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RESUMO 

 

O atual contexto de globalização e urbanização trouxe como consequência o aumento no uso 

de tecnologias, redução na participação social em áreas verdes e insegurança no uso de 

espaços públicos nos centros urbanos. A diminuição do contato das crianças com a natureza 

pode trazer prejuízos à saúde, e essa questão necessita de um cuidado interdisciplinar, e o 

terapeuta ocupacional, com seu olhar sobre o fazer humano em sua rotina pode contribuir 

nesse contexto. O presente estudo tem como objetivo levantar evidências científicas sobre a 

atuação terapêutica ocupacional junto a crianças em ambientes naturais e áreas livres. Foi 

realizada uma revisão integrativa de literatura nas bases de dados Web of Science, Scopus, 

PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde - BVS e na literatura secundária, na Revista 

Interinstitucional Brasileira de Terapia Ocupacional - REVISBRATO, Revista de Terapia 

Ocupacional da Universidade de São Paulo, Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional e 

American Journal of Occupational Therapy. Foram selecionados quatro artigos para análise e 

categorizados quanto a „Efeitos do contato com áreas livres pelas crianças‟ e „Considerações 

sobre participação em ambientes naturais e áreas livres‟. Os estudos ressaltam a importância 

da exposição a ambientes naturais e áreas livres para promoção do brincar livre, assim como 

da importância do olhar sob o contexto e fatores que a envolvem e influenciam a participação 

social nesse meio. Embora os resultados tenham sido encontrados em países com contextos 

diferentes do Brasil, é possível inferir que o país possui oportunidades para o trabalho em 

ambientes naturais e ao ar livre.  Este trabalho contribui com o campo social e científico no 

sentido de ampliar o repertório dos terapeutas ocupacionais com relação aos ambientes de 

intervenção. 

 

Palavras-chave: Criança. Desenvolvimento Infantil. Terapia Ocupacional. Áreas verdes. 

Brincar ao ar livre.   

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The current context of globalization and urbanization has resulted in an increase in the use of 

technologies, a reduction in social participation in green areas and insecurity in the use of 

public spaces in urban centers. The decrease in children's contact with nature can harm their 

health, and this issue requires interdisciplinary care, and the occupational therapist, with his 

view of human activities in his routine, can contribute in this context. This study aims to raise 

scientific evidence on occupational therapeutic action with children in natural environments 

and open areas. An integrative literature review was carried out in the Web of Science, 

Scopus, PubMed and Virtual Health Library - BVS databases and in secondary literature in 

the Brazilian Interinstitutional Journal of Occupational Therapy - REVISBRATO, Journal of 

Occupational Therapy of the University of São Paulo, Brazilian Journal of Occupational 

Therapy and American Journal of Occupational Therapy. Four articles were selected for 

analysis and categorized according to 'Effects of contact with open areas by children' and 

'Considerations on participation in natural environments and open areas'. The studies 

emphasize the importance of exposure to natural environments and free areas to promote free 

play, as well as the importance of looking at the context and factors that involve and influence 

social participation in this environment. Although the results were found in countries with 

contexts different from Brazil, it is possible to infer that the country has opportunities to work 

in natural environments and outdoors. This work contributes to the social and scientific field 

in order to expand the repertoire of occupational therapists in relation to intervention 

environments. 

 

 Key-words: Child. Child development. Occupational therapy. Green areas. Outdoor play. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Em meio ao processo de transformação social, de globalização e urbanização, o 

vínculo e o contato entre o ser humano e a natureza também se transformou. O processo de 

urbanização fez com que crianças que moram em centros urbanos diminuam o contato com a 

natureza e muitas vezes sintam sua ausência. Sendo o contato com a natureza apontado como 

benéfico para o desenvolvimento infantil saudável, questiona-se os benefícios ao tê-lo e quais 

os impactos causados por sua falta (LOUV, 2018).  

O Brasil se encontra em contexto de aumento na utilização de eletroeletrônicos, 

grande urbanização e consequentemente falta ou redução de áreas verdes nas cidades, má 

qualidade e insegurança em áreas abertas e maior isolamento e menor contato ao ar livre pelas 

pessoas. Esses fatores e o padrão de rotina de moradores de centros urbanos brasileiros faz 

com que haja redução nas experiências em áreas verdes e atividades ao ar livre na infância 

(BECKER et al, 2019). Realidade encontrada também em outros países, principalmente em 

populações urbanas de condição social desfavorecida (UNITED NATIONS, 2013).   

Entre outros fatores, a falta de contato e convívio ao ar livre, pode ser responsável por 

adversidades na saúde, como problemas de visão, na motricidade, na atenção, baixo 

desempenho físico, desequilíbrio, sobrepeso e instabilidade emocional (BECKER et.al., 

2019). Sendo ressaltado pelo Comitê dos Direitos da Criança, da Organização das Nações 

Unidas (2013), os benefícios do brincar na natureza para controle do estresse e para 

desenvolver habilidades emocionais e sociais, maior concentração, capacidade imaginativa, 

presteza e equilíbrio.  

Becker et.al. (2019) orientam que as crianças tenham ao menos o contato de uma hora 

por dia com a natureza, em que tendo-se o impedimento, recomenda-se a experiências diárias 

ao ar livre na própria vizinhança e a priorização do deslocamento nas atividades diárias a pé, 

por bicicleta ou transporte público.   

Para que essa realidade seja possível é proposto a reorganização do espaço, rotina e 

cotidiano escolar, com objetivo de proporcionar mais momentos ao ar livre, em ambientes 

naturais próximo a plantas, terra e água, de modo a tornar o brincar na natureza como 

primordial para a educação. Enfatizando-se a importância desse tempo para que as crianças 

com dificuldades comportamentais possam desempenhar melhor as tarefas escolares 

(BECKER et.al., 2019).  

Nesse cenário de atuação interdisciplinar, a Terapia Ocupacional é uma profissão que 

lida de forma singular com o significado e a complexidade do fazer humano em sua rotina. 
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Sendo possível a análise sobre o contexto, ambiente, as habilidades desenvolvidas e o 

significado das atividades e ocupações desempenhadas em meios naturais na rotina de 

crianças (AOTA, 2015).  

