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• O Brincar e a Saúde: dez anos de Produção Científica
Playing and Health: ten years of Scientific Production

El juego y la salud: Diez años de Producción Científica

Vera Barros de Oliveira – Cad. Nº 351

 Associação Brasileira de Brinquedotecas (ABBri)

Resumo: Esta pesquisa realiza o levantamento da produção cientifica relativa
ao Brincar e a Saúde de 1998 a 2007 em produção acadêmica da USP, PUC e
UMESP, do Estado de São Paulo, assim como os artigos publicados relativos ao
tema, nesse período. Os dados revelam um total de 180 estudos acadêmicos
sobre o Brincar em geral, sendo 68,8% da USP, 21,2% da PUC e 10% da UMESP.
Desse total, foram identificadas 49 produções sobre o Brincar e a Saúde, das
quais 46,9% da USP; 32,7% da PUC e 20,4% da UMESP. No período enfocado
foi verificada a publicação de 25 artigos sobre o Brincar em geral e apenas seis
com o foco em Brincar e Saúde. Os resultados evidenciam uma trajetória histórica
ascendente tanto na elaboração de estudos sobre o Brincar e a Saúde, como
em sua publicação, mas põem à mostra um grande descompasso entre a
produção acadêmica e sua publicação.
 
Palavras-chave: brincar e saúde, produção acadêmica, produção científica.

Abstract: This research conducts a survey of the scientific production related to
Playing and Health, from 1998 to 2007, in  the academic production of USP, PUC
and Methodist Universities, in the state of São Paulo, as well as the articles
published related to the subject during this period of time. The data present a
total of 180 academic studies about Playing in general: 68.8% from USP, 21.2%
from PUC and 10% from Methodist. From this total, 49 productions were about
Playing and Health: 46.9% from USP, 32.7% from PUC and 20.4% from Methodist.
During the period of time in focus, 25 articles about Playing in general were
published, but only six with the subject of Playing and Health. The Results evidence
an upward historical trend in the development of studies on Playing and Health
as well as in their publication, but also reveal a large gap between the academic
production and its publication.

Keywords: Playing and health, Academic production, Scientific production.

Resumen: Esta investigación realiza un levantamiento de la producción científica
sobre el juego y la salud desde 1998 hasta el año 2007, referentes a las
producciones académicas provenientes de la USP, la PUC y la UMESP, en el
estado de São Paulo, así como los artículos publicados en revistas científicas,
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como resultado de estos trabajos académicos, en este período. Los datos
muestran un total de 180 estudos académicos sobre el juego en general, 68,8%
de USP, 21,2% de PUC y 10% de la UMESP. De este total, fueron identificadas
49 producciones sobre el Juego y la Salud, siendo 46,9% de USP, 32,7% de
PUC y 20,4% de la UMESP. En este período fue verificada la publicación de 25
artículos sobre el Juego en general y solamente 6 con el enfoque en el Juego y
la Salud. Los resultados muestran una trayectoria histórica creciente tanto en la
elaboración de estudios sobre el Juego y la Salud, como en su publicación, pero
revelan una gran brecha entre la investigación académica y su publicación.

Palabras claves:  el juego y la salud, producción académica, producción
científica.

Introdução
Observa-se um crescente interesse por estudos sobre o Brincar, em

suas múltiplas modalidades, conceituações e aplicações práticas, em
nossos dias, quando espaço e tempo parecem diminuir dia-a-dia, vindo a
causar um risco às atividades lúdicas. A percepção desse risco aumenta,
por sua vez, à medida que pesquisas vêm comprovando a insubstituível
contribuição das brincadeiras e jogos para o desenvolvimento saudável,
assim como para todo o ciclo vital. As Universidades, centro e pólo gerador
e propulsor de estudos vêm encontrando uma abertura progressiva junto a
organizações e instituições públicas e privadas, comprometidas com o bem-
estar das pessoas. Esta pesquisa, ao procurar fazer o levantamento de dez
anos de produção científica relacionada ao Brincar e à Saúde busca
contribuir para uma leitura longitudinal dessa temática, assim como de sua
divulgação.

