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O câncer é uma doença crônica multifatorial, resultante da interação de fatores etiológicos 
que afetam os processos de controle da proliferação e crescimento celular. Apesar do avanço da 
ciência que possibilitou o surgimento de perspectivas de cura para os variados tipos de câncer, 
esta doença é vista como um processo irreversível, intensificando o sofrimento do paciente e de 
sua família. Este projeto configura-se na importância de associar ao tratamento de pacientes com 
câncer e seus cuidadores, uma oficina terapêutica que tem como objetivo facilitar a manifestação 
de sentimentos, favorecendo a discussão, análise e possível elaboração dos conteúdos a respeito 
dos processos que envolvem o adoecimento. Através das oficinas, serão utilizados materiais como: 
massa de modelar, tintas, tela, revistas, entre outros, a fim de auxiliar na representação dos conteúdos 
dos pacientes, contribuindo na elaboração da auto-imagem, do papel da família e da instituição, 
compartilhando seus conflitos através do processo terapêutico grupal. As atividades conduzirão 
o trabalho para elaboração de possíveis traumas, e reviver os fatos que aconteceram em sua vida 
de forma diferenciada, sendo assistidos por profissionais capacitados a enfrentar suas dores com 
outro olhar. O projeto está em andamento, não sendo possível ter resultados passíveis de medir 
ou qualificar. Ele encontra-se registrado junto a Pró-Reitoria de Extensão Universitária da FOA/
UNESP sob o ID nº 10107, recebendo o apoio financeiro de R$ 420,00 para compra de materiais.


