procedimentos cirúrgicos constitui o mecanismo explicativo das 

meninas. Elas, anteriormente, já tinham assinalado que a cirurgia se referia à retirada do 

tumor. Sabem, portanto, o motivo do procedimento. Neste fragmento podemos observar 

que elas não estão reproduzindo os significados das palavras utilizadas pelos adultos (pelo 

menos não de modo bem aparente), diferentemente do que foi discutido no trecho 

interativo anterior. Não por coincidência, elas ficam no centro cirúrgico sem a presença 

das mães, principais mediadoras sobre os significados das intervenções existentes no 

tratamento e, principalmente, dos afetos, medos, inseguranças.  

 Elas simplesmente contam sua experiência por um viés muito particular de 

observação. Tanto que as palavras para denominarem os objetos são de cunho genérico, 

inespecífico e indeterminado, como: “aquele negócio”, “aquele coisa”, “botam a coisa”, 

para designarem alguns detalhes dos procedimentos anteriores à cirurgia. O que fica bem 

demarcado em relação aos momentos que precedem à cirurgia é o uso da máscara que 

põem para adormecerem.  Explicam a forma de administração da anestesia pela equipe, 

que não gera dor e as faz dormir. O fato de dormir, mesmo na ausência das mães, dá um 

tom de conforto, por não presenciarem o momento cirúrgico propriamente dito. Ao 

acordarem, está tudo realizado, não havendo sofrimento ou dor, o que elas mais temem. 

“É bem facinho”, como dito por Polly.  
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Ao contrário das demais intervenções hospitalares, elas não veem nada. As 

“furadas” são acompanhadas pela criança, e muitas vezes acompanhadas por choros e 

gritos horripilantes. É comum observar que o tempo de tratamento influi sobremaneira na 

reação durante a ação da equipe médica. Polly, ao passar dos anos, passou a entender 

mais sobre o tratamento e se adaptou à rotina. Conforme relato da sua mãe, no início era o 

oposto - ela gritava, chorava, batia na mãe, ou seja, era considerada a “criança difícil”, 

rebelde. Ainda de acordo com a mãe, a atitude de Polly mudou, mas a dela também.  

As experiências são reveladas de formas tão pessoais, que Polly discorda, de 

modo bem contundente, da Bela sobre alguns aspectos. Acreditamos que por Polly ter 

crescido dentro do hospital, sente-se mais segura e com maior propriedade para falar 

sobre a doença e tudo o que a circunscreve. Os significados e sentidos variam, então, de 

acordo com o contexto e com as experiências vivenciadas. 

Quando indagamos a Polly se ao acordar sabia que tinha feito a cirurgia, ela 

responde com obviedade que sabe, porque, afinal, está no hospital. Mais uma vez, 

podemos perceber a relação com o hospital, atribuindo-se, assim, mais um significado a 

ele relacionado: local para a retirada do tumor. Este procedimento, por sua vez, é 

associado por Polly como o término do tratamento. 

Durante a entrada no campo, às vezes ficamos presa ao instrumento, mas somos 

surpreendida pelo fluxo da linguagem e espontaneidade das crianças que logo nos fazem 

perceber que o modo como irão se expressar, muitas vezes, não seguirá nossas hipóteses. 

Ao perguntarmos a Polly se queria desenhar, demos a alternativa de unir as atividades que 

já estavam realizando com a história que contavam. Consideramos, inocentemente, que 

teriam dificuldade de se expressar livremente e que o desenho pudesse facilitar. Talvez 

estivéssemos restrita ao instrumento que anteriormente pensamos para a busca de 

informações para a pesquisa. Polly continuou a desenhar, mas não o hospital, o que se 

confirma quando perguntamos do que se trata e ela responde ser uma casa. Novamente, as 

palavras casa e hospital aparecem interligadas. A sugestão para o desenho do hospital 

resultou na representação da casa. Os sentidos hospital e casa parecem estar próximos. 

Nesse momento, percebemos que o desenho constituiu grande facilitador das 

expressões, das conversas, para apreendermos sobre os significados da doença e da 

hospitalização, e mais, nas entrelinhas, no subtexto de todas as interações, buscar 

compreender os sentidos evocados por algumas palavras e observar a forma como os 

fatos suscitados por elas se interligam, já que fazem parte da interseção do pensamento 
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com a linguagem. Desenhar para elas acompanhava todas as falas, mas na maioria das 

vezes, o desenho não correspondia ao que estava sendo verbalizado. 

Ainda em relação à cirurgia, Bela pronuncia que a mãe não pode ficar na sala para 

“não ficar abalada”. Isso demonstra que elas sabem o quanto a doença abala 

emocionalmente as mães e como esse sentido repercute nas crianças. Polly nega a 

afirmação da amiga, ao dizer que não entra “porque não pode mesmo”. Ela descola o 

sentido emocional e se pronuncia tendo como base como devem ser os procedimentos, e 

isso ela já conhece o suficiente.  Bela parte de um contexto mais amplo, da ligação entre 

mãe e filha, bem como da influência emocional entre ambas. 

Outro ponto marcante na fala de Polly é a relação da cirurgia com o ferro na 

perna, assunto que também é expresso em outros fragmentos das falas. Pelas interações 

com a mãe de Polly, já sabíamos que a filha não podia andar porque o ferro na perna 

estava quebrado. Polly traz esse assunto à tona, quando perguntamos se não sabem de 

nada da cirurgia por dormirem em decorrência do efeito da anestesia. Ela frisa que sabe 

sobre a cirurgia, que tem ciência sobre o que aconteceu com ela. 

Em outro momento da interação, Polly continua a se referir sobre a cirurgia que 

realizou na perna e revela claramente que é informada sobre o possível erro médico em 

relação ao procedimento, principalmente pelas consequências atuais. Aliás, para ela, o 

erro ocorreu, pois assevera que tem um médico que fez a cirurgia errada. 

 

 

EXCERTO 14 

Pesquisadora: Aí, os médicos são legais, são? 

Polly: São. São legais. Mas tem um que fez a cirurgia errada, que eu 

vou ter que fazer a cirurgia de novo. 

Pesquisadora: Fez a cirurgia errada? Como é que foi isso? 

Polly: O ferro quebrou. Tá quebrado na minha perna, aqui dentro. 

Pesquisadora: Ah, por isso que você não tá andando direito. 

Polly: Não é porque eu não tô andando direito não, é porque...eu nunca 

andei assim, mas só...eu andava normal, normal, normal mesmo. 

Depois da cirurgia...num 

Pesquisadora: Mas dói, meu amor? 

Polly: Dói não...não dói. 

Pesqisadora: Aí, me conta, de novo, como é que terminou a cirurgia? 

Aí tu disse... A Bela  disse que é pra mãe não ficar abalada. Você 

disse: “não, não é não”. Por que não pode entrar a mamãe? 

Polly: É porque...tem que ficar sozinha. 

Pesquisadora: Ah, tá. 

Polly: Se...eu bato o Raio-X, o Raio-X pode...como aqui, aqui não 

pode, a mãe não pode entrar. 

Pesquisadora: Mas você fica bem? Ou você fica querendo a mamãe? 

Polly: Fico. 

Pesquisadora: Você chora não? 
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Polly: Não (resposta firme). Eu só chorava quando eu era 

pequenininha, pequenininha. 

Pesquisadora: Você lembra? 

Polly: Eu vou usar o pincel dela. 

Pesquisadora: Pode usar. Vem cá, você é só deste Hospital, ou você 

era do outro lado também (referindo-se ao antigo bloco no Albert 

Sabin e à Associação Peter Pan na antiga sede). 

Polly: Não, eu ficava ali antes, 

Pesquisadora: No Peter Pan, né? 

Polly: Eu ficava naquele Peter Pan ali, agora esse Peter Pan aqui foi 

que construíram agora. 

Pesquisadora: Hum. E você gosta de vir pra cá? 

Polly: Eu gosto. Fico com a tia...agora o Hospital é bem grandão! 

Pesquisadora: Tá gostando mais do Hospital agora? 

Polly: Tô. Olha o tamanho do Hospitalzão, tia (referindo-se ao 

desenho do hospital)... É igual a esse aqui...Ah, sim...é porque as mães 

não podem entrar porque, quando elas entram, só pode entrar o Raio-

X...o Raio-X... 

Pesquisadora: E o que é aquele negócio grandão que você disse que 

fica no teto? 

Polly: Ah, é uma bola. 

Pesquisadora: E que bola é essa? 

Polly: É uma bola que tem umas luz.[...]É, umas luzinha...uma, duas, 

três, quatro, cinco, seis, sete. Só sete, aliás, oito. 

Pesquisadora: Para que, a luzinha? 

Polly: Pra ver embaixo. 

Pesquisadora: Pra ver na cirurgia? 

Polly: É, pra ver. Ilumina mais pra eles ver.[...] 

 

 

Após expressar que os médicos são “legais”, contrapõe-se dizendo que nem todos 

são, pois um deles fez a cirurgia errada, e isso fará com que ela seja submetida a uma 

nova cirurgia. Ao perguntarmos, porém, se não estava conseguindo andar direito devido a 

este fato, ela nega. Parece não compreender a relação causa e efeito. Quando diz: “Não, 

não é por causa disso. É porque eu não posso andar”, no excerto anterior e no seguinte: 

“Não é porque eu não tô andando direito não, é porque...eu nunca andei assim, mas 

só...eu andava normal, normal, normal”. Não resta claro o sentido que ela imprime ao 

evento de não poder andar, mas, na segunda frase, a negação dela parece se referir a uma 

compreensão errada da nossa parte, como se estivéssemos associando o ferro quebrado 

como consequência de não poder andar, e não o contrário. 

Em relação a essa inferência, Vigotski (2001) argumenta que a criança emprega 

em sua linguagem espontânea de forma correta a palavra “porque”, embora ainda não 

tenha tomado consciência do conceito a que esse vocábulo faz alusão. A criança não tem 

acesso ao emprego arbitrário das estruturas aprendidas em situações correlatas. Faltam-
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lhe na solução correta de alguns problemas “consciência e arbitrariedade no emprego dos 

conceitos”. (P. 341). 

Acima de qualquer incoerência na apropriação das relações de causa e 

consequência, podemos captar algo de fundamental importância para Polly, que deixa 

escapar em seu discurso sobre a cirurgia: estar impedida de andar. Ela nunca se queixou 

diretamente sobre isso em todas as interações. Reagia bem, sem incômodo, quando a 

carregávamos nos braços para nos deslocar, mas, inegavelmente, esta limitação a impede 

de brincar livremente, de correr com as demais crianças, de ter autonomia para se 

locomover para onde quiser sem a necessária presença da mãe e da realização de muitas 

outras atividades. Até mesmo na Brinquedoteca, lugar adorado pelas crianças, ela precisa 

se limitar a um determinado espaço para brincar. Consideramos que isso tenha facilitado 

nossa interação da pesquisa por meio do desenho. Polly era, indubitavelmente, a criança 

mais concentrada nas atividades e pedia-nos, a cada encontro, os lápis, os papéis e os 

pincéis, além da escolha de um local reservado para desenhar. 

Certa vez, na sala de espera onde se encontram os voluntários do Projeto sobre 

leitura, contamos algumas histórias, segundo suas escolhas, e uma delas lhe chamou 

atenção. Tratava-se de um menino que andava em uma cadeira de rodas, que era triste 

porque não podia brincar livremente como as demais crianças. Por isso, mostrava-se 

bastante introspectivo e aborrecido com as situações que lhe ocorriam. Até que chegou 

outro menino que tudo fez para conquistar sua amizade e lhe apresentar a outas crianças, 

assim como ao mundo das brincadeiras. Ao longo da história, ela fazia alguns 

comentários e perguntas, curiosa para saber se ao final da história ele estaria andando, 

sem a cadeira de rodas.  O livro não apresenta esse final, pois o uso da cadeira de rodas 

não era provisório. O enredo, com base em uma mensagem religiosa, tenta enfatizar a 

importância de superar as dificuldades da criança.  A identificação de Polly com a história 

foi evidente, apesar das diferenças existentes das suas histórias. O rostinho de decepção 

demonstrou a dor escondida por trás de tanta energia e disposição ao tratamento e à vida. 

Ela precisa de histórias com final feliz, e, em seu caso, que a criança voltasse a andar. 

 Retornando a descrição da cirurgia, outro detalhe expresso neste excerto é a tal 

“bola gigante que fica girando no céu”. Esse objeto traz o sentido da ludicidade e parece 

distraí-las do contexto, embora Polly também saiba que a função da bola gigante seja para 

iluminar no momento da cirurgia, ou seja, não é um brinquedo.  
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Ainda em relação à cirurgia na perna, destacamos o excerto abaixo, em que a mãe 

da Polly nos conta sobre a situação atual da perna da filha, incluindo os pareceres 

médicos: 

EXCERTO 15 

Mãe da Polly: Eu fui na terça-feira e ele me disse...porque eles 

queriam mexer  nas duas pernas dela pra poder fazer uma nova 

cirurgia. 

Pesquisadora: Nas duas? 

Mãe da Polly: Nas duas. Porque eles queriam tirar a fibra de uma 

perna... 

Pesquisadora: Ah, tá. 

Mãe da Polly: ...Uma veia artéria...pra poder levar pra outra que não 

tem o osso.  Só que devido ao tempo...já tá o que, com quatro anos que 

ela se operou. O osso...  

Polly: Já cresceu.[...] 

Mãe da Polly: Já cresceu e tá  quase emendando um com o outro. Só tá 

faltando mais ou menos isso aqui (bem pouco). Na época foi tirado o 

fêmur todinho. 

Pesquisadora: O ossinho da perna da cirurgia já cresceu? 

Mãe da Polly: Já cresceu. O de baixo...porque foi bulido embaixo, e 

em cima. O de baixo já emendou um no outro. E o de cima já tá quase 

emendando. Então, ele disse que não precisa mais fazer do jeito que 

eles queriam fazer. Vão ter que bulir pra tirar o ferro, porque o ferro tá 

quebrado. Se não fosse o ferro não ia mais mexer. 

[...] 

Mãe da Polly: Segundo os médicos, disse que tinha dado...Aí, fez a 

cirurgia, correu tudo bem, foi um sucesso, que os médicos também 

ficaram surpresos, só que depois, com três meses esse ferro quebrou. 

Pesquisadora: Ela sentia dor na perna? 

Mãe da Polly:Sentia dor. 

Pesquisadora: Antes, ela sentia dorzinha na perna. 

Mãe da Polly: Antes de ser descoberto. Ela sentia dor e  febre 

direto.[...]. 

Mãe da Polly: Eles disseram que tinha. Quando foi pra cirurgia, eles 

disseram que tinha, só que...mesmo na hora que eles fizeram a 

cirurgia, depois que foram olhar não deu nada. 

 

Observa-se que Polly sabe a respeito da sua história, inclusive  no tocante ao 

crescimento do osso. No diálogo, não pronunciou mais nada. De novo, deixou sua mãe 

falar por ela. Quanto ao erro médico e compreender que poderia andar caso o ferro não 

estivesse quebrado, ela não tece maiores considerações. Acreditamos, porém, que o 

silêncio assuma parte da angústia vivida pela mãe. Mesmo assim, a mãe se posiciona 

muito firme, com esperança e sem revolta com os médicos. Em outros casos presenciados 

no hospital, é comum os familiares culparem a equipe médica, na tentativa de minimizar a 

dor e o sofrimento.  
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4.2.1.5 Procedimentos hospitalares 

 

 Ainda em relação aos procedimentos hospitalares, as crianças citam o que 

acontece rotineiramente, mas, quando indagadas, demoram a tecer alguma consideração 

do que compreendem da intervenção. O relato segue de forma descritiva por Polly, assim 

como muitas outras explicações fornecidas por elas, de maneira geral. Este trecho relata 

um momento em que Bela subiu para verificar seus sinais vitais, processo simples e 

costumeiro para as crianças. 

 

EXCERTO 16 

Pesquisadora: Você foi fazer num sei o que vitais? 

Bela : Sinais vitais. 

Pesquisadora: Sinais vitais. Como é isso? 

Bela : Tia, a Polly te explica, que agora eu vou tomar meu banho. Só 

vim avisar pra vocês que eu vou tomar meu banho. 

Pesquisadora: Tá bom. Polly, você me explica o que é isso: Sinais 

vitais, como é que faz? 