Sob perspectiva da Terapia ocupacional, Hanscom (2018) afirma que a experiência 

com elementos naturais pelas crianças, pode fortalecer a imunidade, propiciar estímulos táteis, 

olfativos, visuais,  gustativos e do sistema vestibular. Promovendo a criatividade e a 

imaginação,  e aumentando a tolerância a novos estímulos sensoriais.  Sendo que a interação 

da criança com a natureza pode acontecer por meio do brincar 

A Terapia Ocupacional apresenta uma contribuição importante para a visão 

multidisciplinar do brincar. O Modelo Lúdico evidencia a importância do brincar na 

manifestação das habilidades criativas, pois, na atividade do brincar a criança tem a 

oportunidade de transformar e adaptar a realidade de maneira livre. Propondo uma visão do 

brincar sob a ótica da Terapia Ocupacional em que esse é visto como finalidade da 

intervenção (FERLAND, 2006).  

O brincar é primordial na infância, sendo uma ocupação de relevância para o 

desenvolvimento infantil. Ressaltando-se a importância de sua presença no atendimento 

Terapêutico Ocupacional infantil, de uma forma integral, assim como da promoção do brincar 

livre. Sendo possível a prática de orientação do brincar para os responsáveis, promovendo 

fortalecimento de vínculo familiar, estimulação motora e cognitiva. Sendo evidenciadas a 

contribuição  da  Terapia Ocupacional  na  promoção  do  brincar  da  criança  com deficiência  

física e orientação familiar sobre o processo. (DE FIGUEIREDO, SOUZA, DA SILVA, 

2016)  

Considerando a realidade observada e tendo em vista evidenciar a perspectiva e a 

intervenção da Terapia Ocupacional em ambientes naturais e seus efeitos para as crianças, 

este trabalho tem como objetivo levantar as evidências científicas sobre o brincar em 

ambientes naturais e ao ar livre no contexto da Terapia Ocupacional.  Foi realizado por meio 

de revisão integrativa de literatura nas bases Web of Science, Scopus, PubMed, Biblioteca 

Virtual de Saúde - BVS e nas revistas e periódicos de Terapia Ocupacional.   
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1.1 Justificativa 

 

O interesse pelo estudo da temática manifestou-se devido a percepção sobre a 

mudança da relação da criança com a natureza e sobre o brincar livre, a diminuição da 

brincadeira comunitária na vizinhança de centro urbanos e aumento da utilização de jogos 

eletrônicos e do brincar individual (LOUV, 2018). Realidade essa que pode ter sido agravada 

devido à realidade da pandemia de COVID-19, surgida em 2019, e as medidas sanitárias 

adotadas, de restrições do uso de espaços públicos e convívio social (BRASIL, 2020).  

Diante da realidade questiona-se a possibilidade de intervenção da Terapia 

Ocupacional diante desse contexto. A literatura no campo da Terapia Ocupacional brasileira 

que trata a interação da criança com a natureza ainda é incipiente. Em cenário internacional é 

possível elencar o trabalho com crianças em meio a natureza realizado por Hanscom (2018), 

que aponta que a brincadeira ao ar livre e o contato com a natureza como benéfico para um 

melhor equilíbrio e desenvolvimento saudável dos sentidos, promovendo uma integração 

sensorial natural.  

 Existindo vasto campo de trabalhos sobre atuação da profissão com o público infantil 

em outros ambientes e sob outros métodos e perspectivas.  Sendo de caráter inovador a 

pesquisa sobre a atuação no contexto de ambientes naturais e áreas livres.   

Os impactos do contato da criança com a natureza merecem especial atenção e podem 

proporcionar análise sobre o contato que as crianças estão tendo tanto nos ambientes naturais 

como parques, bosques e reservas quanto em áreas verdes como quintais, hortas ou jardins em 

ambientes domiciliares e escolares. E sobre os efeitos das restrições dos usos de ambientes 

sociais no desenvolvimento e no desempenho ocupacional infantil. Assim como a análise 

sobre o contexto e significado das atividades em meios naturais ou de sua ausência na rotina 

de crianças.  
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivos Gerais 

 Investigar as evidências científicas sobre o brincar em áreas verdes e ao ar livre no 

contexto da Terapia Ocupacional. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

Descrever os efeitos do contato com áreas livres pelas crianças; 

Refletir sobre a participação em ambientes naturais e áreas livres. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Tipo de pesquisa  

 

O trabalho foi desenvolvido por meio de revisão integrativa de literatura, com 

abordagem exploratória. Foi realizada a revisão da literatura científica disponível sobre a 

temática pesquisada, assim como uma organização e compactação das ideias e estudos 

encontrados viabilizando um acesso mais fácil à informação (BOTELHO, CUNHA e 

MACEDO, 2011).   

Seguindo as seis etapas propostas por Botelho, Cunha e Macedo (2011): 1ª. Foi 

levantada a temática; 2ª estabeleceu-se os critérios de inclusão e exclusão dos estudos; 3ª. 

Identificação dos estudos pré-selecionados para leitura de  título e resumo; 4ª. Leitura na 

íntegra e categorização dos estudos selecionados; 5ª. Análise e interpretação dos resultados 6ª. 

Síntese e discussão dos resultados.  

 

3.2 Desenho do estudo 

 

Foi realizada a busca da temática nas bases de dados Web of Science, Scopus, 

PubMed e Biblioteca Virtual de Saúde - BVS. Por meio do uso dos descritores “green 

areas”, “relaxation therapy”, “outdoor play”, child, preschool, “child development”, 

“occupational therapy” e “occupational therapists”. Sendo utilizada a estratégia de busca: 

(child OR preschool OR “child development”) AND (“green areas” OR “relaxation therapy” 

OR “outdoor play”) AND (“occupational therapy” OR “occupational therapists”).   

Também foi realizada busca sobre a temática na literatura secundária  nas revistas e 

periódicos de Terapia Ocupacional, Revista Interinstitucional Brasileira de Terapia 

Ocupacional - REVISBRATO, Revista de Terapia Ocupacional da Universidade de São 

Paulo, Cadernos Brasileiros de Terapia Ocupacional por meio dos descritores criança, 

natureza, “ambiente natural”, “brincar ao ar livre”, "áreas verdes”, "áreas livres”, 

“desenvolvimento infantil”. E no American Journal of Occupational Therapy, utilizando-se 

child, “green areas” e “outdoor play”.  
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3.3 Critérios de inclusão e exclusão 

 

Foram incluídos como objeto de estudo artigos que abordaram a temática, publicados 

em inglês ou português e disponíveis na íntegra, com temporalidade livre. Foram excluídos 

desta pesquisa estudos clínicos, laboratoriais, revisões de literatura e artigos duplicados. Os 

artigos excluídos após a pré análise com a leitura do título e resumo estão apresentados no 

Apêndice 1.   