A produção científica universitária

A produção científica gerada pelas Universidades, pelo fato de não
ser publicada em sua totalidade, tem seu fácil acesso comprometido, o que
dificulta a divulgação dos resultados de suas pesquisas, ricos em
informações atualizadas, muitas delas complexas e originais sobre
determinados temas, inclusive de referências selecionadas, muito úteis ao
desenvolvimento de novos estudos (Ohira, 1997). Teses e dissertações têm
sido classificadas como produção não convencional e compõem o que vem
sendo chamado de literatura cinzenta (Menezes, E., 1993). Sua inserção
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em bases de dados bibliográficos possibilita sua divulgação a um número
cada vez maior de pesquisadores (Juliano, 1994 apud Witter & Pécora,
1997). Por outro lado, o aumento de dados inseridos requer uma
sistematização temática, a qual possibilita um tremendo ganho de tempo
ao pesquisador, assim como, sua atualização, tendo em vista as alterações
ocorridas durante um espaço de tempo, situando o momento presente no
curso histórico da busca do conhecimento a respeito do tema enfocado.

A opção por um objeto de estudo para um trabalho científico está sob
a interferência de diversas variáveis, como as institucionais, da ciência, do
produto e do próprio pesquisador. Nesta escolha, o caminhar da ciência
conduz o foco da atenção do pesquisador, o qual, em seu percurso, deve
recuperar a trajetória histórica, social e humana em que pesquisas anteriores
foram realizadas sobre o mesmo tema, possibilitando a sistematização do
avanço do conhecimento na referida área (Witter, 1997).

Nesse sentido, o percurso acadêmico desta autora influiu certamente
na escolha deste estudo uma vez que, ao acompanhar a evolução, formação
e utilização do símbolo pelo ser humano, por meio da observação da
brincadeira da criança de 18 meses a 42 meses (Oliveira, 1998), pode
verificar como a ação lúdica manifesta a emergência gradual das
representações simbólicas, segundo graus de externalização progressiva:
da gestual à imagética e verbal, e, finalmente, aos primórdios da gráfica,
sempre em dois sentidos complementares, o pessoal e o coletivo, ou seja,
a construção da identidade pessoal e social. A mesma pode observar
também como, quando a criança brinca, interage com o meio através de
movimentos centrífugos e centrípetos, tendo o corpo como núcleo primeiro
organizador da percepção, da ação e da representação, a partir de um de
movimento ondulatório, num eixo sincrônico, rítmico, o qual, aos poucos,
gera um eixo diacrônico, quando a memória e a imaginação tornam o
passado e o futuro mais presentes, sendo que a ação lúdica funciona como
síntese dos dois eixos, com uma crescente estruturação sintático-semântica.
A brincadeira passa pouco a pouco, da forma sensório-motora, corporal e
rítmica a constituir uma narrativa, uma representação simbólica, por meio
da qual a criança expressa sua realidade, mesclada de fatos e desejos.
Por dominar melhor a expressão lúdica do que a verbal, ela encontra no
brincar um veículo indispensável ao seu desenvolvimento saudável, cognitivo
e afetivo-emocional. Por meio do faz-de-conta, inicialmente individual e,
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pouco a pouco, grupal, aprende a conviver, a escutar, a esperar sua vez, a
não ser o centro das atenções, a se sociabilizar, enfim, a se humanizar.