Polly: É só um bicho que... [...] Oh, ela só bota um bicho aqui, 

apertando o dedo da gente. Aí, depois tira, aí bota o termômetro e 

depois olha a pressão da gente, pronto! 

Pesquisadora: Ah, é só isso? 

Polly: Só! 

Pesquisadora: Ah... 

Polly: E dá o papelzinho. 

Pesquisadora: O papelzinho é pra quê? 

Polly: É pra dá pra doutora. 

Pesquisadora: Ah, você sempre faz isso? 

Polly: Sempre! Quase todo dia. 

Pesquisadora: É tranquilo, é? 

Polly: É, bem rapidinho. 

Pesquisadora: O que é que você não gosta, de ter que fazer aqui? Tem 

alguma coisa que você não gosta? 

Polly: A mãe não deixa eu assistir TV. 

Pesquisadora: Não? Quando é que ela não deixa? 

Polly: Tem alguns dias que ela não deixa, tem uns dias que deixa. 

Pesquisadora: Por que ela não deixa? 

Polly: É porque todo dia ela quer ouvir som. 

Pesquisadora: Ah. [...]                    

Polly: E eu não gosto de ouvir som. 

Pesquisadora: Que som é esse? Que música? 

Polly: Não é música, não. 

Pesquisadora: Não? É o quê? 

Polly: É louvor. 

Pesquisadora: Ah, tá. Você não gosta, não? 

Polly: Não...a gente é evangélico. O pai já saiu, né? Já saiu da Igreja... 

Pesquisadora: Foi, por quê? 

Polly: Foi beber de novo, no bar. 

Pesquisadora: Você acha ruim? 

Polly: Eu acho. Todo dia, quase todo dia... 
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 [...] 

Pesquisadora: O seu pai trabalha onde? 

Polly: Trabalha numa loja. 

Pesquisadora: Você gosta do papai? 

Polly: Gosto. 

Pesquisadora: Só não quando ele bebe? 

Polly: Não. 

Pesquisadora: Por que você não gosta? 

Polly: Porque toda vida que ele bebe, ele fica vomitando. Teve um dia 

que ele vomitou a casa todinha. 

 

  Como sempre, Polly explica as situações com muita naturalidade e experiência 

sobre os procedimentos relacionados ao tratamento. Em seu discurso e em suas atitudes, 

tudo parece fácil: “Aí, depois tira, aí bota o termômetro e depois olha a pressão da gente, 

pronto!”.  

Polly, apesar da atitude forte, doce e otimista, deixa escapar algumas insatisfações. 

Quando perguntamos se tinha alguma coisa de que ela não gostava de fazer lá, no 

hospital, ela não compreendeu o contexto e logo respondeu sobre algo que simplesmente 

não gosta em sua vida: a mãe não deixá-la assistir à televisão; mas, ora, sua vida está 

entrelaçada com o hospital, portanto, referir-se ao hospital ou à casa são aspectos que não 

se separam no discurso. Explicou-nos que é porque sua mãe fica com o som ligado para 

ouvir o “louvor”, e ela não gosta. Ela prolonga a justificativa, ao dizer que são 

evangélicos, mas que seu pai saiu da Igreja porque bebe muito. Parece ser esse o grande 

ponto de insatisfação em sua vida, além das angústias do tratamento, pronunciado em 

outras oportunidades tanto por Polly quanto por sua mãe. Em outras vezes em que falou 

sobre o pai, também mostrou posição mais distante. Pareceu ser a parte mais difícil de 

lidar em sua vida, com a impressão de ser pior do que o tratamento. Ao nos reportarmos 

para o discurso da mãe, podemos melhor compreender sua angústia, trazendo mais 

próximo o contexto de onde ela pronuncia. O problema do alcoolismo do pai esteve 

presente durante toda sua vida, desde a gestação, em que a mãe sofreu demasiadamente e 

favoreceu a ocorrência dos problemas gestacionais e emocionais da mãe. Quando Polly 

nasceu, as angústias persistiram e agora, mais fortemente, mãe e filha continuavam a 

sofrer os abalos provocados por esta circunstância familiar. Essas razões nos lançam a 

hipótese de que Polly muitas vezes preferisse ficar no hospital, longe do pai e dos 

sofrimentos por ele causados. 

Na interação das meninas, também podemos observar que elas têm curiosidade em 

saber o procedimento que ocorre com a outra. Buscam a identificação pelo que passam, 

sentem o alívio de não estarem sozinhas. 
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EXCERTO 17 

Rapunzel: Já tomou o remédio, Polly? 

Polly: Não, ainda vou tomar. 

Pesquisadora: Ainda vai tomar? 

Polly: Eu já fui atendida, tia. 

Pesquisadora: Ah, tá. 

Polly: Eu já fui, mas eu vou tomar o coisa. 

Pesquisadora: Qual é o remédio que você vai tomar? 

Polly: É só uma injeçãozinha. 

Rapunzel: Eu fui no bombom. 

Pesquisadora: Foi onde? 

Rapunzel: No bumbum. 

Pesquisadora: Foi no bumbum? 

Rapunzel: Nem doeu. 

Pesquisadora: Nem doeu? 

Polly: O meu também não dói, não. Não choro, não. 

 

 

 Outro fator observado é a conduta ante os procedimentos, como não chorar. 

Talvez isso resida sobre a pressão, muitas vezes exercida pelos profissionais,  para não 

chorar, não reclamar, não dar trabalho à equipe. Por outro lado, elas realmente dão ares de 

tão adaptadas aos procedimentos que parece não haver grande incômodo, principalmente 

em relação à Polly, que considera tudo “facinho”, que não dói. A forma como expressa 

não parece haver, de fato, uma angústia forte ao tomar injeção, remédio e alguns outros 

procedimentos mais costumeiros. 

 

EXCERTO 18 

Polly: Ei, ela foi comprar o meu lanche e depois eu vou tomar meu 

remédio. 

Pesquisadora: Qual remédio que você ainda vai tomar, querida? 

Polly: A injeção. 

Pesquisadora: Ah, é a injeção. 

Rapunzel: Na bunda, é? 

Polly: Não. No braço, né? 

Pesquisadora: Você já tomou no bumbum? 

Rapunzel: Tia, onde é que eu tomo injeção? 

Pesquisadora: Você disse que toma agora no bumbum. 

Rapunzel: É.  

Pesquisadora: Você chorou? 

Polly: Eu não choro, não. 

Rapunzel: Não. 

Polly: Claro que não, né tia. 

Pesquisadora: Mas quando dói, vocês choram? Ou nunca dói? 

Rapunzel: Nunca num dói.  

 

Na sala de espera, aguardando fazer exame de sangue: 
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EXCERTO 19 

Pesquisadora: O que você veio fazer hoje? 

Polly: Exame de sangue. 

[...] 

Pesquisadora: Como é que faz o exame de sangue? 

Polly: Bota a agulha aqui...passa o álcool...aí depois pega algodão 

sequinho, molhado com álcool, aí passa e depois bota a agulha e tira o 

sangue. 

Pesquisadora: Dói? 

[...] 

Polly: Fazer exame numa hora dessa!(em relação a outra criança). 

Pesquisadora: Por que, é cedo? 

Polly: Não, é porque só faz de manhã. 

Pesquisadora: Ah, é? Geralmente quando você faz é sem comer nada? 

Polly: Não. 

Pesquisadora: Não? Você come de manhã? 

Polly: Às vezes que eu como... 

Pesquisadora: Qual o exame que você acha pior? 

Polly: Exame em jejum. 

 

Mais uma vez, Polly descreve, detalhadamente, de forma bastante espontânea, 

cada passo do procedimento. No final deste excerto, ao dizer “exame em jejum”, associou 

o jejum não como uma recomendação para a realização do exame, mas denominou-o 

como um tipo de exame. Este exemplo ilustra que o emprego do significado de algumas 

palavras do contexto hospitalar é apropriado pelas crianças sem a devida compreensão do 

termo. Quando é preciso fornecer maiores explicações sobre um conceito, revelam a má 

compreensão dele. Neste caso, parece que o pior não é o exame em si, mas a condição 

para realizá-lo. 

 

4.2.1.6 Transplante 

 

A mãe da Polly falou sobre a viagem a São Paulo para o transplante de medula a 

que a filha seria submetida em outubro de 2012.  

 
EXCERTO 20 

Mãe da Polly: Ela vai fazer transplante. Ela não te contou, não? 

Pesquisadora: Não.[...] Sim, Conta essa história do transplante. 

Polly: Ah, o transprante, né? 

Pesquisadora: Como é? 

Polly: O tranprante é só dando uma medula, de um homem, de uma 

pessoa. Aí pegam uma medula da gente e dá pra outra. Aí a medula 

dele dá pra gente...dá pra mim, a medula dele. 

Pesquisadora: E aí, depois que botar essa medula, o que acontece? 

Polly: Depois, aí, eu não tomo mais remédio, não. 
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            [...] 

Polly: Tá caindo teus dentes? 

Rapunzel: Eu tô ajeitando. Ali, oh. 

Polly: Eu também ajeitava ali. 

Pesquisadora: Conta mais, pra onde você vai? 

Polly: Eu vou pra São Paulo. Aí, depois, tia, eu vou de mês em mês. 

Pesquisadora: É? Tá preocupada? 

Polly: Não, to preocupada mais é com as passagens da viagem. 

Pesquisadora: Por quê? 

Polly: Porque eu não sei se é elas que vão dar... não sei se é a gente 

que vai ter que comprar...não sei não.[...]Acho que quem vai dar é o 

Perter Pan, que disse que quem ia dar era o Perter Pan a passagem [...]. 

Pesquisadora: E aí, depois da cirurgia não vem mais pro hospital? 

Polly: Fez foi quebrar a ponta. 

                 [...] 

Rapunzel: Aí quando eu terminar os tratamento eu nem venho mais 

pra cá. 

Pesquisadora: É, quando é que você termina? 

Rapunzel: Não sei... (bem baixo) 

Polly: Não, tia, a gente só termina os tratamento aqui quando a gente 

faz o transprante. 

Pesquisadora: Ah, é? 

Polly: Aí fica só vindo fazer exame aqui...Exame, viagem, exame, 

viagem. 

Pesquisadora: Vai ficar muito chique indo pra são Paulo, é? 

Polly: Aliás, não vai ser mais assim...Assim, oh, viagem, pra casa, 

viagem, pra casa. 

Pesquisadora: Icó? 

Polly: Icó, eu não sei.... 

Pesquisadora: Vem cá, quanto tempo vocês estão vindo pra cá? Você 

falou que desde pequenininha, né? 

Polly: É, desde pequenininha. 

Pesquisadora: E você, Rapunzel? 

Rapunzel: Eu não se lembro, não. 

Pesquisadora: Ih, não se lembra, não.[...] Vocês acham ruim vir pra 

cá? 

Polly: Não...O ...quando a gente vem, a gente não faz nada, tem dia, 

né. Tem dia que até a gente faz alguma coisa, lá na tia Rosinha, tem 

dia que... 

 
 

Em relação ao transplante, Polly o associa a não ter que tomar mais remédio, 

como se significasse o remédio mais potente que a levará à cura, como o último recurso 

para obtenção do sucesso do tratamento. Quando ela explica o procedimento, parece ter a 

compreensão, ao seu modo de pensar, sobre do que se trata realmente. É importante notar 

que a mãe de Polly não minimiza ou fantasia os acontecimentos para a filha. Os 

significados de Polly são constituídos, principalmente, pela relação com a mãe. E como 

esta lhe apresenta explicações condizentes, Polly também possui um relato de 

compreensão adequado à realidade do tratamento.  Mesmo assim, ainda é um modo de 
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pensar infantil. Isso, mais uma vez, não expressa que a compreensão ocorre de modo 

equivalente aos adultos. Fenotipicamente se assemelha ao discurso dos adultos, mas seus 

conceitos são espontâneos e ainda não alcançaram o nível do pensamento das mães e da 

equipe médica. Há de se registrar, também, o fato de que as mães de maneira geral não 

possuem o entendimento do conceito científico, tal quais as crianças. 

A parte de todo entendimento sobre o transplante, Polly deixa expressa sua 

angústia maior, que não se refere à cirurgia, mas a sua situação econômica, se serão 

viáveis a viagem e o custeamento das despesas pela sua família. Essa é a maior novidade 

para Polly.  As idas e vindas, retornos, acompanhamento médico, cirurgia propriamente 

dita, continuidade do tratamento, tudo isso já é conhecido, habitual na vida de Polly, não 

causando maiores surpresas até o momento. 

Entrecortando o diálogo sobre a cirurgia, Polly interpelou Rapunzel (outra criança 

que muito interagiu conosco durante a estada em campo) sobre saúde dos dentes, assunto 

aparentemente fora do contexto, mas que está dentro das consequências do tratamento.  

Em razão das medicações, as saúdes bucal e dental ficam comprometidas, o que também 

é associado pelas próprias crianças. Polly, ao indagar a Rapunzel sobre seus dentes, 

identifica-se com ela por também necessitar “ajeitá-los”. Mais uma vez, percebemos que 

as conversas e observações sobre a colega, acerca de como acontecem para elas os 

detalhes do tratamento são muito significativas para o processo de compreensão mútua da 

doença. Elas, entre si, são as pessoas que podem ter a melhor captação sobre o que as 

afeta.  

Isso nos lembrou de outra criança conhecida durante a pesquisa, que no curso das 

conversas, ao responder às nossas perguntas, emitia um tom de impaciência e sempre 

dizia: “tia, eu não vou mais explicar...você não entende” ou “ tia, você nunca vai 

entender”. Para eles, é fato: nós não estamos doentes e, por mais que digamos que as 

compreendemos, eles não possuem tal identificação conosco; primeiro, por não termos 

tumor, e, segundo, por sermos adultos. Assim, os dentes carcomidos pela medicação, os 

vômitos, as raivas e todas as demais consequências decorrentes do tratamento são 

espelhados pela colega. 

Em outro momento, estávamos com a Polly e a mãe dela. Conversamos 

inicialmente sobre a viagem para o transplante dela. Espontaneamente, a mãe da Polly 

começou a desenhar também. 
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EXCERTO 21 

Pesquisadora: Mas vai dar tudo certo, né não Polly?...Você tá nervosa, 

Polly. Pra viagem? 

Mãe da Polly: risos. 

Pesquisadora: O que tu acha que vai encontrar lá, como vai ser? Tu 

sabe como vai ser? 

Polly: Tem um monte de coisa... 

Pesquisadora: Um monte de coisa? Conta pra tia. 

Polly: Tem merenda... 

Pesquisadora: Tem merenda, o que mais?...Se cair a tia limpa, tá, se 

cair no chão... O que mais? 

Polly: Tem um monte de coisa! 

Pesquisadora: Você tá feliz que vai pra outro lugar... [...] 

Pesquisadora: Ah...Aí, que mais, Polly que tem lá? O que você acha 

que vai ter lá em São Paulo? 

Polly: Sei não... 

Mãe da Polly: Vai ter um monte de médico. 

Polly: Eu sei que a mesma coisa 

Mãe da Polly: (risos) 

Pesquisadora: Vai ser a mesma coisa, né Polly? (risos) 

Polly: Hospital é mesma coisa de outro hospital. 

Pesquisadora: Mas você vai sentir saudade desse aqui?... Você logo 

volta, né?...Mas você tá nervosa? Não, né M., quem fica somos nós. 

Mãe da Polly: É. (risos). 

Pesquisadora: Tira de letra, né Polly? 

Mãe da Polly: Essa daí, mas... 

Pesquisadora: E o papai vai ficar? 

Mãe da Polly: Vai ficar trabalhando. 

Pesquisadora: Não tem como, né? 

Mãe da Polly: Tem não 

Pesquisadora: Vixe, o papai vai ficar com saudade. 

Polly: Mas a gente vai pra cá e pra lá, pra cá e pra lá, pra cá e pra cá... 

Pesquisadora: Tu viu, Polly,[...] você  tava preocupada como ia ser a 

passagem? Tu viu que a mamãe falou, né? Vocês vão ganhar a 

passagem? Viu? Não tem mais porque ficar preocupada, né não? 

Polly: Mas, não era isso, é porque eu não... a gente não sabia ler. Aí, a 

minha prima até ligou outro dia pra ela e ela explicou a gente. 

Mãe da polly: A preocupação dela é porque eu não sei ler, é isso aí. 

Pesquisadora: Ah...tá. 

Mãe da Polly: Aí, ela tá com medo. 