 

3.4 Seleção dos artigos 

 

A busca nas bases de dados e na literatura secundária resultou em 76 artigos, sendo 

realizada a seleção conforme os critérios de inclusão e exclusão.  Como pode ser observado 

na Tabela 1. 

 

 

Tabela 1: Fluxograma dos artigos selecionados  

Segundo BOTELHO, CUNHA e MACEDO (2011) 
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Após a exclusão de artigos em duplicatas e indisponíveis na íntegra resultaram 44 

artigos, para pré análise por meio da leitura do título e resumo do estudo. Após a leitura do 

título e resumo foram excluídos 36 artigos, sendo incluídos 8 artigos para análise por meio da 

leitura do texto na íntegra. Desses, 4 foram selecionados para a análise, categorização e 

discussão da temática.  

 

3.4 Análise dos dados 

 

 Para a análise dos dados foi utilizada a abordagem de Análise de Conteúdo, proposta 

por Bardin (2016), que consistiu em identificar e interpretar nas evidências encontradas na 

pesquisa, questões objetivas e subjetivas, a fim de compreender os sentidos relacionados ao 

tema estudado. Sendo categorizados quanto a „Efeitos do contato com áreas livres pelas 

crianças‟ e a „Considerações sobre participação em ambientes naturais e áreas livres‟. 
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4 RESULTADOS  

  Dos quarenta e quatro artigos incluídos para leitura e análise de texto e resumo, 36 

foram excluídos por não serem escritos por Terapeutas Ocupacionais, não apresentarem a 

atuação ou análise da Terapia Ocupacional em meio a esse contexto e por não abordarem a 

temática ou a metodologia de estudo que entrassem nos critérios de inclusão. Dos 8 

selecionados para leitura na íntegra,  4 foram excluídos por não abordar a temática do estudo.   

Foram então incluídos como objeto de estudo quatro artigos internacionais, realizados 

em diferentes países. „Playground usability: what do playground users say?‟, realizado no 

Canadá (RIPAT e BECHER, 2012); „The Play experiences of Preschool Children from a 

Low-socio-economic Rural Community in Worcester, South Africa‟, realizado na África do 

Sul (BARTIE, et al, 2016); „Advancing play participation for all: The challenge of addressing 

play diversity and inclusion in community parks and playgrounds‟, realizado na Irlanda 

(LYNCH, et al. 2020); „Children‟s perceptions of playing on inclusive playgrounds: A 

qualitative study‟, na Suíça (WENGER, et al. 2021). 

Todos foram  publicados em língua inglesa, em revistas de Terapia Ocupacional, 

British Journal of Occupational Therapy, Scandinavian Journal of Occupational Therapy e 

Occupational therapy international, sendo 2 artigos desta revista.   

Para a inclusão os estudos foram analisados levando em conta o objetivo, 

metodologia, amostra, desfecho e impactos das pesquisas. Sendo apresentados quanto ao 

contexto e ambiente de realização da pesquisa bem como os efeitos do brincar ao ar livre 

evidenciados nos achados.    

  

4.1 Contexto e ambiente de realização da Pesquisa  

  

Quanto ao ambiente em que foi realizada a pesquisa, três estudos analisaram ou foram 

realizados o contexto de parquinho (WENGER, et al., 2021; LYNCH, et al., 2020; RIPAT e 

BECKER, 2012;) e um analisou o brincar em diferentes realidades de uma comunidade rural 

da África do Sul (BARTIE, et al., 2016).   

O estudo descritivo qualitativo de Wenger, et al. (2021) visava explorar o brincar de 

crianças com e sem deficiência em 6 Parquinhos Inclusivos na Suíça. Foi realizado por meio 

de entrevistas e observação no parque com 32 crianças, com e sem deficiência. 
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Lynch, et al. (2020) também utilizou entrevista e observação das crianças no ambiente 

do parquinho, assim como de entrevistas semiestruturadas realizadas com os mantenedores 

desses ambientes. Realizando um estudo qualitativo com 22 usuários de parquinhos, entre 

crianças e responsáveis, e 4 provedores de 5 parques na Irlanda. Em que pretenderam verificar 

a aplicabilidade do Design Universal para experiência de acesso, participação em brincadeiras 

e inclusão em Playground  e o conhecimentos dos mantenedores dos parques em relação ao 

fornecimento de parques públicos inclusivos.    

Ripat e Becker (2012) realizaram uma pesquisa sobre Parques Públicos no Canadá 

com o objetivo de gerar ideias  para melhorar a usabilidade de Playgrounds por meio da 

compreensão da experiência do uso de Playgrounds por 20 usuários, entre crianças deficientes 

e seus cuidadores. Efetuada por meio de 11 entrevistas semiestruturadas e da utilização de 

materiais expressivos para representação da realidade pelas crianças.   

Bartie, et al. (2016) tinham como objetivo de estudo compreender o contexto do 

brincar de crianças de uma pequena comunidade rural da África do Sul, a fim de elencar 

informações para  futuras projeções de avaliações ao trabalhar com esse público. Sendo 

realizada por meio da amostra de 6 crianças da comunidade, através da observação da 

brincadeira das crianças por uma semana, de entrevista semiestruturada com os pais e o 

método Photovoice adaptado.  

  

4.2 Efeitos do brincar ao ar livre   

  

Os estudos apontaram a influência do contexto sobre a experiência dos participantes 

nos ambientes em análise, apresentando benefícios e barreiras do mesmo para o brincar ao ar 

livre. Como benefícios tem-se oportunidade de acesso a natureza e ao convívio social, o 

brincar com materiais naturais, promoção de saúde e bem estar (LYNCH, et al., 2020),    

desenvolvimento de atividades motoras, de habilidades físicas, cognitivas e sociais, do jogo 

social, simbólico e de objeto (BARTIE, et al., 2016), promoção de um ambiente de interação 

familiar, de inclusão social, de desenvolvimento emocional, social e da autonomia infantil  

(RIPAT e BECKER, 2012; WENGER, et al., 2021). 

Bartie, et al. (2016) apresentam como riscos ao brincar ao ar livre a violência nas ruas, 

risco de acidente devido a automóveis e existência de resíduos sólidos e lixos descartados 

inadequadamente nas ruas. Quanto às barreiras existentes na realidade de parques públicos,  

Wenger, et al. (2021)  apontam a existência de barreiras físicas, comportamentais e sociais se 
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para promoção da inclusão nesses espaços. Gerando desigualdade e acesso limitado para 

crianças deficientes e correndo risco de se tornar ambiente de exclusão. 