Em estudos posteriores, voltados para a saúde, esta autora enfocou
inclusive a importância do brincar no hospital para a aderência ao tratamento
(Oliveira, 2007). Aderência ou complacência vem a ser o termo que designa
a extensão da aceitação e adequação do comportamento do paciente à
orientação médica, o qual devido à sua abrangência e complexidade, uma
vez que envolve fatores sociais e demográficos, além dos relacionados ao
problema da saúde em si e da modalidade de tratamento, entre outros, vem
sendo pesquisado nas áreas relativas à Saúde. Neste estudo, foi possível
verificar a relevância do brincar para a aderência de crianças com câncer
ao tratamento, uma vez que o mesmo tem favorecido sua livre expressão e
espontaneidade, a manutenção de sua prática lúdica, por meio de
brincadeiras e jogos a que estão acostumadas, assim como a  interatividade
entre crianças, familiares e equipe de saúde. Diversas modalidades lúdicas
foram verificadas, como a brinquedoteca hospitalar, que oferece um ambiente
seguro, acolhedor para crianças, adolescentes e seus familiares, o qual
favorece a interação e o brincar livre e espontâneo, assim como a prática
de atividades plásticas, como o desenho e a pintura, e o acompanhamento
pedagógico (quando a criança não pode freqüentar a escola, e que é
garantido por  lei); em segundo lugar,  a recreação hospitalar, realizada por
intermédio de apresentações que visam divertir, como a de palhaços; e,
finalmente, o chamado brinquedo terapêutico, situação lúdica semi-dirigida,
que, por meio de miniaturas que reproduzem material utilizado pela equipe
de saúde para intervenções avaliativas ou cirúrgicas, entre outras, possibilita
à criança tomar conhecimento dos procedimentos aos quais vai ser
submetida, brincando, invertendo a situação, sendo ela a cuidadora das
bonecas. A seu modo, verificou-se que, cada uma dessas modalidades têm
contribuído para a aderência ao tratamento.

Dissertações orientadas na área da Psicologia da Saúde alargaram
este escopo inicial, abrangendo diversas populações, contextos e faixas
etárias como as que investigaram a contribuição do brincar para o
diagnóstico e intervenção junto a crianças com paralisia cerebral
(Hadermann, 2002; Demanboro, 2003); a que verificou em faculdade aberta
para a terceira idade que estratégias lúdicas favorecem a manutenção dos
processos cognitivos e a queda da depressão (Fernandes, 2006); o estudo
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sobre a organização da imagem corporal via reabilitação psicomotora lúdica,
que também constatou que a super proteção materna diminui quando
observa a crescente independência e espontaneidade da criança, ao brincar
(Máximo, 2005); a pesquisa que acompanhou a difícil inclusão escolar de
uma criança com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, por meio de
um trabalho fisioterapêutico lúdico (Guirado, 2001), ou ainda, o estudo que
se propôs a verificar o padrão lúdico e gráfico predominante de crianças
com Síndrome de Down, contribuindo com dados evolutivos para pesquisas
posteriores (Oliveira & Milani, 2006). Em relação ao brincar em ambiente
hospitalar, a dissertação de Perroni (2007), que investigou o efeito de
atividades grupais lúdico-gráficas frente à ansiedade de mães de bebês
pré-termo e a de Nunes (2007) sobre avaliação e intervenção fisioterapêutica
lúdica de problemas respiratórios junto a crianças internadas. Também em
trabalhos de conclusão de curso, que versaram sobre  brinquedotecas
hospitalares do Grande ABCD, na região metropolitana de São Paulo, que
investigaram a importância do lúdico para a qualidade de vida da criança
internada e para a humanização do hospital pediátrico (Correr, 2006; Dietz
& Menezes, R. E., 2006; Direste, 2006; Matias, 2006), estudos estes  que
comprovaram que a grande maioria dos hospitais públicos e privados da
região, que atendem crianças em regime de internação, não possuem
brinquedotecas, o que infringe lei federal (Brasil, 2005); por outro lado,
verificaram que as brinquedotecas identificadas, preocupam-se em dar apoio
às famílias das crianças internadas e  com a higienização do acervo lúdico,
aspectos estes muito positivos. Uma síntese do trabalho realizado pelas
brinquedotecas do Brasil foi apresentada internacionalmente (Oliveira et al,
2006), assim como a contribuição da brinquedoteca hospitalar para a
recuperação da criança com câncer (Oliveira & Mittempergher, 2006).

Estes trabalhos viabilizaram, por sua vez, o maior contato com
associações diretamente ligadas ao brincar, em âmbito nacional, como a
Associação Brasileira de Brinquedotecas (www.brinquedoteca.org.br) e
internacionais, como International Toy Libraries Association, ITLA, (www.itla-
toylibraries.org), a International Play Association, IPA do Brasil
(www.ipadireitodebrincar.org.br), a National Institute for Health, NIH, que
possui inclusive um link específico para Play, (www.nih.gov), atestando a
grande amplitude e diversidade que o brincar ocupa em âmbito internacional,
nas diversas áreas do conhecimento teórico e aplicado, com forte
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repercussão sócio-cultural, o que foi comprovado também pelo XII Congresso
Internacional de Brinquedotecas, realizado em São Paulo, em 2011, o qual
contou com representantes de vários estados nacionais e de 18 paises de
quatro continentes (América, Ásia, Europa e Ásia).