Pesquisadora: Mas tá com medo de que, meu amor? 

Mãe da Polly: Nós temos boca... 

[...] 

Pesquisadora: Mas a mamãe não se vira? 

Mãe da Polly: Quando eu vim pra cá, eu não conhecia ninguém e 

ainda tô aqui. 

Pesquisadora: Então. A mamãe é esperta. 

Mãe da Polly: Com a cara e a coragem. 

Pesquisadora: A mamãe é esperta! 

Polly: Mãe, essas daí não é igual a essas daqui...esses lápis aqui. 

Mãe da Polly: Sim, mas eu não posso botar a cor que eu quero, 

não?(risos). 

Polly: Não! Eu tô falando que esses aqui não é o mesmo jeito dessa. 

Pesquisadora: Ela tá explicando. 
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Polly, nesta ocasião, estava muito silenciosa, diferentemente dos outros momentos 

interativos. Atribuímos tal fato à presença da mãe, como se a mãe pudesse dizer por ela. 

De modo geral, as crianças com quem tivemos contato durante a pesquisa tendiam a falar 

menos quando a mãe ou familiar estava presente, principalmente quando a conversa se 

referia ao tratamento. No caso de Polly, foi muito evidente. O silêncio ora se traduzia em 

disputa por atenção, circunstância em que a mãe falava e nos chamava para os desenhos, 

os lápis, ao que ela estava fazendo; ora em distanciamento do assunto por ter uma 

representante – a mãe. 

Neste excerto, voltamos a observar os significados de Polly em relação ao 

hospital. Para ela é a mesma coisa, o CPC ou o hospital de São Paulo: “hospital é mesma 

coisa de outro hospital”. Hospital tem merenda, médico, remédio. Para Polly, 

aparentemente, não há importância consideráveis esses aspectos gerais e técnicos. Ela iria 

fazer uma cirurgia que não pode ser realizada em Fortaleza, mas ao referir-se ao hospital 

ela atribui a ele as características gerais e comuns em qualquer hospital. O que se 

apresentou como relevante em seu discurso, já expresso, era a viagem propriamente dita. 

No trecho interativo anterior, Polly reporta-se à preocupação com a compra da passagem 

e demais custos com a viagem. Agora, parece revelar o verdadeiro motivo: ela e a mãe 

não saberem ler. Polly é uma menina muito esperta e sabe que viajar envolve alguns 

traquejos, como não pegar o destino errado, falar com pessoas desconhecidas, por 

exemplo. No CPC, ao longo dos cinco anos, aprenderam a conviver com a rotina, 

conhecem toda a equipe, mas e agora?  

 Entendendo a angústia de Polly, a mãe explica que sabe se virar, que no início não 

conhecia ninguém, mas está lá há cinco anos. Em conversas particulares com a mãe da 

Polly, esta sempre dizia que “se virava”, ia atrás de médico, de informações, fazia de tudo 

para obter explicações, marcações de exames. Ela realmente está muito adaptada ao 

ambiente do CPC. Ela deixa claro, porém, que já foi difícil. Esta nova etapa do tratamento, 

envolvendo a viagem para a cirurgia, parece voltar ao ponto inicial do tratamento. Não pelo 

hospital, pois segundo Polly, os hospitais são iguais, possuem as mesmas características, 

mas exige nova adaptação, novos conhecimentos a explorarem. O aprendizado sobre o 

tratamento vem ocorrendo ao longo de cinco anos e, quando já pareciam saber de tudo, 

aparece uma novidade, novos desafios. 

Em determinado momento, a mãe da Polly chegou animada dizendo que tinha 

uma notícia ótima. O resultado dos exames sempre é esperado com muita ansiedade e, 

muitas vezes, dirá sobre o destino próximo das crianças e suas mães. 
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EXCERTO 22 

Mãe da Polly: Polly, tenho uma notícia ótima! 

Polly: O que? 

Mãe da Polly: O teu hemograma tá ótimo. Tu acredita? (Muito feliz, 

beija a filha). 

V: Cadê a minha merenda? (risos) 

[...] 

Pesquisadora: Tá feliz? E aí, quando o hemograma vem bem, o que 

isso quer dizer? 

Polly: Quer dizer...que...não tia, quando o hemograma vem bem é 

porque eu viajo e quando o hemograma não é bem, eu não viajo. 

P: Ah, então tu vai pra Icó. 

Polly: Não, tia, eu tô dizendo pra São Paulo. 

 

As reações de Polly e sua mãe são bem distintas. A mãe sabe da importância do 

resultado do hemograma, que significa melhora das defesas e boa reação do organismo ao 

tratamento. Esses resultados são bem flutuantes durante o tratamento, principalmente 

após a realização de quimioterapia, situação em que a defesa do organismo apresenta 

queda significativa. Além desta expectativa de melhora, um hemograma não considerado 

bom, pode resultar em internação ou a não realização de algum procedimento cirúrgico ou 

quimioterápico que exige condições de imunidade satisfatória.  

Polly,  ao saber do resultado, nem se abala, continua a desenhar normalmente e 

ainda requisita a merenda. Visivelmente, a atribuição do significado “hemograma” para 

ela é bem pontual e direto, diferente dos atribuídos pela mãe. Para Polly, parece bem 

simples: a qualidade do hemograma define se viajará ou não. Quanto ao destino, enfatiza 

a fim de evitar confusões entre Icó ou São Paulo. 

 

4.2.1.7 Amizades 

 

Os laços de amizade estabelecidos dentro e fora do hospital também foram 

expressos, desta vez pela pergunta direta que dirigimos a elas. 

 

EXCERTO 23 

Pesquisadora: Vocês têm muitos amigos? 

Polly: Tenho. 

Pesquisadora: É?  Aqui em Fortaleza? Ou aqui no hospital? 

Polly: Aqui em Fortaleza, aqui no hospital...em todo canto. 

Pesquisadora: Você também, Rapunzel?[...] Tem? 

Polly: A Bela ... 

Rapunzel: Tenho (muito baixo). 
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 Sabemos que as relações sociais das crianças e familiares com câncer são bastante 

restritas ao ambiente hospitalar. Grande parte se distancia da família e das amizades 

anteriores ao tratamento, principalmente quando fixavam residência no interior do Estado, 

como nos casos de Polly e Rapunzel. Para muitas crianças em tratamento, o ambiente 

hospitalar favorece o convívio com outras crianças. Ao saírem do hospital, as crianças 

muitas vezes ficam confinadas dentro de casa para evitar uma queda da imunidade. 

Vimos crianças no hospital que tinham problemas sérios de linguagem em virtude dessa. 

No caso de Polly, essa situação seria mais agravante por ela ser filha única, ter um 

problema na perna que lhe dificulta o andar, por estar em tratamento há cinco anos e não 

poder brincar livremente com as crianças do hospital, necessitando da presença da mãe 

para se deslocar, como foi expresso. Diferentemente do que se poderia supor, Polly tem 

grande facilidade para se relacionar, tanto com crianças quanto com adultos. Além disso, 

brinca em casa com as amigas. Para ela, a falta de amizade não ocorre, mesmo sendo 

restrita pelo caráter da doença e pelas exigências do tratamento. 

 Outro fato significativo a ser considerado é o próprio tempo de tratamento. Polly 

cresceu convivendo no ambiente hospitalar, não houve mudanças bruscas que a tenham 

feito sentir os dissabores da doença, como afastamento dos amigos e da família. Ao vir 

para Fortaleza, ainda era bebê, portanto, toda sua vida foi se constituindo a partir dali. As 

relações de amizade, as condições de brincadeira, como não correr, não brincar ao sol ou 

sob a poeira, ter que usar máscara em outros locais e outras demandas difíceis de serem 

cumpridas por uma criança - tudo isso se tornou natural para Polly. Talvez o mais 

complicado sejam as demais crianças, que não estão em tratamento, compreenderem 

esses limites.  

O mesmo não pode ser observado em relação a Rapunzel. Pelo diálogo e pelo que 

foi visto no hospital, ela é uma criança mais reclusa, não brinca muito com outras 

crianças, disputava por atenção e tentava nos distanciar das colegas. Para ela, o percurso 

foi diferente, por isso, deve sentir o peso das mudanças impostas pelo tratamento. 

 

 

4.2.1.8 Escolarização 

 

Chegamos aqui a um ponto nevrálgico: escolarização. A rotina de tratamento 

inviabiliza de terem uma continuidade escolar e muitas não conseguem ser alfabetizadas, 
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apesar de a maioria delas conseguir aprender a desenhar seu nome e identificar algumas 

letras.  

 

EXCERTO 24 

Pesquisadora: Vai estudar também? Vem cá, por falar em estudo, 

vocês estudam? 

Polly: Eu não... 

Rapunzel: Eu estudo. 

Polly: Eu não. 

Pesquisadora: Nunca foi pra escola, Pollyzinha? 

Polly: Nunca. 

Pesquisadora: Mas você sabe escrever o seu nome? 

Polly: Sei, só Polly. 

Pesquisdora: Sabe escrever mais alguma outra coisa? 

Polly: Não. (risos) 

Pesquisadora: Tem vontade de ir pra escola? 

Polly: Tenho. 

Pesquisadora: Tem? E você, Rapunzel? 

Rapunzel: De primeiro, eu chorava, tia. 

Pesquisadora: Por quê? 

Rapunzel: Porque eu não ia pra escola. 

Pesquisadora: Mas você já foi? 

Rapunzel: Eu tô indo, já. 

Pesquisadora: Tá indo? Tá em que série? 

Polly: Risos. 

Rapunzel: É...esqueci. 

Pesquisadora: Mas já aprendeu muita coisa? 

Rapunzel:... 

Pesquisadora: Agora você chora pra não ir ou você continua querendo 

ir? 

Rapunzel: Eu continuo querendo ir. 

Pesquisadora: Ah. Um dia você vai, não vai? (para Polly). 

 

Um dos impedimentos relacionados ao tratamento é o atraso no início da 

escolarização ou a descontinuidade da frequência escolar. Polly respondeu de modo 

lacônico, não expressando maiores comentários ou desagrados em relação a este campo, 

mas esta reação, como observado em certos momentos das interações, pode significar 

incômodo. Esse assunto já foi exposto com base em um dos significados que Polly atribui 

à viagem – não ser alfabetizada, representando uma das suas maiores preocupações 

atuais. Outra consideração a esse respeito relaciona-se à mãe, que também não frequentou 

a escola. A principal mediadora de Polly com o mundo é a mãe;  é ela seu contato social 

principal. 

Ressaltando a importância do ensino, destacamos a Teoria Histórico-Cultural 

postulada por Vigotski, a qual compreende que a escola contribui sobremaneira para o 

desenvolvimento do pensamento infantil. Por meio de recursos intencionais e 
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sistemáticos, as crianças são instigadas à apropriação dos conhecimentos formalmente 

organizados, o que por sua vez representa um avanço no desenvolvimento das funções 

psíquicas superiores (REGO, 2006). De acordo com tal perspectiva, 

 [...] o indivíduo se constitui enquanto tal não somente devido aos 

processos de maturação orgânica, mas, principalmente, através de suas 

interações sociais, a partir das trocas estabelecidas com seus 

semelhantes. As funções psíquicas humanas estão intimamente 

vinculadas ao aprendizado, à apropriação (por intermédio da 

linguagem) do legado cultural do seu grupo. (REGO, 2000, p. 109). 

 

Para Vigotski, existe uma integração entre ensino, aprendizagem e 

desenvolvimento, e a escola contribui para a formação do pensamento conceitual da 

criança, por fornecer instrumentos pedagógicos que favorecem a apropriação da 

experiência cultural. “A disciplina formal dos conceitos científicos transforma 

gradualmente a estrutura dos conceitos espontâneos da criança e ajuda a organizá-los num 

sistema; isso promove a ascensão da criança para níveis mais elevados de 

desenvolvimento”. (VIGOTSKI, 2000, p. 145). 

A atividade espontânea e individual da criança é inegavelmente importante, mas 

não pode ser considerada por si satisfatória para a assimilação dos conhecimentos 

adquiridos pela humanidade. Segundo esta teoria, embora o aprendizado inicie 

anteriormente ao ingresso da criança na escola, os conhecimentos escolares fornecem 

elementos novos para o desenvolvimento infantil. “O aprendizado é uma das principais 

fontes de conceitos da criança em idade escolar, e é também uma poderosa força que 

direciona o seu desenvolvimento, determinando o destino de todo o seu desenvolvimento 

mental”. (VIGOTSKI, 2000, p. 107). 

 

4.2.1.9 Queda do cabelo e uso da máscara: 

 

  O cabelo também constitui tema de interesse para as crianças, principalmente 

para as meninas, em razão da queda decorrente da quimioterapia. 

 

EXCERTO 25 

Polly: Agora, eu vou fazer umas bolinhas. 

Rapunzel: É a tia! 

Polly: Como foi que ela adivinhou? 

Rapunzel: Risos. 

Polly: Mas também, um cabelo preto desses, né tia? 

Pesquisadora: O meu cabelo é preto? Ah, cadê o cabelo? 

Rapunzel: O meu cabelo é loiro. 
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Pesquisadora: Vocês duas são loirinhas. 

Polly: Eu vou pintar igual o da mãe. 

Pesquisadora: Vai pintar? 

Polly: Igual o da mãe, de lôro. 

Pesquisadora: Mas agora vocês não estão novinhas, não? 

Polly: Não, é só quando eu ficar grande. 

Pesquisadora: Ah, quando o cabelo crescer também ou agora? Tá tão 

lindo o cabelo de vocês, vocês acham que a tia ia ficar bem com um 

corte assim, pequenininho? 

Rapunzel: Eu não vou cortar, não, meu cabelo. 

Polly: Nem eu. 

Pesquisadora: Se eu cortasse assim, baixinho eu ia ficar linda igual a 

vocês? 

Rapunzel: Eu vou cortar até aqui, oh, meu cabelo. 

Polly: Eu vou cortar até aqui. 

Pesquisadora: E se eu cortar assim, igual ao de vocês? 

Rapunzel: Eu vou cortar até aqui... 

Pesquisadora: Não, se a tia, cortar assim, fica bom? 

Polly: Não, tia. Eu vou deixar meu cabelo...Oh, ele estacionou bem 

aqui (o motorista do Peter Pan). 

 

O tema “cabelo” aparece no discurso das meninas e nos desloca para fora do 

diálogo. Novamente, parece que apenas elas sabem do que estão falando: da importância 

em deixar o cabelo crescer. O assunto se inicia com base em um desenho da Polly sobre 

nós. Rapunzel adivinhou de quem se tratava, segundo Polly, pelos cabelos pretos: “igual 

ao da tia”. Logo após, Polly comenta sobre pintar o cabelo igual ao da sua mãe. Surpresa, 

perguntamos se pintaria os cabelos mesmo sendo tão nova. Então, ela destaca que assim o 

fará quando crescer. Daí, elas começam a falar sobre o comprimento do cabelo que 

almejam atingir. Ambas estão com o cabelo curtinho, em crescimento após a submissão à 

quimioterapia.  O incômodo não é apontado claramente, sendo revelado com base no 

desenho.  

Percebemos ao longo da permanência em campo e durante os anos de experiência 

nesta área, que elas sempre comentam sobre a perda ou crescimento do cabelo. Entre eles, 

observamos cenas curiosas a esse respeito, por exemplo: as crianças cujo cabelo já 

cresceu ou que não perderam assinalam que o colega não os possui, deixando-o zangado. 

 Com Polly aconteceu situação semelhante em conversa com uma criança mais 

nova que ela, que nomearemos por Susy. Esta já obteve resultado favorável ao tratamento 

e se encontra em fase distinta do tratamento, sem medicação, o que as mães denominam 

como “fase do ambulatório”, em que voltam ao hospital com menor frequência, apenas 

para averiguação dos exames. Polly perguntou se queria brincar, e as mães continuaram a 

conversar, pois conviveram muito tempo no hospital - crianças e mães. A seguir, 

ilustraremos o diálogo entre elas: 
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EXCERTO 26 

Susy: É teu o lápis? 

Polly: É não, é da tia. 

Susy: A neném nem tem mais cabelo, né? 

Polly: Tenho, tá crescendo. 

Susy: Tá não. 

Polly: É porque tá crescendo pouquinho em pouquinho, pouquinho em 

pouquinho... 

Susy: O meu já cresceu. 

Pesquisadora: Então, o dela também vai crescer. 