Foi reconhecida a presença de superfícies diferenciadas no solo, como cascalho, areia, 

tábuas dificultadoras do acesso das crianças deficientes (RIPAT e BECKER, 2012). Sendo 

também apontado como limitação por Lynch, et al. (2020) a falta de conhecimento dos 

responsáveis do parquinho acerca do Design Universal e a utilização da verba destinada para 

os parques para a manutenção e reparo de vandalismo. Levantando-se a problemática da 

promoção de acessibilidade e usabilidade desses ambientes, no que se refere a promoção de 

desafios e ludicidades para crianças e inclusão para as deficientes, podendo não atender as 

necessidades da diversidade de seu público.  

No estudos de Lynch, et al. (2020) os parquinhos são apontados por alguns 

participantes como único espaço verde acessível e é elencada pelos usuários a necessidade de 

mais equipamentos nos parquinhos existentes, sendo apontado pelos provedores entrevistados 

que isso se deve a falta de compreensão do valor lúdico e da necessidades do brincar livre e 

independente.  Bartie, et al (2016) aponta a falta de recursos lúdicos na comunidade analisada 

como estímulo a criatividade e promoção da utilização de recursos naturais como árvore, 

areia, pedra, madeira, chuva, animais, rio , lama, chuva.   

A redução da participação de crianças em brincadeiras ao ar livre é apontada como 

uma preocupação para a Terapia Ocupacional (LYNCH, et al., 2020). Sendo apontados  nos 

estudos possibilidades de atuação da profissão frente às realidades analisadas, em meio às 

esferas políticas e comunitárias, na defesa de políticas públicas e na colaboração para o 

desenvolvimento de espaços públicos utilizáveis para as crianças (LYNCH, et al., 2020; 

RIPAT e BECKER, 2012; WENGER, et al., 2021). A força da Terapia Ocupacional está na 

promoção da experiência corporificada do brincar e pode ser validada por meio da análise do 

contexto, do desempenho ocupacional e da promoção de Justiça Ocupacional e direitos 

ocupacionais (WENGER, et al., 2021). 
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5 DISCUSSÃO 

 

Os quatro estudos em análise foram publicados de 2012 a 2021, sendo realizados em 

diferentes continentes e países: Irlanda, Canadá, África do Sul e Suíça. Representando 

contextos diversificados, com variedades territoriais, climáticas, culturais e econômicas.  A 

partir da leitura os artigos foram analisados e categorizados Efeitos do contato com áreas 

livres pelas crianças e Considerações sobre participação em ambientes naturais e áreas livres.    

 

5.1 Efeitos do contato com áreas livres pelas crianças 

   

 Os ambientes naturais oferecem amplas experiências sensoriais, oportunidades de 

brincadeiras, são um rico espaço para a promoção do brincar livre, da brincadeira simbólica, e 

para desenvolvimento criativo (HANSCOM, 2018). Diante dos diferentes espaços e fatores 

existentes para promoção do brincar ao ar livre, assim como das barreiras e dificuldades 

encontradas, foi possível encontrar benefícios na promoção dessa experiência.  

Foi possível elencar nos artigos os benefícios do brincar ao ar livre, como a 

socialização, promoção de saúde e bem estar (LYNCH, et al., 2020),   desenvolvimento de 

atividades motoras, de habilidades físicas, cognitivas e sociais, do jogo social, simbólico e de 

objeto (BARTIE, et al., 2016), promoção de um ambiente de interação familiar, de inclusão 

social, de desenvolvimento emocional, social e da autonomia infantil (RIPAT e BECKER, 

2012; WENGER, et al., 2021).    

Sendo ressaltado pelo Comitê dos Direitos da Criança, da Organização das Nações 

Unidas (2013), os benefícios do brincar na natureza também para controle do estresse e para 

desenvolver habilidades emocionais e sociais, maior concentração, capacidade imaginativa, 

presteza e equilíbrio.    

Embora os resultados trazidos pelos estudos não sejam diretamente relacionados à 

análise do desenvolvimento da capacidade criativa por meio do brincar ao ar livre, pode-se 

inferir seu benefício para a promoção dessas habilidades. O Modelo Lúdico evidencia a 

importância do brincar na manifestação das habilidades criativas, pois, na atividade do brincar 

a criança tem a oportunidade de transformar e adaptar a realidade de maneira livre 

(FERLAND, 2006).     

Ainda que esta pesquisa não tenha encontrado estudos nacionais que abordassem o 

brincar em ambientes naturais e ao ar livre pelo olhar da Terapia Ocupacional, trabalhos 

nacionais realizados por outras áreas do conhecimento, como da psicologia e da medicina já 
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apontam os benefícios do trabalho nesse meio para o desenvolvimento infantil (MACHADO, 

et al. 2016; BECKER et.al., 2019).     

Sendo possível inferir que o país possui oportunidades para o trabalho em ambientes 

naturais e ao ar livre, considerando a dimensão territorial e a diversidade climática e 

vegetativa, como as encontradas nos diferentes biomas brasileiros, entre áreas litorais, regiões 

semiáridas, parques, reservas, manguezais e pântanos (COUTINHO, 2016).   

Machado, et al. (2016) analisando a brincadeira em parques urbanos no Brasil, sob 

perspectiva da psicologia, inferindo que elementos naturais aumentam a possibilidade de 

brincadeiras para as crianças, sendo os mais observados a utilização de areia, água, árvores e 

utensílios auxiliares de plástico para a promoção das brincadeiras.    

A Sociedade Brasileira de Pediatria propõe que as crianças tenham contato diário com 

a natureza ou ao ar livre, dando-se preferência ao brincar ao invés da prática de esportes e ao 

uso de brinquedos fabricados com madeira ao invés de brinquedos de plástico. Sendo 

recomendada também a criação de animais e plantas em domicílio (BECKER et al. 2019).   

Entretanto, a importância do brincar livre e com elementos naturais nem sempre é 

compreendida e vivenciada. Em estudo realizado em cidade irlandesa foi apontado pelos 

responsáveis dos parques que a solicitação da inclusão de novos equipamentos lúdicos em 

parques públicos pode ser devido à incompreensão dos usuários do parquinho sobre a 

importância do brincar livre (LYNCH, et al. 2019).    

Em contrapartida, em estudo realizado em uma comunidade rural em situação de 

pobreza na África do Sul se encontra uma maior compreensão dessa realidade, atribuindo-se 

valor lúdico a elementos naturais e a objetos que não são destinados à brincadeira, como 

sucata e resíduos (BARTIE, et al. 2015).     