As pesquisas sobre o Brincar
As pesquisas sobre o lúdico revelam uma gama variada de

abordagens teóricas, assim como de aplicações práticas, as quais
abrangem diversas áreas de atuação, como a comunitária, a empresarial,
a escolar e a da saúde, relacionada à hospitalar. Bomtempo (1997) enfoca
justamente a trajetória do brincar na produção científica do Instituto de
Psicologia da Universidade de São Paulo.

A diversidade das populações investigadas pode ser bem ilustrada
com o estudo de Gosso (2004), que investigou o lugar da brincadeira nas
atividades das crianças indígenas Parakanã e as descreveu no contexto de
vida desses índios, e verificou que, a partir dos dois ou três anos, as crianças
começam a brincar em grupo sem supervisão de adultos, sendo que elas
não só representam a vida adulta, mas parecem recriá-la, o que a autora
comenta como se fosse uma cultura específica da brincadeira, e, também,
a pesquisa  sobre população indígena,  que aborda as brincadeiras e a
socialização secundária nos Kaigang (Pereira, 1994).

Observa-se portanto que, ao lado da vertente de estudos sobre a
importância dos jogos e brincadeiras como instrumentos motivadores e
dinâmicos da aprendizagem, como os de Macedo, L. (2009) e Macedo, L.
S. (2004), mantêm-se o interesse na abordagem sócio-cultural, bem
exemplificado acima, assim como pelo estudo de Morais (2004), que enfoca
diversidade cultural manifesta nos conflitos infantis que ocorrem nas
brincadeiras,   ou a pesquisa de Almeida (1991),  em psicologia ambiental
sobre a criança e espaço. Observa-se também, há algum tempo, um
direcionamento à análise do brincar na infância contemporânea (Pinho,
2001).

O campo de investigação voltado ao brincar e à saúde apresenta vários
estudos (Vieira & Carneiro, 2006; Pérez-Ramos, 2006; Silva, 2006; Oliveira,
2010). Artigos divulgam, entre outros, resultados sobre o papel clínico
investigativo do brincar junto a casos com diagnóstico médico já definido,
como o de Melo (2003), que se utilizou de sessões de brinquedo com
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crianças com câncer, em tratamento ambulatorial, para pesquisar como a
doença e a possibilidade de morte eram vistas e assumidas pelas crianças.
Em estudo junto a crianças com comprometimento visual, a brincadeira de
faz-de-conta foi utilizada para identificar suas habilidades práxicas e
capacidade simbólica (Hueara, Souza, Batista, Melgaço & Tavares, 2006).
O brincar como instrumento diagnóstico e prognóstico fundamental na
infância foi salientado por Tamanaha, Chiari, Perissinoto e Pedromônico
(2006) em estudo junto a crianças autistas, investigando seu nível de
comunicação. Pesquisa sobre o brincar na relação entre mães ouvintes e
filhos surdos (Goldfeld & Chiari, 2005) concluiu que a brincadeira pode e
deve ser um parâmetro de avaliação, assim como se tornar um recurso
terapêutico para diversas áreas da saúde, como a fisioterapia (Rangel,
2003).

A Psicologia da Saúde, ao tirar seu enfoque da doença e voltá-lo para
a saúde, abre um enorme campo a possibilidades de aplicação do lúdico
atuando de maneira decisiva na prevenção de problemas mentais e entraves
ao desenvolvimento cognitivo e afetivo relacional das crianças. Por outro
lado, segundo Ultramari (2007), a aplicação do lúdico a todo ciclo vital cria
também condições de revitalização e organização de processos mentais
do idoso. O modelo bio-psico-social no qual se baseia atualmente a
Psicologia da Saúde (Custódio, 2003), ao se preocupar com a Qualidade
de Vida das pessoas, ressalta a necessidade de se manter viva e atuante a
capacidade de adaptação criativa e flexível ao meio. Seu caráter
epidemiológico é sublinhado por Almeida Filho (2000), por ser justamente
uma ciência da saúde, e não da doença.