Susy: O meu já tá grandinho. Ainda vai crescer até aqui na costa. 

Polly: Até na bunda?...Ou até os pés? 

Susy: Até os pés...É igual da princesinha. 

                  [...] 

Susy: Por que que tu tá com isso? (referindo-se à máscara) 

Polly: E eu não faço tratamento? Tu não se lembra de mim, não? 

(aborrecida) 

Susy: Lembro. 

Polly: Então, tu não usava máscara também? 

Susy: Usava. 

Polly: Então, também uso ainda! 

Susy: Eu uso também ainda, mas minha tia não quer me dar. 

Polly: Tu não tá mais fazendo tratamento! Se tivesse... 

Susy: Tô...eu tô fazendo. 

Polly: Aqui não. 

Susy: Aqui sim. 

Polly: Aqui não...Aqui não...Aqui mesmo não...Aqui mesmo não! 

Susy: É sim. 

Polly: É não. 

Susy: É sim! Pergunta pra minha mãe. 

Pesquisadora: Qual o seu nome? [...] Você ficou aqui, é?[...] Você se 

lembra da Polly? [...] Seu cabelinho caiu, foi? Aí cresceu? 

Susy: Silêncio 

Polly: Fala! (para Susy) 

 

 

Para Polly, a atitude da menina deixou-a zangada. De início, ela quis introduzi-la 

na brincadeira, nos desenhos, feliz por reencontrá-la, mas a colega pareceu estranhar a 

fase em que a Polly se encontra, como se fosse confuso vê-la com máscara e de cabelo 

curto. No primeiro momento, sem sabermos o contexto de interação de Polly com Susy, 

poderíamos ser levada a crer que Susy iniciava seu tratamento ou que não conhecia a 

realidade do hospital e as especificidades do tratamento. Como dito, porém, essas atitudes 

das crianças em fases distintas são comumente observadas. A intenção de Susy não 

parece ser de querer se destacar, o famoso “eu tenho, você não tem” infantil. Ela falava 

com docilidade e não parecia ter o intuito de chatear a Polly. Pelo contrário, quando Polly 

assinala que ela não está mais fazendo tratamento, aquela enfatiza que sim. O destaque de 
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Susy para o cabelo da Polly parecia indicar que não tinha visto Polly com o cabelo menor. 

Por mais que os contextos sejam semelhantes, supomos que Susy não perceba que o que 

acontece com ela acontece com as outras crianças do hospital. 

 Inversamente, para Polly, parece absurdo o não reconhecimento de Susy - se está 

em terapêutica, significa que terá que usar máscara, que o cabelo irá cair. Polly faz uma 

associação muito prática entre esses elementos como parte dos requisitos da terapêutica 

do tumor: “E eu não faço tratamento?”; “ Então, tu não usava máscara também?”; “Tu 

não tá mais fazendo tratamento! Se tivesse...”. Polly sabe diferenciar as etapas do 

tratamento e compreende o que significa a colega estar “no ambulatório”. Sabe que não 

precisa tomar mais as medicações e realizar exames com frequência, não precisa usar 

máscara constantemente, que o cabelo recomeçará a crescer e que não precisa mais ir aos 

exames ambulatoriais no CPC, conforme ela, em que aguardam o dia inteiro para o 

resultado. 

Em outros momentos, os temas uso da máscara e queda do cabelo voltam a 

aparecer. 

 

 
EXCERTO 27 

Pesquisadora: E vocês sabem por que vocês usam a máscara? 

Rapunzel: Sabe... 

Polly: Ai, meu Deus... ( uma criança pequena aproximou-se). 

[...] 

Pesquisadora: Te explicaram por que você usa máscara? 

Polly: Por causa que eu não posso ficar perto de muita gente, muita, 

muita, muita, não. 

[...] 

Pesquisadora:Se não pode ter alguém gripado..né? 

Polly: E eu tô tomando quimioterapia. 

Pesquisadora: Tá fazendo quimioterapia? 

... 

Pesquisadora: A tia não sabia, não, que tava tomando quimio...Você já 

ficou internada pra quimioterapia? 

Polly: Já. Já fiquei muito, muito, muito... 

Pesquisadora: É? Caiu seu cabelinho? 

Polly: Caiu. Tá crescendo agora. 

Pesquisadora: Tá crescendo! Você ligou quando caiu? 

Polly: Hã? 

Pesquisadora: Você ligou? Achou ruim? 

Polly: Eu achava, que todo mundo só falava que o meu cabelo não ia 

crescer... 

Pesquisadora: Olha, tá aí, lindo. Você acreditava? 

Polly: Nem. Não acreditava, não. 
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Novamente, para Polly, o uso da máscara expressa não poder ficar perto de muitas 

pessoas.  Ela compreende o motivo de tal afastamento, mas a formação da frase é confusa 

em termos de causalidade.  O uso da máscara a protege do contato com outras pessoas, 

em virtude da baixa imunidade, mas, ao falar, Polly não explicita de imediato o porquê, 

mas em seguida se refere que está “tomando quimioterapia”.  O “correto” seria usar a 

máscara para poder ficar perto de outras pessoas. Em razão do contexto, ela relaciona 

diretamente a não poder ficar perto. A frase inteira poderia ser: “como minha imunidade 

está baixa devido à quimioterapia, eu não posso ficar perto de muitas pessoas, por isso eu 

uso a máscara”.  

Obviamente, para uma criança de seis anos, seria inevitável a omissão gramatical. 

Quanto a isso, Vigotski (2001) assinala que, para uma criança, em seu desenvolvimento, a 

gramática está à frente da lógica. Acrescenta ainda: “Com a passagem direta do 

pensamento para a palavra é impossível e sempre requer a abertura de um complexo 

caminho, surgem queixas contra a imperfeição da palavra e lamentos pela 

inexpressibilidade do pensamento”. (VIGOTSKI, 2001, p.478). 

 

 
 

4.2.1.10 Equipe 

 

“Seu” Bento, funcionário que sempre brinca e implica com as crianças (algumas 

realmente se aborrecem), disse que conhece a Polly desde quando era pequena, que ela o 

mordia. Um determinado momento, ele se referiu a mim por “doutora” e ela logo 

replicou, bem firme: “Doutora não, voluntária!”. Explicamos a ele nossa função de 

psicóloga e pesquisadora, mas que realmente estávamos ali para brincar com ela: 

“Doutora, não, muito bem, Polly, voluntária. Negócio de doutora aqui, não”. (Risos). 

Quando perguntamos se ela gostava dele, ela respondeu negativamente, mas com ar de 

riso, porque ele “enchia o saco”.  

 

EXCERTO 28 

Polly: Não gosto, não, eu sempre bato nele. 

Mãe da Polly: Mas ele perturba muito, mulher. 

 

Este trecho, somado às observações do convívio da Polly com a equipe, permite-

nos traçar alguns comentários sobre o significado da equipe para ela. Quando firmemente 

situa a pesquisadora na posição de voluntária, parece distinguir as funções dos médicos 

com os que brincam com ela. Em conversas anteriores, já havíamos conversado sobre o 
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fato de ser psicóloga e que estávamos ali para brincar e registrar tudo o que falavam, 

desenhavam. O vínculo formado, inevitavelmente, foi bem divergente dos profissionais 

que ali se encontram. Se estivéssemos como psicóloga da instituição, certamente a relação 

seria de outra ordem, pois ali tinha tempo exclusivo para as crianças, não tinha sala, as 

acompanhávamos nos lanches, almoços, exames. Para Polly, os médicos ficam dentro de 

uma sala, fazem exame, passam remédio, principalmente, sabem sobre seu destino 

próximo: se irá ou não para casa, se poderá viajar, autorizar cirurgia, sabem sobre sua 

vida hospitalar. O voluntário não. A instituição comporta voluntários em diferentes 

setores: Brinquedoteca, visita nas enfermarias, projeto de leitura. São as famosas “tias”, 

que têm horário e dia certos no hospital, mas estão à disposição das crianças para brincar, 

contar histórias. E Polly compreende tudo isso e diferencia equipe médica dos tios e tias, 

voluntários. 

Em relação a nossa presença no hospital, as crianças não tinham interesse em 

saber nossa função. Muitas nos confundiam com as voluntárias da leitura, requisitando-

nos livros assim que chegávamos. Às vezes, aglomeravam-se ao nosso redor, pois era “a 

tia do lápis”. Para Polly, cujo convívio foi mais intenso, até porque sua dificuldade de 

locomoção a afastava relativamente das demais crianças, que não paravam em um só 

setor do CPC. Para ela, médico não brinca, não leva “lápis-tinta”, não conversa sobre o 

que ela quiser. Esse é o voluntário. 

Quanto ao Serviço de Psicologia, havia também uma diferença marcante em 

relação ao significado de “doutor”. Na sala da Psicologia, tem brinquedo, tem tio e tia 

para brincar, e é o lugar onde você pode conversar se tiver algum problema. Certo dia, 

enquanto desenhávamos, a mãe de outra criança aproximou-se (o que era costumeiro, não 

só entre as crianças, mas as mães buscavam conversar, principalmente quando sabia que 

era psicóloga) e contou sobre a agressividade da filha devido a um tipo de medicação. 

Muitos reclamam que o remédio ocasiona tal efeito. Diante disso, Polly, ouvindo a 

história e continuando a desenhar, virou-se e disse: “tia, pede para ela ir pra Psicologia”. 

Isso revela que, pelas experiências anteriores, segundo a mãe da Polly, ela conhecia a 

função da Psicologia. 

De maneira geral, pelo que foi observado, a equipe hospitalar adora a Polly e a 

trata com muito carinho, sempre com brincadeiras. Por estar no hospital há muito tempo, 

é conhecida por todos. Fala com as pessoas por onde passa e elas correspondem à 

atenção. O “Seu” Bento é o único polêmico entre as crianças e sempre causa alvoroço 

quando para falar com elas, ou melhor, de fato, perturbá-las.  
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4.2.1.11 Hospital 

 

Em relação às atividades de lazer no hospital, a Brinquedoteca e nossas atividades 

de desenho durante o trabalho de campo constituem grande interesse para Polly. 

 

EXCERTO 29 

Pesquisadora: O que você gosta de fazer, quando tá aqui? 

Polly: De pintar! 

Pesquisadora: De pintar? E quando não tem ninguém pra pintar? 

Polly: Aí eu vou lá pra tia Rosinha.(brinquedoteca) 

Pesquisadora:Você gosta de lá, da brinquedoteca? De que você gosta 

de brincar, lá na brinquedoteca? 

Silêncio 

Polly: Eu gosto dos brinquedos de lá, gosto de tudo. 

 

O CPC oferece muitos recursos lúdicos, com os espaços planejados e decorados, 

seja nas enfermarias, sala de espera, varandas, isolamento. Dentre as atividades oferecidas 

durante o dia, disponíveis para as crianças em tratamento ambulatorial, a Brinquedoteca e 

o espaço para leitura no salão térreo são as de maior preferência, mas a primeira, 

(pronunciado pela maioria das crianças como “biblioteca”) é a mais requisitada pelo 

público infantil. Para Polly, no período anterior à pesquisa, a Brinquedoteca também era 

sua preferência, mas registra que pintar é o que mais gosta de fazer. A pintura, os 

desenhos, foram proporcionados por esta pesquisa e parece tem sido somadas ao 

repertório lúdico-hospitalar de Polly. Na posse dos lápis, nem cogitava em subir para 

brincar. Isso ocorreu algumas vezes, em que precisou ficar no andar superior para 

aguardar sua mãe.  

O hospital parece significar para Polly não só exames, médicos, remédios, mas 

também espaço para brincar e desenhar, amenizando os primeiros aspectos.  

 

4.2.2 Brincadeiras com a Polly 

 

A vida doméstica também foi investigada por meio das interações, principalmente 

ao que concerne ao ritmo da vida infantil, por excelência caracterizado pelas brincadeiras 

e interação com outras crianças. 

EXCERTO 30 

Pesquisadora: E quando vocês chegam em casa fazem o quê? 

Polly: Brinca! 

Pesquisadora: Brinca? Brinca de quê? 
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Polly: Oh, Rapunzel... 

Pesquisadora: Brinca de quê? 

Polly: Boneca...um monte de coisa! 

Pesquisadora: É? 

Polly: Tem um monte de coisa lá em casa. Eu tenho um computador, 

tenho tablet... 

Pesquisadora: Menina chique! 

Polly: Foi o pai que ganhou o tablet e a mãe comprou um computador 

pra mim. 

Pesquisadora: E como é que usa? 

Polly: O tablet... o tablet é só com o dedo, pra ligar é em cima. Aí, pra 

ligar é em cima, pra desligar também é em cima... aí o computador... 

Rapunzel: Minha mãe também vai comprar um tablet pra mim. 

Pesquisadora: É? 

 

Ao retornar para casa, Polly não faz nada diferente de outras crianças: ela brinca, e 

fala com uma naturalidade e, novamente, com o tom de obviedade característico de sua 

personalidade.  

A brincadeira de médica apareceu no discurso da Polly e da sua mãe como uma 

constante quando está em casa. Enquanto está no hospital, brinca, desenha  casa,  praia, 

flores; já em casa, brinca com a realidade que viveu durante o dia. 

 

EXCERTO 31 

Pesquisadora: Vocês brincaram mais de que, nesse feriado? Você disse 

que brincou, mas de quê? 

Mãe da Polly: Brincou de que, Polly? 

Polly: De boneca...de pintar...de... 

Pesquisadora: Pintou também? 

Mãe da Polly: De médico... 

Pesquisadora : Foi? [...] Como é a brincadeira? 

Polly: É igual o médico daqui. 

Pesquisadora: Ah, é? E o que esse médico faz? 

Mãe da Polly: Ela tem um monte de receita, né Polly? 

Pesquisadora: Sério, Polly?...Ela que pede pra brincar? (dirigindo-se a 

mãe) 

Mãe da Polly: Mulher, todos os vridrinhos de remédio dela que seca 

ela pega pra ela. Aí tem um depósito assim, que a irmã lá da Igreja deu 

a ela, um depositozinho que veio com aquele negociozinho de escutar 

o coração...o termômetro, com a bolinha , o que mais? 

 Polly: ...Uma toalhinha, vem com xampu, pra poder lavar as mãos[...] 

Uma seringa de brincadeira... 

Mãe da Polly: Ela tem tudinho. Ela enche esses vidro de água, mulher, 

aí pega os menino...tem uma filha da minha vizinha que é 

pequenininha, ela tem três aninhos. Ela deita a menina no sofá e vai 

dar injeção na menina (risos). 

Pesquisadora: Depois dá injeção na tia?...Ela brinca muito disso? 

Mãe da Polly: É só o que ela quer brincar.  

[...] 

Pesquisadora: E como é que vocês se veem? Vai pra casa de quem 

brincar? 
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Mãe da Polly: Diga a ela, “só vai pra minha casa, que minha mãe não 

deixa eu ir pra casa de ninguém. (risos)...Eu só vivo trancada mais a 

minha mãe dentro de casa”. Se vier na minha frente, brinca, mas se for 

pra ir pras casas, eu não deixo, não.[...] na semana elas vão de noite, só 

quem vai sábado é a Sininho porque ela mora longe... aí assim quando 

tá tudo bem. Quando tá gripado ninguém aparece lá em casa. 

Pesquisadora: Mas de que que vocês brincam, Polly? [...] 

Mãe da Polly: Tu tava brincando de que ontem com a Fadinha? 

Polly: De médico. 

Mãe da Polly: De médico. Eu saí pra Igreja elas estavam brincando. 

Pesquisadora: E tu quer brincar com a tia? ... Que que precisa ter aqui, 

pra brincar? 

Polly: Luva,... 

Pesquisadora: A tia pode pegar na Psicologia depois (um kit médico 

de brincadeira) 

Polly: Luva,...algodão, ...aquela bicha...seringa, coisa de ouvir 

coração,... 

Mãe da Polly: Termômetro... 

Polly: Termômetro, [...] Aquele coisa de soro... 

Pesquisadora: Que negócio de soro? Pra pendurar o soro? 

Polly: Os vrido...os vrido de soro...aí negócio de soro, de pendurar... 

Mãe da Polly: A mangueira e o pauzinho de pendurar o soro, né? 

Polly: É, a Moranguinho tem, né, mãe? Tem a bonequinha, tem um 

termômetro... [...] 

Pesquisadora: E vem cá, Polly, quem é a médica e quem é a paciente? 

