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1. RESUMO 

 

A criança, portadora de disfunções neurológicas, tem sua interação com o 

meio prejudicada. Desta forma o desenvolvimento de funções sensório-motoras e 

tônico-posturais básicas, fundamentais nas dinâmicas de sobrevivência, e também 

nas funções complexas, pode estar profundamente comprometido. Sendo assim, os 

processos de interação com o meio, normalmente automáticos na maioria das 

crianças, dependem da presença de instrumentos mediadores nas crianças 

portadoras de lesões neurológicas. 

Vários estudos comprovam que a utilização de recurso lúdico no atendimento 

facilita a interação da criança durante a terapia, no caso da fisioterapia, e melhora a 

adesão ao tratamento. Este trabalho visa conceber e implantar um cenário 

terapêutico lúdico, para o atendimento multiprofissional na neuropediatria do Centro 

Integrado de Saúde (CIS) da Universidade Anhembi Morumbi. O cenário será 

construído respeitando os preceitos ergonômicos, com materiais recicláveis, visando 

a sustentabilidade e fácil reprodução.  

O cenário terapeutico tem como objetivo a inserção da criança em um 

ambiente significante, de modo a facilitar a aproximação de códigos e símbolos de 

trama social.  

 

2. INTRODUÇÃO 

 

A criança no período sensório-motor pensa através da ação de seu corpo em 

movimento e em interação. É com ele que estabelece uma troca ativa com o meio, e 

que consegue sobreviver. (OLIVEIRA, 2006) 

O lúdico é uma ferramenta que favorece tanto esta interação, como fortalece 

e agiliza os processos mentais em seus aspectos cognitivos, afetivos e emocionais 

(OLIVEIRA, et al., 2000). Pois “a brincadeira reúne o que é básico para o 

desenvolvimento global, permitindo um plano de ação em situações interativas 

desejáveis do ponto de vista dos interesses da criança, para sua autonomia e sua 

independência nas relações com o meio” (COSTA, et al, 2007, pag.03). 

O Centro Integrado de Saúde (CIS) é um projeto da Universidade Anhembi 

Morumbi (UAM) que tem como principais pilares um atendimento humanizado, 

multiprofissional e interdisciplinar visando a promoção, prevenção e a reabilitação da 



saúde dentro da comunidade carente, bem como proporcionar aos alunos uma 

vivencia prática com a comunidade favorecendo o aprendizado. 

A estrutura do ginásio terapêutico infantil do CIS, bem como a disposição dos 

componentes do mesmo não contribuem para esta interação e sim para distração 

das crianças durante o atendimento. Portanto este projeto visa a construção de um 

cenário terapêutico lúdico no ginásio, utilizando para tal materiais recicláveis e de 

baixo custo, visando a viabilidade da aplicação em qualquer outro ambiente 

terapêutico e de acordo com o perfil da comunidade em questão. 

 

3. OBJETIVO 

 

Elaborar um cenário terapêutico lúdico, que permita à interação com o 

ambiente, por meio da brincadeira, desenvolvendo as habilidades específicas para 

seu desenvolvimento. 

 

4. METODOLOGIA 

  

Primeiramente foi realizada uma coleta de dados onde selecionamos artigos 

nas principais bases de dados dos últimos 14 anos, buscando palavras como: 

desenvolvimento neuropsicomotor; ambiente lúdico; lúdico; normas ergonomia, e de 

biossegurança.  Também foram selecionados na Biblioteca da universidade 

Anhembi Morumbi os livros que traziam informações sobre os temas acima. 

Então foram analisadas as dependências do CIS, verificando no ambiente as 

necessidades antes da construção do cenário. Seguirá a realização de uma 

campanha de arrecadação de materiais recicláveis e mobilização acadêmica para 

construção do cenário. Serão utilizados os seguintes materiais:  Garrafa pet; caixa 

de leite; rolo de papelão, isopor, retalhos de tecido, revistas e jornais velhos, E.V.A, 

feltro e demais artigos em plástico. 

Será realizada uma análise final do local após a construção.  

  

5. DESENVOLVIMENTO 

 

O trabalho está sendo desenvolvido em etapas: 

1- Concepção da ideia de cenário terapêutico; 



2- Análise ergonômica do espaço; 

3- Concepção e realização do projeto dos componentes do cenário; 

4- Campanha para coleta de materiais recicláveis (em andamento); 

5- Confecção e montagem do cenário; 

Nota: As etapas 1,2 e 3 já estão concluídas. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

  

A princípio foi realizada uma avaliação do espaço referente ao ginásio 

terapêutico, onde foram identificados aspectos como: iluminação, temperatura, 

ruídos, tamanho do espaço disponível para o atendimento. Levando em 

consideração as normas ABNT de ergonomia, estes aspectos são coerentes e não 

contribuem negativamente no atendimento da fisioterapia. Porém as disposições dos 

componentes do espaço servem apenas como adorno e distração das crianças 

durante o atendimento e não são utilizados como recurso terapêuticos inviabilizando 

uma interação da criança com o ambiente.  

Está sendo realizada uma campanha, no campus Centro da universidade 

Anhembi Morumbi, de arrecadação dos materiais recicláveis. Esta campanha tem 

por objetivo mobilização da comunidade acadêmica e da comunidade local em prol 

da realização de um projeto sustentável e de baixo custo.  
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