Objetivo
Com base no exposto, este estudo se propôs a levantar a trajetória da

produção científica relativa ao brincar e sua relação com a saúde, de três
universidades: Universidade de São Paulo - USP, Pontifícia Universidade
Católica de São Paulo – PUC-SP, e Universidade Metodista de São Paulo
- UMESP, em seus campi situados no Estado de São Paulo, no período de
dez anos, de 1998 a 2007. De forma complementar, verifica a publicação
relativa ao tema brincar e saúde em periódicos científicos de âmbito nacional,
neste período.
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Método

Trata-se de estudo longitudinal bibliográfico.

Material
-  Acervo documental relativo ao tema Brincar e Saúde, no conjunto de

teses,  dissertações e monografias de três Universidades, com enfoque no
Estado de São Paulo: USP,  PUC-SP e  UMESP.

USP: http://dedalus.usp.br/
PUC-SP: http://biblio.pucsp.br/
UMESP: http://biblioteca.metodista.br/

-  Artigos de periódicos científicos relativos ao tema Brincar e Saúde
pesquisados nos seguintes portais:

SCIELO - integra o portal da CAPES, possui entre outros, artigos
nacionais e cobre todas as áreas do conhecimento, o que interessa a esta
pesquisa devido ao caráter interdisciplinar do tema brincar – http://
www.scielo.br/ ;

PEPSIC - integra o portal da CAPES, possui artigos nacionais na área
da psicologia - http://www.biblioteca.redepsi.com.br/ ;

LILACS- possui artigos relativos à Saúde - http://www.bireme.br/ .

Procedimento
Inicialmente, foi realizado o levantamento da produção acadêmica das

três universidades mencionadas, relativo ao tema Brincar, e, a seguir, com
recorte deste universo relativo ao foco: Brincar e Saúde,  por meio dos sites
das referidas universidades.

A inclusão dos documentos nas diversas categorias e sub-categorias
realizou-se com base no título e resumo dos mesmos, com identificação
das variáveis relativas à instituição geradora do documento (universidade,
faculdade/curso) e ao documento ou produto em si (área do conhecimento,
metodologia empregada e faixa etária da amostra). A seguir, traçou-se a
trajetória histórica dos documentos identificados, nos dez anos enfocados,
quanto às variáveis mencionadas.
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A seguir, levantou-se a relação das publicações científicas relativas
ao tema enfocado dos dez anos já mencionados, nas bases citadas,
também traçando seu percurso nesse período. Após o que, foi realizada
uma breve meta-análise comparativa dos resultados obtidos nas frentes de
investigação do estudo, considerando-se algumas de suas diversas
categorias, mas buscando já criar uma abertura para futuras pesquisas
complementares.

Resultados e Discussão

O levantamento da trajetória da produção científica relativa ao Brincar
em geral, produzida no período de 1998 a 2007 pelas universidades: USP,
PUC e UMESP, nos campi situados no Estado de São Paulo, revelou um
total de 180 trabalhos, dos quais, um subtotal de 49 sobre o enfoque Brincar
e Saúde. A análise da produção sobre o Brincar em geral identificou 124
estudos provenientes da USP (68,8%), 38 da PUC (21,1%) e 18 da UMESP
(10%), com diferentes trajetórias ao longo dos dez anos enfocados, mas
todas revelando um número crescente de trabalhos no período, o que aponta
para o interesse pelo tema por orientadores e alunos. O volume de trabalhos
da USP confirma a relevância do estudo de Bomtempo (1997) que, ao fazer
o levantamento do período anterior desta universidade, fornece dados para
o melhor acompanhamento desta progressão.