Polly: Eu que sou a médica e tem às vezes que as minhas amigas quer 

ficar de médica aí eu...aí eu deixo. 

Mãe da Polly: (risos) 

Pesquisadora: Você deixa, né? 

Polly: Eu fico a doutora, elas ficam as enfermeira... 

Pesquisadora: E como é que você faz? 

Polly: Eu... 

Pesquisadora: Faz de conta que você vai me dar uma injeção, vai. 

Polly: Eu fico como médico e as outra fica como enfermeira. 

Pesquisadora: Então vamos fazer o seguinte... Vamos combinar uma 

coisa aqui... Semana que vem, quando você vier, a gente brinca de 

médico. Você pode ser a médica, tem problema não. 

Polly: Tia, se a senhora quiser brincar hoje quando eu terminar aqui. 

Pesquisadora: Ah, mas a gente tem coisa pra brincar?  [...] 

Mãe da Polly: As coisa que ela brinca é só isso: é desenho, é de 

médico...é um monte de brinquedo no meio da casa (risos). 

Polly: É de barco, da Polly. 

Pesquisadora: Mas..., qual o que mais gosta  de todos, qual é? Qual a 

brincadeira que você mais gosta? 

Polly: É de brincar com o barco da Polly.[...]  
Polly: É, só que eu não vou viajar de barco. Vou viajar de avião. 

(risos) 

 

Na outra semana, Polly levou sua maleta de médica ao hospital para brincarmos. 

Na primeira vez, não pudemos comparecer e ela ficou desolada, segundo a mãe. Em outro 

dia, combinamos que estaríamos no CPC e, novamente, estava com a maleta para 

finalmente brincarmos.  
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Ao nos apresentar seus brinquedos, ilustrou como fazer para aplicar a injeção e a 

medicação. 

EXCERTO 32 

Polly: Não tem isso aqui, oh, aí a gente procura a veia, aí bota aqui 

para tirar o sangue. 

Pesquisadora: E dói? 

Polly: Em mim não dói, não. Só dói nos neném que é pequenininho. 

Pesquisadora: Doía em você quando era pequenininha? 

Polly balançou a cabeça afirmativamente. 

 

Mostrou-nos também os curativos que são postos depois da retirada do sangue. 

 

EXCERTO 33 

Polly: Não tem essa veia aqui...Pronto... Pois tem um fio aqui que tem 

uma agulha bem aqui, né, aí a gente pega aqui a agulha e tira o 

negócio que deixa em cima da agulha e bota na veia, Aí tira o sangue 

assim, oh...Aí quando termina de tirar o sangue aí a gente bota uma 

agulha e bota...oh, é assim, oh...a gente...oh...finge que isso aqui é uma 

tampa...oh, tá aqui, né? Aí eu abro e quando eu abro eu boto aqui o 

sangue. Boto num vridro...Sim, não tem essa seringa também, né? 

Num tem essa seringa? Pronto, pois também dá para botar aqui, oh... 

Pesquisadora: E para que serve isso daí? 

Polly: Isso aqui...assim...é pra encaixar no remédio e quando a gente 

encaixa, a  gente vira o remédio e quando a gente vira, aí sai a água. 

Pesquisadora: Esse não cabe, né? 

Polly: Cabe, mas eu não quero botar. Tem que ter muita força, muita 

força....Sim, e isso aqui, né? Oh... 

Pesquisadora: Para pegar o soro, é? 

Polly: É...a gente... tem uma tampa, aqui tem uma tampa. Aí a gente 

roda a tampa, roda bem muito. Quando ela vai saindo de pouco, aí 

você só puxa. Quando você puxa, aí você bota a seringa com ela 

assim... Aí, quando você bota aí você só faz assim...você só puxa com 

a seringa. 

Pesquisadora: Ai fica cheio de soro aqui, é? 

Polly: Mas se não vier todo, você pode fazer assim também, oh...vamo 

fingir, oh...vem até aqui, né? Não, vem até aqui, aí você puxa, puxa 

quantas vezes...Aí, isso aqui é só de amarrar assim, oh, sei amarrar só 

assim...só pegar aqui, aí eu amarro. 

 

Neste instante, aproxima-se uma estagiária da Psicologia e lhe pergunta o que está 

fazendo, se está fazendo exame. Ela responde: 

 

EXCERTO 34 

Polly: Brincando. 

 

E continua... 

Polly: ...oh, aí a gente amarra ...a gente pega uma agulha, aí eu faço 

assim, pra agulha vim até aqui. 

Pesquisadora: Pode fazer na tia. [...] Sou sua paciente. 
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Polly: Espere. Deixa eu te ensinar, oh...é assim, oh...eu amarro... é 

porque é assim, oh. Não tem lá em cima? Não tem aquela salinha? 

Pronto, é de fazer exame. 

Pesquisadora: Pronto. 

Polly: Aquela salinha é de fazer exame. Aí, tem um monte de 

coisa...tem cama, tem tudo. 

Pesquisadora: Você deita lá? 

Polly: Não, só sento...Tem alguns que deitam, tem alguns que 

sentam...Aí na hora que eu fui tirar eu nem chorei. 

Pesquisadora: É? Mas você chora normalmente? 

Polly: Sim...não...assim, oh, quando é com as meninas que me furam 

um monte de vezes, aí eu choro, né, que é na artéria que elas me fura. 

Aí dói. 

Pesquisadora: Onde é a artéria? 

Polly: Aqui, oh. 

Pesquisadora: Aí dói, é? 

Polly: É. 

Pesquisadora: E quando você não chora? 

Polly: Quando eu não choro, é porque é aqui... (apontando) 

Pesquisadora: Na veia? 

Polly: Nessa veia aqui. E hoje... Ontem, não pegava, né? 

Pesquisadora: Não? 

Polly: Não. Com as meninas, não. [...]Foi ontem. Não. Teve ontem, 

depois de ontem. Sim, pronto...Hoje, eu tô vindo de novo  que a 

doutora pediu, né? Aí, oh...aí, hoje me furaram. Hoje também...oh, foi 

assim. 

Pesquisadora: Não vão te furar mais hoje não, né? 

Polly: Não sei. Que agora só vou ficar fazendo exame em São 

Paulo...Assim, oh, tia...lá em cima tem uns curativinhos, aquelas 

bolinhas...Eles botam aqui em cima, aí na cama tem um monte desse 

aqui. Aí, tem aquelas agulhas que é bem coisada assim... Aí, quando a 

gente pega a agulha, a gente encontra a veia e a gente só tira. 

 

Nestes fragmentos, vemos que a brincadeira tem grande importância na vida de 

Polly, não sendo diferente do esperado. Bonecas, computador, tablet, materiais 

hospitalares e desenhos pertencem ao seu mundo lúdico. Mais uma vez, apoiamo-nos nas 

ideias de Vigotski, autor que muito se dedicou sobre o estudo da relação entre 

desenvolvimento e aprendizagem, e destacou papel ao ato de brincar como relevante 

fonte de promoção de desenvolvimento. 

O que mais se destaca nas brincadeiras de Polly, pelo contexto em análise, refere-

se ao brincar de médica. Passa a haver uma troca de papéis, de paciente para médica, da 

que dá injeção e não recebe, que manipula os objetos hospitalares, representando e nos 

ensinando como proceder e ilustrando para que serve cada item. 

 Observamos que, novamente, há uma diferença entre a interação conosco e a 

interação descrita com as amigas na casa dela. Para nós, há a necessidade de explicar cada 

procedimento, de ensinar todo detalhe, apresentando-nos este mundo paciente-médico, 
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em que nos posicionamos como não conhecedora. Diferentemente, com as amigas, a 

brincadeira parece ter uma composição diferente. Com as amigas, ela aplica a injeção, 

deita-as no sofá, simulando a ambiência hospitalar. Mesmo com as diferenças, 

acreditamos que Polly também ensine ou explique às suas amigas sobre os 

procedimentos; afinal, elas não pertencem ao universo hospitalar.  

Como leciona Vigotski (2000, p. 127), “a ação numa situação imaginária ensina a 

criança a dirigir seu comportamento não somente pela percepção imediata dos objetos ou 

pela situação que a afeta de imediato, mas também pelo significado dessa situação.” Por 

meio do brinquedo, Polly se projeta nas atividades que seriam desempenhadas pelos 

adultos, buscando coerência perante os papéis que assumem. 

Ao brincar de médica, Polly se empenha por cumprir fielmente aquilo que observa 

em sua realidade. Isso faz com que atue num nível superior de desenvolvimento ao que 

verdadeiramente se encontra, pois o brinquedo cria uma zona de desenvolvimento 

proximal da criança. “No brinquedo, a criança sempre se comporta além do 

comportamento habitual de sua idade, além de seu comportamento diário: no brinquedo é 

como se ela fosse maior do que é na realidade”. (VIGOTSKI, 2000, p. 134). 

A brincadeira de médica possibilita ainda que Polly relembre o que acontece com 

ela. É justamente isso que Vigotski (2000, p. 135) comenta a respeito: o brinquedo cria 

uma situação imaginária, mas só se permite compreendê-la a partir de uma ocasião real, 

que verdadeiramente tenha ocorrido. O brinquedo relaciona-se mais fortemente a um 

evento que foi lembrado do que propriamente a imaginação. “É mais a memória em ação 

do que uma situação imaginária nova.” 

Com a liberdade proporcionada pela brincadeira, Polly pode melhor compreender o 

que acontece com ela, recriando as situações segundo suas emoções. Esta liberdade, porém, é 

mera ilusão, pois as ações da criança se encontram subordinadas aos significados que os 

objetos transportam e suas atitudes são baseadas neles. Eis a essência do brinquedo: “a 

criação de uma nova relação entre o campo do significado e o campo da percepção visual – 

ou seja, entre situações no pensamento e situações reais.” (VIGOTSKI, 2000, p. 137). 

 

4.2.3 Desenhos de Polly 

 

Os desenhos, assim como a brincadeira, constituíram ferramentas de grande valor 

neste trabalho, para a formação de um cenário favorável à espontaneidade das crianças. 

Durante a maior parte das interações, os papéis, lápis coloridos, aquarelas e pincéis 
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estavam sempre a postos, compondo um ambiente delas. Dessa forma, ao se sentirem 

parte deste espaço, conseguiram expressar os seus pensamentos e emoções.   

Como dito anteriormente, acreditávamos que o desenho pudesse revelar o não 

verbalizado sobre a doença, mas verificamos o oposto. A doença, a hospitalização, cada 

detalhe dos procedimentos, tudo foi expresso espontaneamente por meio da fala. Os 

desenhos, por outro lado, revelaram o que muitas vezes o hospital, o tratamento, não 

comporta no dia a dia; um mundo cheio de vida, com flores, borboleta, praia e casa. 

Tentamos apreender os significados e sentidos contidos no desenho, que podem ou não 

coincidir com a representação da doença. 

A seguir, elegemos alguns dos vários desenhos produzidos por Polly durante 

nosso convívio. Ela sempre solicitava os “lápis-tinta” (lápis aquareláveis), que para ela 

já constituía uma brincadeira por si só. O maior interesse dela consistia em criar 

possibilidades de exploração das cores. Ela descobriu, ao seu modo, como pintar e em 

seguida passar o pincel. Descoberta a técnica, ela a repassava para todas as crianças que 

também queriam se aventurar no universo das cores (elas só desejavam estes lápis!). Da 

mesma forma, ensinou para a mãe. 

 Na sequência, ilustramos uma das paletas de cores feita por Polly, antes de criar 

um desenho. 

 

Figura 4 
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Como comentamos anteriormente, muitas vezes, o mais divertido era 

simplesmente ver a cor no papel que se formava. Este era o desenho: simplesmente pintar, 

sem formas definidas. 

 

Figura 5 

 

EXCERTO 35 

Polly : Olha tia, misturei duas cores?  Agora, vamos ver o que vai 

dar?...Olha a cor que vai dar, tia! 

 

A respeito do desenho que fazia do hospital enquanto conversava, mostrou alguns 

detalhes, como a calçada, o carro, coisas com as quais tem contato constante e que não 

estão no contexto de procedimentos técnicos. Refere-se mais à estrutura física e de 

transporte do hospital. 

 

Figura 6: Hospital 
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EXCERTO 36 

Polly: Eu quero o preto...preto. Será que ela pegou os preto tudinho? 

Pesquisadora: Pegou não. 

Polly: Tá aqui. Olha a calçadona, tia. 

Pesquisadora: Eta! 

Polly: Olha o tamanho da calçada. Aí aqui não era uma calçada, era o 

coisa do transporte. A senhora não sabe fazer não?[...] Era o carro, 

aqui é de dirigir. Aí, o espelho...o espelho, tia. 

Pesquisadora: O espelho do carro? Você vem nesse carro? 

Polly: Não, venho no carro dos motorista. [...] 

Pesquisadora: O que você acha do Hospital? Como é que você vê o 

Hospital? Vocês já desenharam isso? 

Polly: Não, eu nunca desenhei. Eu vou desenhar agora. 

Rapunzel: Aí pega a água, né tia? 

Pesquisadora: Isso, aí molha aqui. 

Polly: Eu tô pintando a parede. Só que a parede é lilás.[...] Mas parede 

é branca, né tia? 

Pesquisadora: Do jeito que você quiser. 

                  [...] 

Polly: Eu não sei que cor que eu vou pintar. 

Pesquisadora: Que cor que você acha que quer aqui? 

Polly: Não sei... 

Pesquisadora: Pega uma cor que você gosta. Qual é a cor do hospital? 

Polly: Não, eu não tô falando do hospital... 

Bela : Amarelo, vermelho... 

Polly: Eu tô falando do carro... 

Bela : ...Azul 

Pesquisadora: Ah, do carro...Qual é a cor do carro? 

Bela : qual é a cor de quê? 

Pesquisadora: Do carro que você vem? 

Polly: ... Verde! [...]Oh, tia. 

 

 

O transporte, expresso tanto pelo desenho quanto pela fala, segundo relato da mãe, 

assume função importante no tratamento da Polly, como pode ser visto no excerto abaixo. 

 

EXCERTO 37 

Pesquisadora: M. (mãe da Polly), como vocês fazem? Vocês botam o 

nome para avisar que querem o carro? Como é? 

Mãe da Polly: Tem que avisar um dia antes. Vamos supor, eu venho 

amanhã...eu já tenho  que passar lá na assistente social para avisar. 

Pesquisadora: Ah, tá. 

Mãe da Polly: Mas não é todos os pacientes. 

Pesquisadora: Não? 

Mãe da Polly: É..Os pacientes com tumor cerebral e paciente que não 

anda. No caso da Bela foi desse que ela fez a cirurgia dela que o carro 

ficou indo buscar a gente. Por causa que esse ferro da perna dela não 

tá quebrado, e as médicas não querem...porque assim, queira ou não 

queira foi por causa dos médicos, porque não foi uma cirurgia bem 

feita. Aí assim, na época, todo mundo me aconselhou a botar na 

justiça. Eu disse: não, não vou botar na justiça não”. Vou entregar nas 

mãos de Deus. Seja feita a vontade Dele. 
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O desenho, assim como o excerto, ilustra a importância do transporte hospitalar 

para o tratamento de Polly, principalmente por considerar a dificuldade de locomoção 

antes comentada. 

 

4.2.3.1 Casa 

 

 A casa, certamente, foi o elemento principal presente nos desenhos de Polly. Esta 

casa, porém, na maioria das vezes, era a nossa: “a casa da tia”. Ela não tecia maiores 

comentários sobre seus desenhos, apenas os nominava. O fato de a casa não ser dela nos 

incita muitas perguntas e dúvidas.  Não podemos dizer claramente o que significa, mas 

especulamos que isso talvez esteja interligado com o vínculo formado entre nós. 

      Quando solicitada para desenhar o hospital, também ilustrou uma casa. 

Sempre a desenhava de forma colorida e alegre.    

 

EXCERTO 38 

Pesquisadora: Olha, como tá ficando bonito! 

Polly: Minha casa tá ficando colorida! 

Pesquisadora: De quem é essa casa? Quem vai morar nela...quem 

mora nela? 

Mãe da Polly: (risos) É a tia que mora nela? 

Pesquisadora: É? Sou eu? 