A constituição dos parques infantis passou por transformações ao longo do tempo, e, 

atualmente, são construídos em sua maioria com equipamentos de plásticos coloridos, 

borracha, elementos mais baixos, menos arriscados e mais próximos ao chão, que são 

colocados como mais seguros para as crianças. No entanto, equipamentos artificiais podem 

estimular menos a imaginação (HANSCOM, 2018). 

Essas características não desafiam nem estimulam as crianças de forma a promover 

um desenvolvimento infantil saudável e podem causar uma superestimulação e levar as 

crianças a se desorganizar (HANSCOM, 2018). O que retoma o desafio apontado por Lynch, 

et al. (2020), entre promover acessibilidade e usabilidade, segurança ou desafios que 

promovam um brincar significativo.  
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Uma vez que em meio a cidades tem-se uma poluição sonora e visual, o brincar em 

meio a ambientes naturais ou em ambientes construídos que proporcione a interação com 

elementos naturais promovem uma melhor integração dos sentidos, uma vez que as cores e 

sons da natureza são mais suaves que os utilizados artificialmente. Entre outras, para 

proporcionar essas experiências, pode-se realizar atividades como subir em árvores, cultivo de 

jardins, colheita de alimentos e confecção de refeições, observar e identificar sons de pássaros 

e interagir com demais animais, brincar na praia, andar descalços (HANSCOM, 2018). 

Apesar de todos os benefícios apontados, Ripat e Becker (2012) apontam a presença 

desses e de  superfícies diferenciadas no solo, como cascalho e areia, como dificultadoras do 

acesso das crianças deficientes. Esses e outros fatores devem ser considerados a fim de 

promover espaços e recursos para o brincar que sejam acessíveis, seguros e eficientes.  

 Hanscom (2018) aponta algumas características desses espaços que devem ser 

observadas para que a brincadeiras possam ser realizadas de maneira mais eficaz, como a 

presença de componentes naturais, água, espaço aberto para movimentação e exploração, 

elementos espaçados e que promovam o desafio, a brincadeira simbólica, a brincadeira 

criativa e oferecem oportunidades de brincadeiras, relaxamento e experiências sensoriais.   

 

5.2 Considerações sobre participação em ambientes naturais e áreas livres  

 

A experiência da infância é heterogênea, mesmo diante de uma mesma localidade e 

cultura, sendo diversa quanto a idade, capacidades físicas, cognitivas, habilidades, 

funcionalidade, contexto e valores. O que gera uma rica diversidade de público nos ambientes 

frequentados por essa população. Ambos os artigos em análise trouxeram elementos do 

cotidiano e do contexto em que as crianças se inserem, sendo possível realizar uma análise 

sobre os fatores que influenciam sua participação em ambientes naturais e áreas livres.   

Pode-se notar a influência do contexto, da cultura e da realidade socioeconômica sobre 

a percepção e usabilidade de ambientes disponíveis para o brincar livre. Assim como, da 

influência da percepção das pessoas e da cultura sobre a forma em que participam do meio em 

questão.   

Dentre as realidades apresentadas nos artigos em análise, pode-se elencar obstáculos 

para o brincar ao ar livre, tendo-se influência de diferentes fatores, não só físicos como sociais 

e comportamentais (WENGER, et al., 2021)  Entre eles a violência nas ruas e poluição dos 

solos (BARTIE, et al. 2016), vandalismo, falta de acessibilidade para deficientes nos espaços 

públicos e a falta de conhecimento e aplicabilidade do Design Universal (LYNCH, et al., 
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2020), que pode ser entendido como a projeção de ambientes, produtos e edificações que 

possam ser utilizáveis por todas as pessoas (MACE, et al. 1996). 

Sendo apontado como desafio nos estudos de Wenger, et al. (2021), a promoção de 

espaços livres que atendam a necessidade de todos seus frequentadores. Lynch, et al. (2020) 

apontam também sobre a realidade da redução da participação de crianças em brincadeiras ao 

ar livre como uma realidade preocupante para a Terapia Ocupacional. O que se dá, entre 

outros fatores, pelo processo de urbanização e avanços tecnológicos (LOUV, 2018).     

É possível identificar barreiras para participação das crianças de uma forma geral, 

tendo-se uma limitação ao acesso de ambientes adequados e seguros para o brincar ao ar livre. 

Quando se diz respeito ao acesso para crianças deficientes isso pode aumentar, como foi 

trazido por Ripat e Becker (2012).  Realidade que é multifatorial, não se restringindo apenas à 

falta de acessibilidade física ou de espaços que sejam úteis a seus usuários, mas envolve todo 

o contexto e cultura, esferas políticas e sociais.   

A importância e o impacto do ambiente e contexto na funcionalidade e desempenho 

das pessoas é ressaltada na „Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e 

Saúde‟ (CIF).  Sendo as  restrições de participação problemas que uma pessoa possui em meio 

a essa realidade (OMS, 2003).  

A participação pode ser entendida como “envolvimento de um indivíduo numa 

situação da vida real” (OMS, 2003, p.7) e, as características dos espaços públicos podem 

levar a uma maior ou menor participação social que refletem no desempenho ocupacional das 

pessoas. É importante entender o aspecto ocupacional apresentado nas cidades, pois, de 

acordo com Corrêa e Gonçalves (2021), as atividades e ocupações são realizadas nesse meio.  

 Realidades apresentadas que dificultam o acesso e participação de crianças em meio a 

ambientes naturais e áreas livres comunitárias podem se configurar também como uma 

situação de  Injustiça Ocupacional, uma vez que se tem a privação ou redução de acesso a 

oportunidade de desempenho ocupacional devido a fatores sociais (Townsend e Wilcock apud 

Townsend e Marval, 2004).  

Como já elencado por Wenger, et al. (2021), a segregação causada pelo sistema 

escolar de ensino especial para deficientes pode gerar  reflexo na interação dessas crianças em 

espaços públicos e interferir sua participação nesse meio. Essas e outras realidades 

apresentadas nos artigos em estudo, como as diferenças socioeconômicas, culturais, físicas, 

sociais e contextuais, podem se configurar como situação de injustiça e de restrição de 

participação.  
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Barreiras encontradas nos diferentes países para a promoção do brincar ao ar livre 

também podem ser encontradas no Brasil, tendo em vista a diversidade socioeconômica do 

país, como a insegurança e má qualidade dos espaços públicos (BECKER et al, 2019). O que 

viola o artigo 227 e 225 Constituição brasileira, que diz respeito ao direito da criança a 

liberdade de convivência em ambientes comunitários e de usufruir de ambiente equilibrado 

(BRASIL, 1999).   

Esses aspectos apontam a diversidade de fatores envolvidos para promoção do brincar. 