A produção conjunta das três universidades sobre o Brincar em geral
revelou um predomínio de dissertações, seguido por teses, e um menor
número de monografias na USP e na PUC. Quanto à UMESP, não foi
registrada nenhuma tese, mas dissertações e  um número maior de
monografias, o que evidencia um destaque dessa modalidade em relação
às outras universidades, e aponta interesse de alunos da graduação em
trabalhos de conclusão de curso e de especialização em lato sensu, dado
que sugere uma valorização desse objeto de pesquisa mais precoce, na
graduação, assim como uma visão de sua aplicabilidade à prática, no campo
das especializações. Ressalta-se também o fato de a UMESP não possuir
doutorado na época, nas áreas do conhecimento mais geradoras de
trabalhos sobre o Brincar pelas outras duas universidades, como Psicologia
e Educação, o que possa ter contribuído para a inexistência de teses sobre
o Brincar.

Quanto ao idioma, ainda em relação à produção acadêmica sobre o
Brincar em geral, a grande a maioria da mesma, 142 trabalhos (79%) têm
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seu registro disponibilizado nos sites das universidades através de seus
resumos, em Português, omitindo, contudo, em sua grande parte, seus
abstracts, sendo que apenas 38 dos mesmos (21%) o fazem. Constatação
importante, uma vez esta falha dificulta a divulgação dos trabalhos em nível
internacional.

O levantamento das áreas de conhecimento geradoras dos trabalhos
identificados evidenciou uma diversidade, o que atesta o interesse teórico
e técnico que o Brincar em geral vem obtendo junto a pesquisadores, com
diferentes enfoques. Estas áreas foram agrupadas, por conveniência, em:
1- Psicologia, Psicopedagogia e Psiquiatria - 90 trabalhos (50%); 2-
Educação, Letras, Educação Física - 38 (21,1%); 3- Comunicação - 21
(11,7%); 4- Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia - 17 (9,4%); 5- Outros
(Administração, Serviço Social, Direito, Publicidade) - 14 (7,7%).

Já a produção acadêmica das três universidades em relação ao tema
Brincar e Saúde, subcategoria do Brincar em geral e foco deste estudo,
revelou um total de 49 trabalhos, ou seja, 27% do montante dos 180 trabalhos
identificados sobre o Brincar. Desses 49, 23 (46,9%) gerados pela USP, 16
(32,7%) pela PUC e 10 (20,4%) pela UMESP.

Na comparação da produção acadêmica de cada universidade, nos
dez anos sobre o tema Brincar em geral e a que teve por foco o sub-tema
Brincar e Saúde, tem-se que, em relação à USP, enquanto sua produção
atinge 68,8% dos 180 trabalhos sobre o Brincar em geral, essa porcentagem
cai para 46,9% dos 49, quando o foco é o Brincar e a Saúde. Já a PUC,
com 21,2% da produção sobre o Brincar em geral, revelou um interesse
maior pelo recorte Brincar e Saúde, com 32,7% do total observado dos 49
registrados, o mesmo ocorrendo com a UMESP, que produziu apenas 10%
dos trabalhos sobre o Brincar em geral, mas dobrou sua produção, para
20,4% dos 49, quando o tema selecionado foi o Brincar e a Saúde.

O acompanhamento longitudinal dessa produção acadêmica nos dez
anos enfocados, ao mesmo tempo que revela um crescimento do número
de trabalhos sobre o Brincar  em geral, assim como sobre o tema específico
Brincar e Saúde,  demonstra como a produção específica sobre o Brincar e
a Saúde, após  o primeiro ano (1998), sem trabalhos sobre o tema,  manteve
uma porcentagem regular de produções a respeito, oscilando entre 18,7%
e 45,4% dos trabalhos acadêmicos sobre o Brincar em geral, nos dez anos
investigados.
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Quanto à modalidade de trabalho acadêmico, do total de 49 produções
voltadas para o Brincar e a Saúde, observou-se um predomínio acentuado
de dissertações de mestrado, com 34 trabalhos (69,38%), seguido por 12
teses de doutorado (24,48%) e apenas três monografias (6,12%). Quanto
ao método utilizado, verificou-se um equilíbrio entre trabalhos qualitativos e
quantitativos, ambos com 17 produções (34,69%), cada um, seguidos por
13 quali-quantitativos (26,53%) e dois (4,08%) não especificados. Em
relação à faixa etária enfocada, também foi registrada uma equiparação
entre as faixas de 0 a 6 e de 7 a 11, cada uma com sete trabalhos (14,28%),
sendo que apenas um trabalho pesquisou a faixa da adolescência, de 12 a
17 anos (2,04%), quatro produções enfocaram de 18 a 60 anos (8,16%),
mas, mais da metade dos trabalhos,  30 ao todo (61,22%), não especificaram
este dado.