 

Figura 7: Casa 1 
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Figura 8: Casa 2 

 

Figura 9: Casa 3 

 

 

 

4.2.3.2 Passeio na praia 

 

Certa vez, a mãe de Polly comentou que tinha ido à praia com tias e primas, mas 

que a filha sempre ficava em casa, pois não pode ir. Então, Polly não falou nada a 

respeito; simplesmente continuou a desenhar. Em outros dias, sem sequência ao fato 
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narrado, Polly fez o primeiro desenho de nós duas na praia. Novamente, isso assinala a 

força do vinculo estabelecido entre nós e nos leva a pensar que o desenho e outros 

momentos lúdicos favorecidos pela pesquisa façam emergir conteúdos, frustrações, 

emoções contidas. A mãe tinha ido à praia, diferentemente de nós duas. 

No segundo desenho da praia, Polly, de início, desenha nós duas sozinhas. Depois, 

acrescenta o “namorado e a filha da tia”. Dissemos a ela que não tinha filha, mas ela 

respondeu: “Quando a tia tiver”. Em seguida, desenhou a mãe e o pai dela e, por último, 

“o pai e a mãe da tia”. Todos nós estivemos na praia 

 

Figura 8 

 

 

Figura 9 
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4.2.3.3 Pintura 

 
Polly, ao dizer o que queria ser quando crescesse, resolveu pintar unhas no desenho. 

Inicialmente, desenhamos mãos, com as unhas, para que pudesse pintar. Assim ela o fez, 

aprovando a ideia, mas não satisfeita pela incompletude do desenho, solicitou que 

desenhássemos  a pessoa inteira, com roupas e cabelos. Em um dos desenhos, a mãe dela 

havia se esquecido de desenhar o cabelo, o que a fez rapidamente criticar a mãe e exigir o 

cabelo da “cliente”. Vemos como o cabelo constitui uma imagem bem forte para Polly. 

 
EXCERTO 39 

Pesquisadora: [...]Polly, você nunca disse uma coisa pra tia...Olha pra 

tia...O que você quer ser quando crescer? Além de linda, que você já 

é? 

Polly: Eu quero pintar os palhaço. 

Pesquisadora: Quando você crescer? 

Mãe da Polly: Tu quer ser é...maquiadora, né? 

Polly: De palhaço. 

Pesquisadora: Hum, maquiadora de palhaço. 

Polly: Aliás, eu quero trabalhar num salão. 

Mãe da Polly: Tu quer trabalhar num salão ou tu quer um salão pra ti? 

Polly: Eu quero um salão! 

Pesquisadora: Mas você vai fazer só maquiagem ou vai fazer cabelo? 

Polly: Cabelo...também. 

Pesquisadora: Maquiagem essa daí adora, né (para a mãe). 

Mãe da Polly: Se você visse a maquiagem que ela passou hoje...Era 

mais ou menos...deixa eu ver...Foi verde ou foi azul que cê passou? 

Pesquisadora: Que foi? (risos) Que foi Polly? (risos) 

Polly: Foi azul! 

Mãe da Polly: Kkkkkk 

Pesquisadora: Que foi isso? 

Mãe da Polly: Toda azul...tira isso! 

Pesquisadora: A mamãe tirou? 

Mãe da Polly: É porque ela tava de vestido rosa, a sandália prata e a 

maquiagem... 

Polly: Não...Mas o vestido também tinha azul! 

Mãe da Polly: Tinha azul aonde? 

Pesquisadora: Aí trocou de vestido, foi? 

Mãe da Polly: Trocou de vestido, trocou de sandália...(risos) 

Pesquisadora: Porque ela não queria trocar de maquiagem! Muito 

bem! (risos) 

Polly: Mas eu não troquei a sandália nada, eu tô com a mesma sandália 

que eu tava. 

Mãe da Polly: Trocou o vestido e tirou a maquiagem (risos). Mas os 

olhos dela tava dessa cor aqui, oh. (risos). 

Pesquisadora: Hum, aí tirou um pouquinho ou já saiu? 

Mãe da Polly :Ela passa todinho aqui, oh (região da sobrancelha), aí 

ela tirou, passou o vestido e tirou. Seis horas da manhã e ela toda 

maquiada. 

Pesquisadora: Ai, meu Deus do céu! Tem que vir bonita pro hospital, 

né Polly? 
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Mãe da Polly: Não sei a quem que ela puxa, porque eu não gosto de 

maquiagem. [...] 

Mãe da Polly: Tanto a Polly  quanto a mãe dela, é? Parece que a Polly 

é igual à mãe dela. Quando a mãe dela conversa demais, ela conversa 

demais. 

 

 
Figura 12 

 
 

 
Figura 13 
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4.2.3.4 Presente 

 
Certo dia, próximo de a Polly viajar para São Paulo para realização do transplante, 

recebeu em sua casa primos e tios. Ganhou vários presentes, que levaria para São Paulo. 

No dia seguinte, no hospital, estava radiante, comentando sobre o que havia ganho: lápis 

de cor, bonecas, jogos. Neste dia, desenhou a boneca recebida de sua prima (todas as 

bonecas possuem o nome da prima). 

 

Figura 14 

 

 
 

 

 
4.3 Discussão dos casos: significados e sentidos do câncer infantil 

 
Após a incursão sobre os casos apresentados e analisados por intermédio da 

metodologia da análise microgenética, passemos neste instante a discutir alguns pontos 

referentes aos significados e sentidos que carecem de maior aprofundamento e iluminação 

pelo autor base desta pesquisa – Lev Semenovich Vigotski.   

Os significados e sentidos foram captados ao longo das interações discursivas e 

lúdicas, fornecidas pelas próprias crianças e contextualizadas pelo discurso das mães, na 

composição do todo. Não queremos dizer que conseguimos apreender o todo do 

pensamento da criança, o que não seria possível.  
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Abordar esta temática em crianças é percorrer, necessariamente, as linhas teóricas 

que nos conduzem ao entendimento da formação dos conceitos, caminho que nos 

aproximará dos significados das palavras utilizadas, como tumor, hospital e outros termos 

científicos e específicos à realidade histórico-cultural em que Bela Adormecida e Polly se 

encontram inseridas. 

Quanto à atribuição de significado baseado nos referenciais vigotskianos, Molon 

(2010) nos fala da existência de uma situação objetiva que precisa da intermediação do 

outro. Este outro, primeiramente, atribui significado a um evento - relação 

interpsicológica - que, por conseguinte, passa a ser significada pela criança também - 

relação intrapsicológica.  Isso nos remete a um conceito de grande valor na Psicologia 

Histórico-Cultural: o de mediação.  

A mediação é o processo, não a interposição de um ato. “A mediação não é a 

presença física do outro, não é a corporeidade do outro que estabelece a relação 

mediatizada, mas ela ocorre através dos signos, da palavra, da semiótica, dos 

instrumentos de mediação.” (MOLON, 2010, p.102). Por meio dela, é possível a inserção 

do indivíduo na cultura. A criança, desde seu nascimento, relaciona-se com o mundo pela 

mediação, ocorrendo das mais variadas formas e intensidades. 

Cruz (2002) nos aponta que uma das principais preocupações de Vigotski na 

discussão sobre a formação de conceitos reside na função mediadora do outro e da 

palavra. O conceito cumpre, portanto, um papel social. A criança é dirigida pela palavra 

empregada pelo outro e, mais tarde, ela própria a utiliza para guiar seu pensamento. 

Tendo em vista o contexto da pesquisa e das crianças dela participantes, 

verificamos que elas, no hospital, têm a primeira aproximação com os conteúdos 

referentes à doença e ao tratamento, ou seja, acerca do universo hospitalar, pela 

mediação. Primeiro entre a mãe e a equipe, depois entre a mãe e a criança, para então ela 

conseguir orientar seus pensamentos e se relacionar com o novo contexto social e cultural 

que lhes foram expressos. 

Avaliemos a palavra “tumor”, primeira e a mais forte da investigação, por todo o 

teor que carrega, dita e explicada pelas crianças.  O vocábulo foi introduzido no recinto 

hospitalar, e, por mais que já tivesse algum conhecimento por parte das mães, ouvido 

falar por alto antes do acometimento da doença (caso da Bela Adormecida), com o passar 

do tratamento, houve um processo de assimilação até chegar ao significado que hoje elas 

atribuem ao tumor. E esses significados continuarão se transformando. 
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Retomando a discussão sobre formação de conceitos, e de acordo com a análise das 

falas de Bela Adormecida e Polly, vemos que, em ambos os casos, os pensamentos se 

desenvolvem por complexo. De forma mais amiúde, o pensamento por complexo “se 

caracteriza pela construção de complexos que têm o mesmo sentido funcional” 

(VIGOTSKI, 2001a, p. 179). Este constitui o segundo estádio do pensamento designado por 

Vigotski. O primeiro tem como característica o sincretismo da elaboração das imagens. 

 O pensamento por complexo constitui um passo adiante para aproximação do 

conceito, por se constituir como coerente e objetivo. Cabe destacar, porém, o fato de  que 

a coerência e objetividade que falamos não correspondem ao pensamento conceitual, 

atingido pelos adolescentes. Os preceitos que regem o pensamento por complexo se 

fazem de modo bastante diferenciado das leis do conceito. Há de se comentar que a 

própria linguagem dos adultos contém resquícios do pensamento por complexos 

(VIGOTSKI, 2001a). 

Vigotski (2001a) exprime o sistema complexo que se compõe de cinco fases 

básicas. A primeira – do tipo associativo – “ele se baseia em qualquer vínculo associativo 

com qualquer dos traços observados pela criança no objeto[...]”. (P. 181). A segunda 

consiste na combinação de objetos e impressões concretas em grupos ou coleções.  “São 

precisamente a heterogeneidade da composição e a intercomplementaridade no estilo de 

uma coleção que caracterizam essa fase no desenvolvimento do pensamento”. (P. 183). 

A terceira fase do pensamento por complexo é o denominado complexo em 

cadeia. “O complexo em cadeia se constrói segundo o princípio da combinação dinâmica 

e temporal de determinados elos em uma cadeia única e da transmissão do significado 

através de elos isolados dessa cadeia”. (VIGOTSKI, 2001a, p. 185). Esta fase pôde ser 

observada em alguns momentos da exposição do entendimento de tumor por parte das 

meninas. Bela, ao atribuir os significados ao tumor, faz uma associação em cadeia: 

agressiva – nervos – nervosa, como foi discutido anteriormente. Vemos que há certo 

encadeamento das palavras, sem haver um centro, embora haja referência à palavra 

tumor. O significado, porém, de agressivo não é bem compreendido, mesmo tendo sido 

empregado coerentemente com o contexto.  

A quarta fase do pensamento por complexo é o complexo difuso.  

Aqui a criança ingressa em um mundo de generalizações difusas, onde 

os traços escorregam e oscilam, transformando-se imperceptivelmente 

nos outros. Aqui não há contornos sólidos, e reinam os processos 

ilimitados que frequentemente impressionam pela universalidade dos 

vínculos que combinam. (VIGOTSKI, 2001a, p. 189). 
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 O último tipo de pensamento por complexo é o pseudoconceito. Ele tem 

importância no pensamento experimental e no efetivamente vivo da criança. Ele estabelece 

uma ponte para o estádio superior e novo de formação de conceitos. Este tipo de 

pensamento complexo assemelha-se ao conceito empregado pelos adultos na atividade 

intelectual. Mesmo assim,  é revelado ainda diferente do conceito propriamente dito, pela 

qualidade e natureza psicológica. (VIGOTSKI, 2001a). 

Este tipo de pensamento é de fundamental importância para entendimento da 

compreensão da criança sobre as palavras utilizadas e para atribuição dos significados.  Na 

perspectiva de Vigotski (2001a, p. 191), “[...] os pseudoconceitos constituem a forma mais 

disseminada, predominante sobre todas as demais e frequentemente quase exclusiva de 

pensamento por complexos na idade pré-escolar”. 

 Acrescenta ainda que 

[...] os complexos infantis, que correspondem ao significado das palavras, 

não se desenvolvem de forma livre, espontânea, por linhas traçadas pela 

própria criança, mas em determinados sentidos, que são previamente 

esboçados para o desenvolvimento do complexo pelos significados das 

palavras já estabelecidas no discurso dos adultos. (VIGOTSKI, 2001a, p. 

191). 

Percebemos isso, então, ante a instabilidade e inconsistência dos significados 

demonstrados pelas meninas. Por mais que as explicações sigam um fluxo de pensamento 

próprio, guiado pelas experiências e não somente pelo que foi repassado verbalmente, tal 

qual a aprendizagem escolar, as crianças não têm liberdade total no processo de 

desenvolvimento dos significados.  Com arrimo nos significados estáveis e constantes das 

palavras que lhes são mostradas, o pensamento infantil não altera os preceitos básicos da 

sua atividade. As palavras ganham a originalidade na expressão infantil (VIGOTSKI, 

2001a). 

O adulto, por meio da comunicação verbal, pode determinar o percurso por onde 

transitam as generalizações da criança. Vimos com as crianças investigadas que o discurso 

em muito se assemelha à compreensão da mãe sobre o assunto.  Com origem nas 

entrevistas e conversas informais com as mães, pudemos verificar de onde provém grande 

parte das generalizações presentes no discurso.  Isso não expressa, segundo Vigotski 

(2001a), a ideia de que o pensamento adulto seja transmitido ao filho. Os significados 

aparecem à criança prontos a serem assimilados, de modo que muito se parece com os 

originais das suas mães.  
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   Na compreensão de Cruz (2002), a criança compreende as palavras com base 

numa relação signo-objeto, de modo relativamente simples e circunscrito ao contexto.  A 

compreensão do adulto, por outra via, ocorre mediante um sistema semiótico complexo a 

envolver a relação signo-signo.   

A natureza assimétrica dessa relação é o que possibilitaria a transição de 

um acordo com relação aos referentes para um acordo com relação aos 

significados. Isto porque, no quadro vygotskiano, a interação verbal com 

o adulto é tomada como lugar e modo da evolução e da transformação dos 

significados da palavra. (CRUZ, 2002, p.12 ). 

Nossa preocupação neste trabalho é de não acoplar diretamente os significados 

infantis, com base no pensamento por complexo, ao verdadeiro conceito, tendo em vista a 

semelhança fenotípica entre pseudoconceito e conceito. Quanto a isso, podemos inferir que 

as mães (pelo menos no primeiro momento), muitas vezes possuem pensamento por 

complexo, também, pois internalizam os significados, conceitos científicos  com apoio em 

uma equipe técnica, científica, distante dos conceitos espontâneos. 

Vigotski (2001a, p. 194) assinala que a criança aprende precocemente uma 

variedade de palavras, cujo significado coincide com o do adulto.  A possibilidade de 

entendimento enseja falsa impressão de que “o ponto final do desenvolvimento do 

significado das palavras coincide com o ponto inicial , de que o conceito é fornecido 

pronto desde o princípio e que, consequentemente, não resta lugar para o 

desenvolvimento”. A identificação, pois, do conceito com o significado inicial da palavra 

alcança uma falsa conclusão, com base na ilusão. 

Arrimado no exposto pelas crianças, sem questionar a riqueza do pensamento e 

formulações a respeito das suas experiências, conseguimos aprender um contorno do 

conceito. A dificuldade do ensaio científico deste assunto não exprime, de modo algum, 

menor importância. Pelo contrário, o estudo e apreensão desta temática constituem 

importância basilar no processo de desenvolvimento do pensamento da criança. 

(VIGOTSKI, 2001a). 

Retomando as interações com as crianças, vimos que Bela Adormecida se concentra 

em temas como tumor, cirurgia, morte, hospital, internação, sofrimento. Polly também 

expressa sobre seu tumor, assim como a quimioterapia, a cirurgia da retirada do tumor, os 

procedimentos hospitalares, o transplante como possibilidade de finalização do tratamento 

e, consequentemente, a cura, as amizades dentro e fora do contexto hospitalar, 

escolarização, queda do cabelo e uso da máscara, relação com o hospital. 
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 Todos estes temas estão inevitavelmente interligados e coincidem em alguns 

aspectos as considerações de Bela e Polly. Isso pode ser visto melhor, na oportunidade em 

que ambas interagiam.  Destacamos, o fato de elas possuem certas particularidades 

explicativas e discordâncias verbalmente assinaladas.  

Em relação aos sentidos do câncer infantil, tentamos apreender o subtexto presente 

nos discursos infantis, tarefa difícil, por ser tão permeada e intercruzados por outros 

discursos. Segundo Molon (2010, p. 108), com base em Vigotski, o significado é 

dicionarizado, portanto, tem maior estabilidade e precisão. O sentido de uma palavra pode 

ser alterado de acordo com o contexto em que surge, “[...] o sentido não é pessoal enquanto 

individual, mas é constituído na dinâmica dialógica.” 