Enfatizando a influência do contexto e do ambiente sobre o desempenho ocupacional infantil. 

E reforçando que o envolvimento de crianças no brincar ao ar livre e em ambientes naturais 

englobam diferentes fatores e esferas sociais. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

Embora os resultados tenham sido encontrados em países com contextos diferentes do 

Brasil, é possível inferir que o país possui oportunidades para o trabalho em ambientes 

naturais e ao ar livre. Sendo os resultados encontrados pelos estudos internacionais da Terapia 

Ocupacional  relevantes para a reflexão e construção da prática brasileira.  

Os estudos aqui apresentados ressaltam os benefícios e a importância da exposição a 

ambientes naturais e áreas livres para o desenvolvimento da criatividade e promoção do 

brincar livre.  Assim como da importância do olhar sob o contexto e fatores que a envolvem e 

influenciam a participação social nesse meio.   

Em que se ressalta a necessidade de um olhar sobre a redução da participação das 

crianças em ambientes naturais e áreas livres e para promoção da participação social, garantia 

de acesso, usabilidade para todos os usuários nesses ambientes e conscientização sobre a 

importância do brincar livre. Por meio de ações intersetoriais que garantam a oferta e redução 

dessas necessidades.   

Este trabalho contribui com o campo social e científico no sentido de ampliar o 

repertório dos terapeutas ocupacionais com relação aos ambientes de intervenção em relação a 

ambientes naturais e ao ar livre.  Sugere-se que estudos futuros aprofundem o olhar sobre os 

benefícios do contato direto das crianças com os ambientes naturais e a contribuição para 

desenvolvimento infantil integral.  
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APÊNDICE A – Tabela dos excluídos 

 

 

Autor   Ano Base  Revista País/ 

Língua 

Tipo de 

estudo 

Objetivo 

estudo 

Motivo da 

exclusão 

Poulsen, Anne A  

Ziviani, Jenny M 

Cuskelly, Monica 

Smith, Rachel 

2007 SCOPUS 

PUBMED 

WEB 

BVS 

AJOT 

 American 

journal of 

occupationa

l therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Investigar o papel 

mediador dos 

esportes coletivos 

e lazer na relação 

entre a capacidade 

de coordenação 

física e a 

percepção de 

solidão. 

 

Não abordar a 

temática, 

tratando sobre 

inclusão de 

garotos com 

TDC em esportes 

coletivos 

Miller, E 

Kuhaneck, H 

2008 SCOPUS  

AJOT  

American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Investigar as 

percepções das 

experiências 

lúdicas e os 

fundamentos para 

as escolhas lúdicas 

de crianças de 7 e 

11 anos. 

 

Não abordar a 

temática, sobre 

preferências de 

brincar 

O'Brien, Jonathon 

Smith, Jenny 

2002 SCOPUS British 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Inglaterra 

Estudo 

Qualitativo 

Explorar como o 

medo do risco dos 

pais  pode 

influenciar as 

brincadeiras de 

seus filhos.   

 

Não abordar a 

temática. Expõe 

sobre a 

influência do 

medo dos pais 

sobre a 

brincadeira dos 

filhos 

Donohue, M V 2005 SCOPUS Canadian 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Canadá 

Estudo de 

Observação 

Avalia a validade 

e confiabilidade 

do Perfil Social 

 

Não aborda a 

temática. Trata 

sobre avaliação 

de perfil social 

de crianças. 

Ruffino, A G 

Mistrett, S G  

Tomita, M  

Hajare, P 

2006 SCOPUS Journal of 

Special 

Education 

Technology 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Avaliar presença 

de recursos de 

design universal 

em brinquedos. 

 

Apresenta 

temática sobre 

Ferramenta para 

avaliação de 

brinquedos 



 

 

Donohue, M V 

 

2007 SCOPUS Australian 

Occupationa

l Therapy 

Journal 

Inglês/ 

Austrália 

Estudo de 

Observação  

Avaliar a 

confiabilidade 

entre avaliadores 

de observações em 

grupos de crianças 

e adultos por meio 

do Perfil Social. 

Trata sobre 

avaliação da 

participação da 

comunidade e do 

grupo 

psiquiátrico 

Anita C. Bundy,  

Tim Luckett, 

Geraldine A. 

Naughton, Paul J. 

Tranter, Shirley R. 

Wyver and Jo 

Ragen 

2008 SCOPUS  American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Examinar o 

impacto de uma 

intervenção na 

ludicidade de 

crianças 

 

Selecionado para 

leitura na íntegra 

mas excluído por 

ter sido realizado 

em ambiente 

escolar visando 

avaliação de 

ludicidade 

Bharathi, G 

Venugopal, A 

Vellingiri, B 

 

2019 SCOPUS Egyptian 

Journal of 

Neurology, 

Psychiatry 

and 

Neurosurger

y 

Inglês/ 

Egito 

Estudo 

Qualitativo. 

Pré-teste / 

pós-teste e 

acompanha

mento entre 

as crianças 

autistas. 

 

Avaliar se a TM 

pode melhorar o 

desenvolvimento 

de habilidades 

sociais de crianças 

autistas e verificar 

se os efeitos da 

TM são 

duradouros 

 

Trata sobre 

musicoterapia e 

crianças autistas 

Nordström, 

Birgitta 

Lynch, Helen 

Prellwitz, Maria 

 

2020 SCOPUS Internationa

l Journal of 

Disability, 

Developme

nt and 

Education 

Inglês/ 

Suécia 

Estudo 

Qualitativo 

Explorar e 

descrever as 

atitudes dos 

fisioterapeutas e 

terapeutas 

ocupacionais e a 

compreensão do 

lugar do jogo na 

habilitação 

 

Aborda sobre a 

visão do jogo na 

reabilitação pela 

Fisioterapia e a 

Terapia 

Ocupacional  

Sterman, J et al. 

 

2020 SCOPUS Australian 

Occupationa

l Therapy 

Journal 

Inglês/ 

Austrália  

Estudo 

Qualitativo 

Compreender a 

visão dos 

participantes sobre 

a utilidade da 

intervenção do 

Sydney 

Playground 

Project para 

promover a 

escolha e o 

controle entre 

Selecionado para 

leitura na íntegra 

e excluído por 

tratar de 

intervenção no 

interior da escola  



 

 

crianças com 

deficiência no 

pátio da escola. 

Munambah, N 

Ramugondo, E L 

Cordier, R 

2021 SCOPUS British 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Inglaterra 

Qualitativa 

descritiva 

Explorar as 

perspectivas de 

cuidadores do 

Zimbábue sobre as 

brincadeiras de 

crianças com HIV/ 

AIDS. 

