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Introdução: cuidar de crianças com câncer é uma delicada tarefa. Apesar de todos os
avanços tecnológicos no tratamento e de uma crescente chance de cura se diagnosticado
precocemente, o câncer, em especial o infantil, continua sendo uma doença complexa e
difícil de enfrentar, ainda carregada de estigmas e preconceitos pelo senso comum. Esse
trabalho é uma tentativa dar algum sentido às experiências apreendidas no campo que
venho realizando para a monografia. Os resultados preliminares comprovam a hipótese
de que existem emoções permitidas e proibidas para sentir e expressar durante o tempo
de trabalho na casa de apoio pesquisada. O que pode ser sentido e como ser sentido2 se
reflete nas práticas profissionais e institucionais da casa.
Objetivo: conhecer as construções sociais das (in) possíveis manifestações de emoções3
de voluntários em uma casa de apoio voltada para crianças portadoras de câncer, na cidade
de São Luís – MA.
Metodologia: observação participante, entrevistas e questionários com os voluntários.
Resultados preliminares: foi constatado que o câncer infantil é tratado como tabu pelos
próprios voluntários e funcionários da casa de apoio. É proibido mencionar a palavra
câncer diante das crianças e seus pais, e não expressar tristeza, surpresa, espanto, ou
quaisquer emoções e sentimentos “negativos”. Segundo relatos dos voluntários, a criança,
ao perceber o sofrimento dos pais, absorveria “energias maléficas” e, consequentemente,
poderia agravar o seu estado de saúde, comprometendo o tratamento. Todas as atividades
da casa são realizadas visando promover alegria e distração. O envolvimento emocional
é inevitável e um desgaste constante: eles não podem expressar fraquezas dentro da casa.
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