Namura (2003) dedica-se e contribui para o debate sobre o sentido, como núcleo da 

constituição do sujeito. A argumentação da autora enfoca a inspiração de Vigotski nos 

fundamentos estéticos para operar na investigação científica de base motivacional do 

pensamento.  

A passagem do pensamento para as palavras, isto é, do sentido para o 

significado, exige a compreensão afetiva e volitiva, requer a leitura do 

subtexto, o pensamento oculto por trás das palavras, as motivações 

geradoras do discurso: não basta entender as palavras ou a lógica 

conceitual, é preciso entender os afetos, a intencionalidade e os motivos 

que engendram a ação discursiva. (NAMURA, 2003, n.p) 

De acordo com Namura (2003), Vigotski realça a noção de que as relações entre 

pensamento e a palavra - sentido e significado - não se constituem estaticamente. Existem 

transformação e evolução, não apenas do sentido do conteúdo, mas pela possibilidade de 

tradução da realidade que é alvo de modificações conforme as condições de produção da 

realidade social. 

Vigotski, em sua obra Psicologia e Arte, com início na consideração do pensamento 

emocional, possibilitou a emergência da categoria de sentido na Psicologia, de base sócio-

histórica, mas sem o afastamento do singular. 

Junqueira e Ozella (2006) atestam que os significados fazem alusão aos conteúdos 

fixos, instituídos e compartilhados, assimilados pelo sujeito. Com origem na própria 

subjetividade. 

Ao discutir significado e sentido, é preciso compreendê-los como 

constituídos pela unidade contraditória do simbólico e do emocional. 

Dessa forma, na perspectiva de melhor compreender o sujeito, os 

significados constituem o ponto de partida: sabe-se que eles contêm mais 

do que aparentam e que, por meio de um trabalho de análise e 

interpretação, pode-se caminhar para as zonas mais instáveis, fluidas e 
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profundas, ou seja, para as zonas de sentido. (JUNQUEIRA; OZELLA, 

2006, p. 226). 

 Os autores (2006) expressam também que a apreensão do sentido, em virtude do 

grau de complexidade, é de grande dificuldade. O percurso a seguir envolve a assimilação 

do processo que constitui o sentido e dos elementos produzidos. É necessária a apropriação 

do que é inerente ao sujeito, nas mais diversas formas de expressão, mesmo que não 

explícita ou intencionalmente revelado, mas sem perder a visão do todo histórico e social de 

cada pessoa. 

 Sabíamos que nossa tarefa seria árdua, que não poderíamos encontrar atalhos, sem 

a perda da conexão com a história da criança. Tentamos na pesquisa nos apropriar da 

biografia da criança e do que a envolve. Embora o recorte do estudo se concentre nos 

significados e sentidos, é exatamente aí a complicação. Como trabalhar com tais categorias, 

sem a captação de um todo? 

No processo da compreensão do sentido das crianças, “não significa apreendermos 

uma resposta única, coerente, absolutamente definida, completa, mas expressões do sujeito 

muitas vezes contraditórias, parciais, que nos apresentam indicadores das formas de ser do 

sujeito, de processos vividos por ele”. (JUNQUEIRA; OZELLA, 2006, p. 228). 

A leitura minuciosa das informações obtidas durante a pesquisa e posterior 

organização das ideias estruturadas em estudo de caso igualmente não constitui tarefa 

simples.  O sentido não se realiza sem o significado. É impossível delinear uma fronteira 

entre essas categorias.  

Em nossa tarefa, consonante Junqueira e Ozella (2006), consideramos a palavra 

com significado a primeira unidade a ser evidenciada ainda no trabalho de campo.  

Partimos dela sem a intenção de fazer mera análise das construções 

narrativas, mas com a intenção de fazer uma análise do sujeito. Assim, 

temos que partir das palavras inseridas no contexto que lhes atribui 

significado, entendendo aqui como contexto desde a narrativa do sujeito 

até as condições histórico-sociais que o constituem. (JUNQUEIRA; 

OZELLA, p. 229). 

Dessa forma, elaboramos nossa análise, na tentativa de buscar o que é próprio de 

cada criança, ciente de que os significados são assimilados a partir dos adultos, mas que 

seguem um fluxo próprio, único e subjetivo.  Como dito anteriormente, porém, o 

pensamento não coincide com os significados. “Ambos os processos revelam unidade, mas 

não identidade. Estão ligados por complexas transições, por complexas formações, mas não 

se sobrepõem como duas retas sobrepostas”. (VIGOTSKI, 2001a, p. 475). 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  E PERSPECTIVAS 

 

Considerações finais? Será que podemos considerar um fim? Percorremos tanto, 

deparamos tantas possibilidades, descobertas que fornecem abertura para mais 

questionamentos e desdobramentos para prosseguimento de pesquisa, que chegamos ao 

final desta etapa com a certeza de que muito ainda precisa ser dito. Para cumprimento dos 

objetivos do trabalho, seguido por um método científico, podemos falar que atingimos o 

fechamento para esta pesquisa. A ingratidão do Senhor Khronos, implacável e seguro, 

impõe-nos o desafio do desapego das ideias, pelo menos por enquanto, e clama para um 

ponto final. Chegamos ao cabo deste percurso e, com certeza, afirmamos que não somos 

mais os mesmos.  

O desafio da elaboração de um trabalho científico exige a maturação intelectual e 

emocional, a fim de não cairmos em reducionismos ou exageros teóricos. Envolve-nos de 

tal forma com o objeto de estudo, que às vezes parece difícil dizer adeus. Neutralidade 

científica? Não tivemos esta intenção, pois a pesquisa só foi possível com nossa intensa 

atuação junto aos participantes. A despeito disso, estamos cônscia de que nosso labor não 

se encerra aqui; nem poderia. Eis a tarefa do conhecimento - ampliar os horizontes, 

implantar mais dúvidas e questionamentos. Consoante González Rey (2002), partimos do 

lugar de reconhecer o papel do pesquisador na construção do conhecimento. 

Este trabalho constitui o resultado de questionamentos anteriormente feitos em 

outros trabalhos de pesquisa. Segue, portanto, o fluxo da investigação desta temática que 

tanto nos instiga. Retrospectivamente, nossa intenção de pesquisa foi compreender os 

significados e sentidos do câncer infantil pela própria criança submetida ao tratamento 

oncológico ambulatorial.  

A pesquisa realizada diretamente com as crianças, indubitavelmente, foi um 

grande e prazeroso desafio. Como captar os significados e sentidos da criança sobre a 

doença? Há tempos, nossa alma desejava este feito: um trabalho sobre o desenvolvimento 

infantil, com arrimo nas próprias crianças. Apesar da maior valorização do discurso das 

crianças por meio da sua participação direta nas pesquisas atuais, as vozes infantis ainda 

ocupam posição secundária. Com isso, mantemo-nos distante dos pensamentos e emoções 

e de como as ideias do mundo, do adoecimento, da hospitalização por elas são 

interiorizadas. E mais, como isso repercute no seu modo de vida, no processo de 

aprendizagem e em seu desenvolvimento. 
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 Um exemplo marcante da pesquisa foi a compreensão de Bela Adormecida de 

“internar” por “enterrar”. Com base nisso, vemos que as explicações sobre alguns 

procedimentos, aparentemente óbvios aos adultos, em específico, à equipe hospitalar, que 

algumas coisas não precisam ser ditas, pois as crianças não entendem. De fato, não 

poderão ter o entendimento básico sobre o que lhes está acontecendo, se a comunicação 

entre as partes não ocorre. Ainda é muito presente também a ideia de tentar enganar ou 

omitir sobre algum acontecimento, temendo suas reações ou não aceitação de alguns 

eventos. Isso incomoda, à equipe, aos pais, porque ainda é muito arraigada a ideia de que 

a criança deve ser obediente e não mostrar nenhuma insatisfação. De outro lado, 

percebemos que as explicações, não técnicas, mas condizentes com o vocabulário infantil, 

permitem maior aproximação da criança com o que está acontecendo ou previsto a 

ocorrer, permitindo a participação dela no processo de tratamento. 

 A pesquisa com esse público permite o mergulho na espontaneidade. Muitos 

podem julgar ser maior a dificuldade, quiçá maior risco de superficialidade ao elegê-las 

como principais fontes de escuta. Ainda temos a concepção de que crianças são seres 

passivos e não competentes para falar sobre o mundo pelo próprio viés infantil. Daí, o 

arremesso a um universo imaginativo e criativo, organização e reorganização de 

experiências, o que exige maior flexibilidade por parte do pesquisador diante do 

imprevisível. Isso nos amedronta, e muito, pois nos arranca do rigor científico (não 

falamos aqui de uma negação da ciência, nem poderíamos), desequilibra nossos 

pressupostos e enfraquece os instrumentos selecionados a princípio. Precisamos, então, 

nos concentrar nas crianças e entrar em contato com esse universo particular.  

A exposição das falas infantis, com a consequente organização em temáticas que 

mais se destacaram no discurso, configurou-se como dois estudos de casos, cujos 

conteúdos seguiram a análise microgenética. Por meio deste método analítico, 

mantivemos os diálogos originais, tais como se mostravam, com as reticências, silêncios e 

“erros” gramaticais infantis, que ilustram a apropriação da linguagem e a aprendizagem 

pelas crianças. Assim, tivemos a oportunidade de captar o texto e o subtexto da 

compreensão de Bela Adormecida e de Polly a respeito da sua doença.  

Em consonância com os objetivos da pesquisa, a entrevista e conversas com as 

mães constituíram meio valioso de aproximação do contexto das histórias contadas, 

compreendendo melhor a transmissão dos significados e sentidos mediados pelos adultos. 

Precisávamos nos concentrar nos alvos - significados e sentidos- sem perder a visão do 
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todo. Eis a preocupação de Vigotski em definir uma unidade, (em oposição ao elemento) 

que conserve todas as propriedades do todo: o significado. 

  Compreendemos a importância das mães nesta pesquisa, então, como principais 

mediadoras do processo de significação do adoecimento. Elas  quem sofrem, choram, 

rezam e recebem o primeiro impacto da descoberta do diagnóstico. Primeiramente, 

precisam se apropriar da terrível novidade - que tipo de doença é essa. Todo o processo 

de dúvida, angústia, medo, tudo o que a mãe sente e expressa é imiscuído à criança.  

A essência do significado consiste num reflexo generalizado da realidade. “Se a 

consciência constituísse um reflexo direto do real, não teria pertinência falar de 

significado”. (RIVIÈRE, 2002, p. 82. Tradução nossa). Segundo esse autor, quando se 

toma como unidade o significado, a dissociação das funções comunicativa e 

representacional da linguagem se desfaz. A comunicação requer o significado e não pode 

prescindir do signo nem do reflexo de generalização. E experiência individual, de modo 

estrito, não pode ser comunicável, a não ser pela codificação de categorias ligeiramente 

convencionais.  

As formas de unidade desse reflexo de generalização da realidade são objeto de 

desenvolvimento. A estrutura da linguagem que permite a comunicação também é alvo de 

tal modificação. Isso pode ser exemplificado por certos pensamentos que são 

incomunicáveis às crianças. A variação genética do significado ocorre em um plano 

externo e interno. No primeiro, existe uma gradual tomada de consciência, pela criança, 

do valor simbólico e convencional das palavras.  Já no plano interno, reside o problema 

da construção genética dos conceitos (RIVIÈRE, 2002). 

Os significados e sentidos apreendidos nesta pesquisa, portanto, não constituem 

reflexo direto do pensamento infantil. “A realidade refletida na palavra significada é um 

processo de construção, desenvolvimento de significados e criação de sentidos, um 

sentido individual, particular, que tem sua origem na práxis social, no processo de 

autoprodução humana”. (NAMURA, 2003, n.p). 

 A forma como as crianças compreendem o tumor, a quimioterapia, a cirurgia e 

outras generalizações referentes ao adoecimento não pode, portanto, ser vista como a 

expressão pura da realidade. Rego (2001) nos assegura que o pensamento conceitual 

representa um conquista dependente, não só do empenho individual, mas, principalmente, 

do contexto em que o indivíduo se encontra mergulhado.  

Ao entrarem no hospital, as crianças, e até mesmo as mães, deparam algumas 

palavras praticamente vazias de conteúdo (para elas), que não causam mais do que dúvida 
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e angústia pelo desconhecimento. Como dito por Vigotski (2001a): “Palavra desprovida 

de pensamento é, antes de mais nada, palavra morta.” O tratamento e a hospitalização vão 

inserindo-as num novo contexto, de novas experiências, que vão dotar as palavras de 

significado e sentido, produzidos nessas novas relações sociais que se estabelecem. O 

significado da palavra ganha outros contornos ao longo do desenvolvimento infantil, a 

partir do modo como a realidade da doença e do hospital se transforma e se agrega aos 

outros fatos psíquicos que surgem na consciência. Mais uma vez, isso se reflete no 

significado. 

É importante observar que, Bela Adormecida e Polly ao explicarem sobre algumas 

palavras em específico - como tumor - expõem de forma descritiva, com base na 

característica, no nome e em outros aspectos que a ele se agregam: é maligno, agressivo. 

Percebemos, no entanto, que o teor da explicação fornecida se relaciona a outras 

impressões, reações e sentimentos vinculados à doença, mais do que o entendimento delas 

do que propriamente significa “tumor”.  

Quanto ao significado isolado das palavras, Vigotski (2001a) atesta o fato de que 

embora os conceitos em seu experimento tenham sido operados isoladamente, também 

argumenta sobre a relação dos conceitos entre si.  

Como um conceito isolado, esta célula que arrancamos da totalidade e 

do tecido foi entrelaçada e implantada no sistema de conceitos infantis, 

o único em que ela pode surgir, viver e desenvolver-se. Porque os 

conceitos não surgem na mente da criança como ervilhas espalhadas em 

um saco. Eles não se situam um do lado do outro ou sobre o outro, fora 

de qualquer vínculo e sem quaisquer relações. De outro modo seria 

impossível qualquer operação intelectual que exigisse a correlação dos 

conceitos, seria impossível uma visão de mundo da criança, em suma, 

seria impossível toda a vida complexa do seu pensamento. Ademais, 

sem nenhuma relação definida com outros conceitos, seria impossível 

até mesmo a coexistência de cada conceito em particular uma vez que a 

própria essência do conceito e da generalização, a despeito da doutrina 

da lógica formal, não o empobrecimento mas o enriquecimento da 

realidade representada no conceito em comparação com a percepção 

sensorial e indireta e com a contemplação dessa realidade. (VIGOTSKI, 

2001a, p. 359). 

 Assim expresso, vemos a impossibilidade de destacar cada significado 

isoladamente dos demais conceitos que existem na consciência infantil, ainda mais 

considerando o estado de constante transformação. Por isso, as temáticas destacadas em 

cada estudo de caso correspondem ao entrelaçamento dos significados e sentidos da 

doença e da hospitalização. 
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Uma das possibilidades de pesquisa futuras é a realização de um estudo 

longitudinal com as crianças, em torno desta temática, para compreendermos os processos 

de transformação pelos quais os significados e sentidos assumem no decorrer do 

desenvolvimento e do tratamento. Além disso, seria interessante realizar um estudo mais 

complexo sobre a relação familiar no processo de aquisição do conhecimento sobre a 

doença. Poderia ser feito também um trabalho complementar, realizado diretamente com 

as mães das crianças em tratamento, a fim de observarmos o grau de influência emocional 

entre ambos, pais e filhos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Destacamos como uma das dificuldades teóricas encontradas o delineamento do 

conceito de sentido. Encontramos as definições e relações com o significado, 

principalmente na obra Construção do Pensamento e da Linguagem, mais 

especificamente, no capítulo Pensamento e Palavra.  Muito ainda seria aprofundado por 

este grande teórico, o que nos faz sentir órfã das suas ideias.  

Pela delimitação teórica e impossibilidade de abarcar todos os assuntos insurgidos 

neste trabalho, evidenciamos alguns pontos que não puderam ser pormenorizados.  Este 

estudo, portanto, nos lança a outras perspectivas de temas de pesquisa, detectadas pelos 

significados e sentidos expressos pelas crianças, que careceriam de maior refinamento 

teórico.  