Foge da 

temática, aborda 

sobre  

brincadeiras de 

crianças com 

HIV / AIDS 

Barris, R 

Cordero, J 

Christiaansen, R 

1986 BVS American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Identificar os 

fatores que 

influenciam sua 

seleção de 

atividades por T.O 

 

Selecionado para 

leitura na íntegra 

mas não incluso 

por não trazer 

sobre a atuação 

na T.O em 

ambientes 

naturais 

 

Engel, J M 1992 BVS American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Investigar a 

eficácia dos 

exercícios de 

relaxamento 

progressivo na 

redução das 

queixas de 

cefaleia, 

particularmente 

aquelas cefaleias 

de uma variedade 

mista 

Por não abordar 

a temática em 

questão. 

Tratando sobre 

relaxamento para 

dor de cabeça 

Rusy, L M 

Weisman, S J 

2000 BVS 

Pediatric 

Clinics of 

North 

America 

 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo  

Descritivo  

Discutir as 

terapias 

complementares e 

como usá-las pode 

reduzir ou 

eliminar a 

quantidade de 

medicamento 

necessária para 

tratar a dor 

Foge da 

temática. Estudo 

sobre Terapias 

complementares 

para o tratamento 

da dor aguda 

pediátrica. 

Thangavelu,  

Karthik  

2006 BVS General 

hospital 

Inglês/ 

Holanda 

Estudo de 

Caso 

Apresentar estudo 

de caso sobre 

Foge da 

temática, trata 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/00313955
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00313955
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00313955
https://www.sciencedirect.com/science/journal/00313955


 

 

O‟Brien, Patrick psychiatry tratamento de 

distúrbio de 

ruminação em 

adulto 

sobre distúrbio 

de ruminação em 

adultos 

Hoy, Monica M P 

Egan, Mary Y 

Feder, Katya P 

 

2011 BVS Canadian 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Canadá 

Revisão 

Sistemática 

Determinar a 

eficácia das 

intervenções de 

escrita 

 

Não apresenta a 

temática e a 

metodologia 

exigida para o 

trabalho. Revisão 

Sistemática 

sobre 

Linsey Howie, 

Michelle Coulter 

and Susan 

Feldman 

2004 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Examinar como o 

envolvimento em 

ocupações 

criativas informou 

a identidade 

ocupacional de 

seis idosos 

aposentados 

Foge a temática, 

narrativa de 

identidade de 

idosos 

Linn Wakeford, 

Peggy P. Wittman, 

Matthew Wesley 

White and Mark 

R. Schmeler 

2005 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo  

Descritivo 

Articular a 

posição da AOTA 

em relação ao uso 

de tecnologias de 

telerreabilitação 

por terapeutas 

ocupacionais e 

assistentes de 

terapia 

ocupacional 

Não aborda a 

temática. 

Documento de 

posição de 

telereabilitação 

Wakeford, Ruth 

Humphry and 

Linn 

2006 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo de 

Caso 

Examinar 

maneiras 

alternativas de 

pensar sobre os 

processos de 

desenvolvimento e 

demonstrar como 

uma perspectiva 

de 

desenvolvimento 

infantil se 

concentra na 

mudança do 

indivíduo e 

domina nossa 

literatura. 

Aborda sobre 

perspectiva 

contextual e 

participação 

social das 

crianças. 



 

 

Jane E. Roberts, 

Linda King-

Thomas and 

Marcia L. Boccia 

 

2007 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo  

de caso 

Examinar os 

efeitos do 

tratamento 

comportamental 

da terapia de 

integração 

sensorial clássica. 

Aborda sobre a 

eficácia da 

terapia de 

integração 

sensorial 

Anita C. Bundy, 

Sue Shia, Long Qi 

and Lucy Jane 

Miller 

2007 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Investigar a 

disfunção do 

processamento 

sensorial e o efeito 

da intervenção na 

ludicidade 

Aborda sobre 

como a 

disfunção do 

processamento 

sensorial afeta o 

jogo. 

Primeau, Loree A. 

 

2008 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo  

Descritivo  

Declarar o direito 

da criança a 

brincar 

Foge da 

temática. 

Declaração 

social da AOTA 

sobre o jogo 

Milena Jankovich, 

Jacqueline Mullen, 

Erin Rinear, Kari 

Tanta and Jean 

Deitz 

 

2008 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Examinar 

concordância entre 

avaliadores e a 

validade do 

construto da 

Escala de 

Brincadeiras Pré-

escolares de Knox 

Revisada 

(RKPPS)  

Foge da 

temática. Aborda 

sobre Escala de 

jogo pré-escolar 

de Knox  

Blakeney, A. B. 

Marshall, A. 

2009 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Pesquisa-

ação 

Apresentar 

evidências da 

ligação crítica 

entre a qualidade 

da água e as 

ocupações 

humanas 

Foge da 

temática. 

Qualidade da 

água, saúde e 

ocupações 

humanas 

Little, L. M. 

Sideris, J. 

Ausderau, K. 

Baranek, G. T. 

 

2014 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Fatorial 

exploratória 

Derivar 

empiricamente as 

dimensões da 

participação em 

atividades em uma 

amostra de 

crianças em idade 

escolar com 

Foge da 

temática. Trata 

sobre atividades 

entre crianças 

com transtorno 

do espectro do 

autismo 



 

 

transtorno do 

espectro do autista 

Persch, Andrew C. 

Lamb, Amy J. 

Metzler, Christina 

A. 

Fristad, Mary A. 

2015 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Revisão de 

literatura 

Fornecer aos 

profissionais de 

terapia 

ocupacional 

evidências que 

apoiam o poder 

terapêutico das 

intervenções de 

hábitos saudáveis 

para crianças. 

Foge da 

temática. Trata 

sobre hábitos 

saudáveis para 

crianças 

Persch, Andrew C. 

Gugiu, P. Cristian 

Onate, James A. 

Cleary, Dennis S. 

2015 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

transversal 

prospectivo 

Determinar as 

propriedades 

psicométricas do 

Vocational Fit 

Assessment 

(VFA) 

examinando sua 

estrutura fatorial e 

confiabilidade de 

subescala. 

Foge da 

temática. Trata 

sobre o 

desenvolvimento 

e avaliação 

psicométrica 

Fabrizi, Sarah E. 

Ito, Max A. 