Quanto às publicações em periódicos científicos no âmbito nacional,
no período de 1998 a 2007, referentes ao Brincar em geral, registrou-se um
total de apenas 25 artigos, dos quais, apenas seis enfocando a relação
Brincar e Saúde. Esse achado evidencia a grande desproporção entre a
produção acadêmica e a publicação da mesma, constatação esta alarmante,
uma vez que demonstra que a maioria dos resultados das pesquisas
acadêmicas não é posta à disposição da comunidade científica. Esse dado
reforça Ohira (1997), que alerta para o fato de que a produção científica
gerada pelas Universidades, por não ser publicada em sua totalidade, tem
seu acesso comprometido.

Apesar de esta pesquisa não haver realizado a correspondência
biunívoca entre a produção acadêmica verificada nesses dez anos e as
publicações identificadas, constatou que 96% dos artigos científicos
coletados nas bases indicadas provieram da produção das três
universidades enfocadas.  A pesquisa alerta para o fato de que outros artigos
poderiam haver sido identificados com a utilização de mais  bases de
investigação.

Dos 25 artigos identificados sobre o Brincar em geral, verificou-se
que 12 deles (48%) originaram-se da área da Psicologia, oito (32%) de
áreas relativas à Saúde (saúde coletiva, enfermagem e fonoaudiologia) e
cinco (20%) do âmbito da Educação (educação física e educação especial).
A verificação da metodologia empregada nos 25 trabalhos publicados
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indicou uma prevalência de estudos quali-quantitativos, com 15 nessa linha
(60%), seguida por nove qualitativos (36%) e apenas um quantitativo (4%).

A trajetória de dez anos dos artigos publicados sobre o Brincar em
geral, mostrou uma tendência fortemente crescente, com apenas duas
publicações de 1998 a 2003, primeiros cinco anos do período avaliado, e
23 artigos de 2003 a 2007. O mesmo foi verificado, de forma ainda mais
acentuada, quanto às publicações deste total que enfocaram o Brincar e a
Saúde, com nenhuma publicação nos primeiros cinco anos analisados e
seis artigos de 2002 a 2007.

 Considerações finais
Os resultados desta pesquisa evidenciam uma trajetória ascendente

em relação ao número dos estudos relativos ao Brincar e à sua relação
com a Saúde, assim como uma grande diversidade de áreas de
conhecimento envolvidas com o assunto e abertura às diversas faixas etárias
e áreas de aplicação prática.

Por outro lado, demonstram um descompasso entre o número
verificado de trabalhos acadêmicos e o de publicados, o que se torna
preocupante, e sugere, entre outros cuidados, políticas mais hábeis e ágeis
de publicação. Os dados apontam também para falhas encontradas nos
trabalhos universitários, relativas aos resumos disponíveis nos sites
universitários, no que concerne à não apresentação adequada de dados
fundamentais sobre o método aplicado, inclusive amostra e instrumentos
utilizados, assim como na descrição dos resultados obtidos e não
apresentação de abstracts, em grande parte deles. Observa-se, contudo,
que esta pesquisa incluiu monografias de trabalhos de conclusão de curso
e de cursos de especialização, o que talvez justifique parcialmente esta
falha, assim como incentive a que venha a ser sanada, uma vez que estes
trabalhos introduzem à pesquisa e podem contribuir  com dados  valiosos.
Levanta-se inclusive a hipótese de que, muitos desses trabalhos por não
serem devidamente apresentados, venham sendo rejeitados pelos
periódicos, e, desta forma, impedidos de ter sua divulgação, em nível
nacional e internacional.

A contribuição expressiva da Psicologia quanto a trabalhos acadêmicos
e a publicações relativas ao Brincar e à sua relação com a Saúde, verificada,
atesta o quanto esse objeto de estudo vem sendo devidamente valorizado
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por esta área do conhecimento, a qual possui  vasta gama de aplicações
na prática.
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