Uma das temáticas apresentadas pelas crianças, e já anunciada nas bases teóricas 

do trabalho, é a escolarização, não em forma de significado, ainda, mas citam como um 

incômodo. A importância do assunto adquire maior distinção em vista da própria 

estruturação teórica desta pesquisa. Nossa atenção ao tema ilustra uma das probabilidades 

de estudo como desdobramento desta investigação. Existe uma forma de conhecimento 

espontâneo das crianças, acompanhada da apropriação de conceitos científicos aprendidos 

em um contexto não escolar, não formal. A aprendizagem desses conceitos - tumor, 

quimioterapia, anestesia e outros - funciona de modo semelhante ao aprendizado escolar, 

mas sem a sistematização que ocorreria na escola.  E quanto aos demais conceitos, do 

estudo direcionado para a criança atingir níveis superiores de desenvolvimento? Ao sair 

do hospital, a criança não sofreria por uma readaptação social?  

Tanto almejamos a cura física, mas o que nós, profissionais, podemos ofertar para 

que a criança não transgrida ainda mais o curso do seu desenvolvimento? Imaginemos o 

caso de Polly. Por mais que ela tenha ótima interação social dentro e fora do hospital, seja 

muito inteligente e aprenda com facilidade, não podemos desconsiderar o fato de que é 

uma vida inteira dentro do hospital. Diferentemente, Bela Adormecida sofre mais pelos 
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ajustes sociais, pois o adoecimento é um evento relativamente novo em sua vida. Para 

Bela, tudo ainda é muito contraditório, dividido. Para Polly, tudo parece fácil, simples, ou 

seja, os procedimentos hospitalares e outras variantes do tumor parecem não exercer tanto 

sofrimento.  

Dentre os resultados da pesquisa, aliados novamente aos pressupostos 

vigotskianos, não alcançamos o fim de uma análise psicológica relacionadas aos 

significados e sentidos das crianças sobre seu adoecimento. Para Vigotski (2001a, p. 481), 

“[...]só chegamos ao fim quando descobrimos esse plano interior último e mais encoberto 

do pensamento verbal: a sua motivação”. Cada enunciação encobre uma tarefa volitiva. . 

Nosso intuito foi a descoberta da relação entre pensamento e palavra, cuja interseção é o 

significado, como dinâmica, “materialização do pensamento na palavra”. (p. 482). 

Acreditamos que o interesse na escuta das crianças sobre os significados e 

sentidos atribuídos à doença permita, em primeiro lugar, maior aproximação da sua 

linguagem, do pensamento materializado, refletido na palavra e das emoções que todo o 

processo desperta. Eis um dos pontos que também merece destaque e aprofundamento em 

trabalhos posteriores - as emoções infantis.  

Chegamos, pois, ao final deste percurso. Não intencionamos o esgotamento de 

toda complexidade dos dados empíricos resultantes deste trabalho, assim como dos 

significados e sentidos despontados. Destacamos o fato de que, das generalizações 

conceituais, ainda em transformação, não podemos nos desgarrar do todo, da história de 

vida, do contexto social de Polly e Bela Adormecida.  Bem assim, não podemos 

visualizar os resultados separadamente do que diz respeito ao câncer. A doença não pode 

cindir a criança em seu desenvolvimento. Por isso, nossas pesquisas não podem 

segmentá-las e destituí-las de serem, eminentemente, crianças, que necessitam de 

cuidados específicos e escuta apropriada.  

Esclarecemos que nossa participação como pesquisadora não foi isenta da 

expressão dos nossos significados e sentidos sobre a doença, acerca do que escutamos, 

vivenciamos, não só durante a pesquisa, mas também em todo o tempo de estudo e 

pesquisas sobre o câncer infantil. Muitas poderiam ser as formas de apresentação dos 

dados empíricos e elaboração teórica, mas nossa escrita se impregna, inevitavelmente, do 

nosso olhar, individual e social, mas narrado e organizado pela nossa constituição 

subjetiva. 

Acreditamos que este trabalho contribua para novas inquietações, 

questionamentos, dúvidas e críticas.  A pesquisa relacionada à Psicologia Histórico-
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Cultural se concentra, basicamente, no ambiente escolar. Esperamos que outros contextos 

sociais, como o hospital, também recebam atenção ao que condiz às relações entre 

pensamento e linguagem, aprendizagem e desenvolvimento. 

 Encerramos com o pensamento de Vigotski quanto à relação entre palavra e 

consciência,  

A consciência se reflete na palavra como o sol em uma gota de água. A 

palavra está para a consciência como o pequeno mundo está para o 

grande mundo, como a célula viva está para o organismo, como o átomo 

para o cosmo. Ela é o pequeno mundo da consciência. A palavra 

consciente é o microcosmo da consciência humana. (2001a, 486). 

Da mesma forma que a palavra é o microcosmo da consciência, nossa pesquisa 

constitui apenas um ponto diante da imensa riqueza dos casos apresentados e dos 

significados e sentidos expressos pelas adoráveis Bela Adormecida e Polly. 

Imaginemos, neste instante, a pedidos de Bela Adormecida, um fundo preto a se 

descortinar, com três letrinhas brancas a cair. 
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APÊNDICE I: QUESTÕES NORTEADORAS PARA ENTREVISTAS COM AS 

MÃES 

 

 

 

1) Como você compreende a doença do seu filho? 

 

2) Como foi o processo de diagnóstico? E o tratamento? 

 

3) Como a família reagiu e reage à doença? E a criança? 
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APÊNDICE II: TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Pesquisa de mestrado: Significados e sentidos do câncer infantil: escutas polifônicas 

de crianças em tratamento oncológico. 

 

Pesquisadora: Sabrina Leite Cardoso dos Santos Jesuino (Psicóloga e Aluna do Mestrado 

em Psicologia da Universidade Federal do Ceará). 

 

Orientador da pesquisa: Prof. Dr. Jesus Garcia Pascual (Professor do mestrado em 

Psicologia da Universidade Federal do Ceará). 

 

 

Você está sendo convidado a participar como voluntário de uma pesquisa. Você não 

deve participar contra a sua vontade. Leia atentamente as informações abaixo e faça 

qualquer pergunta que desejar, para que todos os procedimentos desta pesquisa 

sejam esclarecidos. 

 

Prezada (o) responsável, 

        Gostaria de obter o seu consentimento para você e seu filho participarem desta 

pesquisa que objetiva investigar os significados e sentidos do câncer atribuídos pelos 

pacientes oncológicos infantis que se encontram em tratamento ambulatorial, 

considerando o discurso das crianças assim como dos seus familiares. A finalidade desse 

trabalho é entender o modo de compreensão da criança sobre sua própria doença e seu 

tratamento 

        A participação do seu filho ocorrerá por meio de desenhos, brinquedos e 

conversa com a pesquisadora para investigarmos como ele/ela compreende o câncer e o 

processo de tratamento. A sua participação se dará por meio de entrevistas individuais, 

como uma conversa, em local reservado, de forma que você se sinta a vontade e seguro de 

que ninguém ouvirá o que for falado. Durante a interação com a criança e com você, será 

utilizado um gravador para registrar suas falas e facilitar a pesquisa.  

Todas as informações coletadas nesta pesquisa são estritamente confidenciais. As 

gravações e os relatos de pesquisa serão identificados com um código, e não com o nome 

do participante. O nome da criança e o seu serão preservados, não sendo mencionado no 

texto da dissertação. Apenas a pesquisadora, o professor orientador, bem como você terão 

acesso às gravações, assim como aos desenhos e outro material produzido pela criança no 

decorrer da pesquisa. A gravação será apagada após o final da pesquisa (processo de 

análise e interpretação dos dados), na presença dos pais/responsáveis participantes. A 

pesquisadora se compromete a não manter em seu poder nenhuma cópia dos arquivos 

gravados em áudio após o período em que se encerrar a pesquisa. A mesma compromete-

se ainda a dar informações (retorno) a você sobre os resultados após a conclusão do 

estudo. 

Você terá a liberdade de se recusar a participar e pode, ainda, se recusar a 

continuar participando em qualquer fase da pesquisa. Sempre que quiser, você pode pedir 
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informações sobre a pesquisa através da pesquisadora Sabrina Leite C. S. Jesuino, pelo 

telefone 85- 88836475; e do professor orientador Prof. Dr. Jesus Garcia Pascual, no 

telefone 9981.7363. Observando os preceitos éticos, as gravações não serão exibidas 

publicamente, nem utilizadas para outros fins alheios ao que se propõe a pesquisa.   

A participação nesta pesquisa não traz complicações legais e nem envolve nenhum 

tipo de pagamento. Os procedimentos utilizados nesta pesquisa obedecem aos critérios da 

Ética na Pesquisa com Seres Humanos conforme Resolução 196/96 do Conselho 

Nacional de Saúde. Nenhum dos procedimentos utilizados oferece riscos à dignidade dos 

participantes. Para maiores informações sobre essas questões, você pode entrar em 

contato com o COMEPE (Comitê de Ética em Pesquisa) através do telefone 3366-8338. 

Após estes esclarecimentos, solicitamos o seu consentimento de forma livre para 

que possa participar desta pesquisa. Portanto, preencha os itens que seguem. 

Endereço d(os, as) responsável (is) pela pesquisa: 

Nome: Sabrina Leite Cardoso dos Santos Jesuino   

Instituição: Universidade Federal do Ceará 

Endereço: Av. Universidade, 2995 - Benfica       

Telefones para contato: 3366-7661 (Secretaria do Programa de Pós-Graduação em 

Psicologia da UFC) 

ATENÇÃO: Se você tiver alguma consideração ou dúvida sobre a sua participação na 

pesquisa entre em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFC – Rua Coronel 

Nunes de Melo, 1127  Rodolfo Teófilo fone: 3366-8344  

O abaixo assinado _________________________,___anos, RG:________.declara que é 

de livre e espontânea vontade que está participando como voluntário da pesquisa. Eu 

declaro que li cuidadosamente este Termo de Consentimento Livre e Esclarecido e que, 

após sua leitura tive a oportunidade de fazer perguntas sobre o seu conteúdo, como 

também sobre a pesquisa e recebi explicações que responderam por completo minhas 

dúvidas. E declaro ainda estar recebendo uma cópia assinada deste termo. 

Fortaleza, ____/____/___ 

Nome do voluntário     Data   

 Assinatura 

 

Nome do pesquisador                Data   

 Assinatura 

 

Nome da testemunha                 Data   

 Assinatura 
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(se o voluntário não souber ler)  

 

Nome do profissional     Data   

 Assinatura 

que aplicou o TCLE 
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Versão:
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tratamento oncológico.
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DADOS DO PROJETO DE PESQUISA
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DADOS DO PARECER

Esta pesquisa tem por intuito promover a escuta de significados e sentidos do câncer em pacientes

oncológicos infantis, considerando o próprio processo tratamento a que estão submetidos. Todo o processo

investigativo terá como base principal a fundamentação teórica da Psicologia Histórico-cultural de Lev

Vigotski, e as fontes referentes ao estudo do câncer e suas repercussões psicológicas. O local de

investigação será o

Centro Pediátrico do Câncer, de Fortaleza, referência para o tratamento do câncer infantil no Estado. A

construção deste projeto parte do interesse de investigação sobre as crianças que se encontram nesta

situação de adoecimento. Muitas pesquisas são realizadas em prol do público infantil por meio da escuta

dos familiares, da equipe hospitalar, mas e as crianças? Como elas compreendem este processo de

adoecimento? Como elas significam o câncer e quais são os sentidos atribuídos à doença? A partir deste

questionamento, o interesse de pesquisa vem se estruturando por meio deste projeto a fim de promover a

escuta necessária das crianças e dos respectivos familiares para o entendimento desta questão. Ainda

percebemos uma distância do modo de pensar infantil do que é dito pela equipe médico-hospitalar a

respeito da doença, do tratamento e das intervenções utilizadas. O discurso que permeia o ambiente de

hospitalização infantil é marcado fortemente pelo emprego de termos técnicos específicos desta seara, tais

como quimioterapia, recidiva, mielograma,punção, além das diversas denominações e tipos de

Apresentação do Projeto:

Financiamento PróprioPatrocinador Principal:
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(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:
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Fax: (85)3223-2903
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câncer infantil.

Nesse contexto, a criança se encontra,muitas vezes, passiva aos acontecimentos no âmbito hospitalar,sem

receber explicações coerentes ao seu entendimento sobre os procedimentos a que serão submetidas e

sobre a própria hospitalização. A fim de maior compreensão e apreensão do modo de reflexão da criança

sobre seu próprio adoecimento, recorremos aos estudos relacionados aos sentidos e significados, propostos

por Vigotski, como chave para

a aproximação da linguagem infantil, a partir de formas de expressão da realidade em que vive. Para tal

intuito, adotaremos metodologia qualitativa, por meio de desenhos, brinquedos, jogos e,

imprescindivelmente, da fala das crianças no decorrer das atividades a serem desenvolvidas. Os pais serão

entrevistados, a fim de contextualizar o discurso e a expressão das crianças nas concepções da doença e

do tratamento do câncer. A observação participante também compõe a metodologia no que compete à

contextualização do universo hospitalar e às relações que envolvem a criança. Os dados obtidos serão

analisados pela análise microgenética.

Objetivo Primário:

Investigar os significados e sentidos do câncer atribuídos pelos pacientes oncológicos infantis que se

encontram em tratamento ambulatorial, considerando o discurso das crianças assim como dos seus

familiares.

Objetivo Secundário:

1- Identificar quais as atribuições de significado e sentido do câncer pela criança, a partir do discurso e

expressão lúdica sobre a doença e sobre o tratamento;

 2- Buscar subsídios para contextualizar o discurso e a expressão das crianças nas concepções da doença

e do tratamento do câncer apresentada pelos pais/responsáveis das crianças investigadas;

3- Compreender o contexto de hospitalização e do tratamento do câncer infantil das crianças em tratamento,

a partir das interações que ocorrem no ambiente hospitalar das

crianças com a equipe e com os familiares

Objetivo da Pesquisa:

Riscos:

As intervenções a serem realizadas durante a pesquisa terão o propósito de investigar quais os conteúdos

que insurgem a partir do contexto da hospitalização e do tratamento do câncer. Pelo caráter limitado da

pesquisa, qualquer situação que desperte conteúdos mais fortes e significativos que ainda causem

ansiedade e angústia na criança ou nos pais, recorreremos ao Serviço de Psicologia do CPC para que

sejam realizados atendimentos mais específicos que possam garantir o acompanhamento adequado do

caso.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

60.430-270

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:
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UF: Município:CE FORTALEZA
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Benefícios:

Em relação ao impacto do câncer no desenvolvimento infantil, Valle (2001), nos diz que o desenvolvimento

continua, mesmo com os prejuízos advindos com a doença, fase que se encontra em condições

maturacionais precárias. Para as autoras, as consequências de uma doença crônica sobre o

desenvolvimento social, emocional e cognitivo das crianças possuem certas peculiaridades de acordo com a

idade em que foi acometida e com as limitações geradas pela enfermidade. É preciso, pois, estar atento às

necessidades essenciais da criança nas diferentes etapas do desenvolvimento infantil e considerar o

indivíduo dentro de cada contexto cultural, assim como as dificuldades decorrentes desse processo doloroso

de adoecimento. Nesta conjuntura de hospitalização, é necessário dar crédito à fala da criança como

importante recurso no entendimento das suas angústias, dores, satisfações/insatisfações, ou seja, é preciso

garantir a essas crianças meios de expressão e significação da situação em que vivem

Trata-se de uma pesquisa relevante que investigará a compreensão da criança sobre a doença (câncer)

através de instrumentos que permitem com que ela desvele os significados. O fenômeno será analisado a

luz do referencial de Vigotsky, ou seja, a criança percebe a sua condição e significa a partir da sua

linguagem e interação com o objeto lúdico - o brinquedo. Tais aspectos são importantes, pois contribuem

para uma aproximação maior da criança com o objeto de análise

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Todos os termos obrigatórios foram apresentados de forma satisfatória

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Sem mais recomendações

Recomendações:

Projeto aprovado

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Aprovado

Situação do Parecer:

Não

Necessita Apreciação da CONEP:

Considerações Finais a critério do CEP:

60.430-270

(85)3366-8344 E-mail: comepe@ufc.br

Endereço:
Bairro: CEP:

Telefone:

Rua Cel. Nunes de Melo, 1127
Rodolfo Teófilo

UF: Município:CE FORTALEZA
Fax: (85)3223-2903
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