Winston, Kristin 

 

2016 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Investigar os 

efeitos de um 

grupo de 

recreação da 

comunidade na 

ludicidade de 

crianças com 

necessidades 

especiais de 15 

meses a 3 anos e 

na capacidade de 

resposta de seus 

cuidadores 

Foge da 

temática. Efeito 

de grupos de 

brincadeiras 

liderados por 

terapia 

ocupacional na 

intervenção 

precoce na 

ludicidade  

Lawson, Lisa 

Mische 

Foster, Lauren 

 

2016 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

correlacional 

retrospectivo 

Compreender as 

relações entre os 

padrões sensoriais, 

obesidade e 

prática de 

atividade física de 

crianças com TEA 

Foge da 

temática. 

Padrões 

sensoriais, 

obesidade e 

participação na 

atividade física 

de crianças com 



 

 

transtorno do 

espectro do 

autismo 

Underwood, 

Heather 

Javaherian-

Dysinger and 

Robin T. 

2017 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo  

Descritivo  

Definir o papel da 

terapia 

ocupacional e o 

escopo dos 

serviços 

disponíveis para 

sobreviventes e 

famílias que 

sofreram violência 

doméstica 

 

Foge da 

temática. 

Serviços de 

terapia 

ocupacional para 

indivíduos que 

sofreram 

violência 

doméstica 

Kingsley, Karrie  

Clark, Gloria  

2020 AJOT American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo de 

Caso  

Aplicar evidências 

das revisões 

publicadas sobre 

um tópico a um 

caso relacionado 

 

Selecionado para 

leitura na 

íntegra, mas não 

incluso por tratar 

de  ambientes de 

convívio naturais 

da criança  

Cahill, Susan M. 

Beisbier, 

Stephanie 

 

2020 AJOT 

 

American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Revisão de 

Revisões 

Sistemáticas  

Orientar a tomada 

de decisões e 

apoiar as melhores 

práticas na 

prestação de 

serviços para 

crianças e jovens 

de 5 a 21 anos em 

casa, na escola e 

na comunidade. 

Foge da 

temática. 

Diretrizes de 

Prática de 

Terapia 

Ocupacional 

para Crianças e 

Jovens de 5 a 21 

anos 

Montes-Montes, 

Rebeca 

Delgado-Lobete, 

Laura 

Pereira, Javier 

Pousada, Thais 

 

2020 AJOT 

 

American 

Journal of 

Occupationa

l Therapy 

Inglês/ 

Estados 

Unidos 

Estudo 

Qualitativo 

Traduzir e adaptar 

transculturalmente 

o DCDQ para o 

espanhol europeu 

(DCDQ – ES) 

para uso na 

avaliação da 

coordenação 

motora em 

crianças 

espanholas. 

Foge da 

temática. 

Validação 

Preliminar da 

Versão em 

Espanhol 

Europeu do 

Questionário de 

Transtorno da 

Coordenação do 

Desenvolviment

o (DCDQ – ES) 



 

 

El-Khatib, Umaia 

 

2005 Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional  

Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional 

Português/ 

Brasil 

Descritivo Levantar o perfil e 

crianças e 

adolescentes que 

passam pelo  

judiciário de São 

Carlos 

 

Foge da 

temática. Trata 

sobre passagem 

de crianças e 

adolescentes no 

judiciário  

Thelma Simões 

Matsukura, 

Amanda Dourado 

Souza Akahosi 

Fernandes,  

Maria Fernanda 

Barboza Cid 

2014 Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional  

Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional  

Português/ 

Brasil 

Entrevistas e 

técnica do 

Discurso do 

Sujeito 

Coletivo 

(DSC) 

Identificar e 

comparar 

situações de risco 

ou proteção ao 

desenvolvimento 

socioemocional de 

crianças que 

vivem em 

contextos de 

desvantagem 

socioeconômica 

Foge da 

temática. Aborda 

sobre saúde 

mental infantil e 

contextos de 

desvantagem 

socioeconômica 

Vitale Regina 

Helena Torkomian 

Joaquim, 

Marina Sanches 

Silvestrini, Bruna 

Pereira Ricci 

Marini 

2014 Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional  

Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional 

Português/ 

Brasil 

Estudo 

Qualitativo 

Relatar 

experiência de 

Projeto de 

Extensão em 

Terapia 

Ocupacional em 

uma Santa Casa 

visando promover 

informação e 

orientação sobre 

cuidados e 

interação dessas 

mães com seus 

bebês 

hospitalizados. 

Aborda sobre 

experiência de 

intervenção de 

Terapia 

Ocupacional no 

contexto 

hospitalar com 

bebês 

Silva, Fernanda 

Ballarin, Maria  

Oliveira, José  

 

2015 Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional  

Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional 

Português/ 

Brasil 

Descritiva e 

qualitativo 

Relatar 

experiência de 

intervenção 

terapêutica 

ocupacional junto 

a um grupo de 

acompanhantes de 

crianças 

internadas em uma 

UTI Pediátrica 

Aborda sobre 

grupo com 

acompanhantes 

de crianças 

internadas em 

Unidade de 

Terapia Intensiva 



 

 

Almeida, Diego  2020 Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional  

Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional 

Português/ 

Brasil 

Etnografia Explorar a 

potência política 

do lazer noturno 

paulistano 

destinado aos 

consumidores de 

sexualidade e 

gênero dissidentes 

Aborda a 

temática de 

Política e 

resistência no 

lazer noturno 

homossexual 

Manzini, Mariana  

Figueiredo, Mirela 

Manzini, Ana 

Martinez, Claudia 

2021 Cadernos 

Brasileiros 

de Terapia 

Ocupacional  

Cadernos 

Brasileiros 

 de Terapia 

Ocupacional 

Português/ 

Brasil 

Natureza 

experimental 

e de 

abordagem 

qualitativa 

Descrever 

procedimentos de 

intervenção de 

terapia 

ocupacional com 

uso da C.A 

executados por 

parceiros de 

comunicação de 

uma criança com 

paralisia cerebral 

Aborda a 

temática de 

Comunicação 

Alternativa 

Soler, Ana  

Rezende, Luciana 

Blascovi-Assis, 

Silvana  

 

2011 Revista de 

Terapia 

Ocupacional 

da 

Universidade 

de São Paulo 

Revista de 

Terapia 

Ocupacional 

da 

Universidad

e de São 

Paulo 

Português/ 

Brasil 

Estudo 

Qualitativo 

Investigar como 

ocorre a utilização 

do playground por 

um grupo de 

crianças com 

paralisia cerebral 

tipo diparética 

espástica segundo 

relato verbal de 

suas mães. 

Aborda a 

temática, de 

participação em 

parquinhos, mas 

sob o olhar da 

Fisioterapia 

 


