
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS E SOCIAIS 

CURSO DE GRADUAÇÃO EM PSICOLOGIA 

 

 

 

 

CAROLINE SILVA VELASCO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O DESENHO COMO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO NA GESTALT-TERAPIA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2018 



CAROLINE SILVA VELASCO 

 

 

 

O DESENHO COMO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO NA GESTALT-TERAPIA 

 

 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Bacharel em 

Psicologia, como requisito parcial para 

conclusão do curso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientadora: 

Prof.ª Dr. ª Priscila Pires Alves 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2018 



Ficha catalográfica automática - SDC/BAVR    

Bibliotecária responsável: Ana Claudia Felipe da Silva - CRB7/4794

V433d Velasco, Caroline Silva 
  O desenho como dispositivo terapêutico na Gestalt-Terapia /
Caroline Silva  Velasco ; Priscila  Pires Alves, orientador.
Volta Redonda, 2018.
  55 f. : il.

  Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Psicologia)-
Universidade Federal Fluminense, Instituto de Ciências
Humanas e Sociais, Volta Redonda, 2018.

  1. Desenho. 2. Gestalt-Terapia. 3. Recursos Lúdicos. 4.
Psicoterapia Infantil. 5. Produção intelectual. I. Título
II. Pires Alves,Priscila , orientador. III. Universidade
Federal Fluminense. Instituto de Ciências Humanas e Sociais.
Departamento de Psicologia.

                                      CDD -



CAROLINE SILVA VELASCO 

 

 

O DESENHO COMO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO NA GESTALT-TERAPIA 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

apresentado ao curso de Bacharel em 

Psicologia, como requisito parcial para 

conclusão do curso. 

 

 

Aprovada em       de            de       . 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

 

_________________________________________ 

Prof.ª Dr. ª Priscila Pires Alves (Orientadora) – UFF 

 

 

 

_________________________________________ 

    Prof. Dr. Antônio Augusto Pinto Junior – UFF 

 

 

 

_________________________________________ 

    Prof. Ma. Edneusa Lima Silva - FASF 

 

 

 

 

 

 

 

Volta Redonda 

2018 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Dedico este trabalho a minha família e meus 

amigos, que com todo o apoio, sempre 

demonstraram acreditar em meus potenciais.  

Para Irene e Alda com todo o meu amor.  



AGRADECIMENTOS 

 

 

Agradeço aos meus pais, Marcos e Raquel, a meu padrasto Carlos e a todos os meus familiares, 

o incentivo.  

 

Agradeço as minhas irmãs Taline, Maria Eduarda e meu irmão Maicon pelo companheirismo. 

 

Agradeço a Léo Zamboti pelo amor, pelo ímpeto e por não ter me deixado desistir.  

 

Agradeço todos os meus amigos pelo auxílio constante, o que foi decisivo para a ocorrência 

deste trabalho.  

 

Agradeço a Profa. Priscila Pires Alves pelo aprendizado, pelo exemplo e pela experiência. 

 

Agradeço a Suellen Guerra e a Giselle Flores pela amizade e pelos ensinamentos, fundamentais 

para a realização deste trabalho.  

 

Agradeço a Universidade Federal Fluminense, por ter me proporcionado tantas experiências e 

aprendizados ao longo destes cinco anos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desenho para saber o que se passa no interior 

Desenho para conhecer um pouco de mim 

Desenho para quem procura encontrar 
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RESUMO 

 

 

O trabalho visa compreender o desenho enquanto um possibilitador da expressão e 

comunicação infantil, a partir dos referenciais teóricos da Gestalt-Terapia. Tendo em vista este 

objetivo, o estudo aclara a relevância deste recurso, desvelando sua contribuição acerca do 

desenvolvimento afetivo, cognitivo e motor da criança. Para o alcance desde escopo, faz-se uso 

de pressupostos da Gestalt-Terapia, considerando-se que esta oferece alicerces relacionais entre 

o uso da ludicidade e a construção do processo terapêutico infantil. Para a abordagem, os 

recursos lúdicos são modos que auxiliam a comunicação e a expressão infantil, e o desenho, 

compondo este campo lúdico, afeta estes aspectos de semelhante modo. Através da pesquisa a 

partir de revisões bibliográficas, a monografia apresenta estudos que trazem em seu arcabouço 

compreensões acerca da origem e do percurso histórico do recurso do desenho na civilização, 

concatenando sua entrada no espaço terapêutico no trabalho com crianças, ilustrando seu 

desenvolvimento histórico e relacional. 
 
Palavras-chave: Desenho. Recursos Lúdicos. Gestalt-Terapia. Psicoterapia Infantil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 

 

 
The aim of this work is to understand drawing as an enabler of child expression and 

communication, based on Gestalt Therapy theoretical references. In view of this objective, the 

study clarifies the relevance of this resource, revealing its contribution to the affective, 

cognitive and motor development of the child. To achieve scope, Gestalt-Therapy assumptions 

are used, considering that it offers relational foundations between the use of playfulness and the 

construction of the infantile therapeutic process. For the approach, playful resources are ways 

that help children's communication and expression, and drawing, composing this play field, 

affects these aspects in a similar way. Through the research based on bibliographical reviews, 

the monograph presents studies that include in its framework understandings about the origin 

and historical course of the resource of the drawing in civilization, concatenating its entrance 

in the therapeutic space in the work with children, illustrating its historical and relational 

development. 

 

Keywords: Drawing. Play resources. Gestalt-Therapy. Child Psychotherapy. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenho, concebido como uma forma de comunicação é um recurso que se faz 

presente desde o início da civilização. Buscando o contato mais autêntico com o seu meio 

circundante, o homem pré-histórico encontrou no desenho, que se dava a partir de pinturas 

rupestres, uma forma de se comunicar. Usufruído inicialmente como modo de representação do 

mundo, o desenho se tornou, a partir do processo de desenvolvimento humano, uma das 

primeiras configurações da linguagem e da escrita. “O desenho foi à forma que o homem 

primitivo encontrou para se comunicar, e um desenho possuía vários significados” (HANYCZ 

& KLEIN, 2010, p. 2). 

 

A Gestalt-Terapia apresenta-se como uma abordagem que promove ao terapeuta a 

escolha do seu modo de trabalho, no que diz respeito, principalmente, a técnicas e experimentos. 

“A Gestalt Terapia é uma das abordagens da atualidade que mais abrem espaço para recursos 

alternativos no espaço terapêutico, com o objetivo de ampliar a consciência do cliente” 

(MULHOLLAND, 2003, p. 7). Há a pertinência ao profissional para que lide criativamente 

com o processo terapêutico, o que implica na responsabilidade de manutenção dos pressupostos 

básicos que caracterizam a teoria e a prática gestáltica. Esses pressupostos dizem respeito a 

concepção de homem, que, sendo um ser criativo, detêm poder de escolha e de mudança. Em 

relação aos processos terapêuticos infantis, dentro da abordagem, se faz necessário 

compreender o contexto e a relação que este estabelece com a criança, analisando o micro e o 

macro sistema ao qual está inserida, captando e abarcando desta forma, seu campo circundante. 

Para além destes, dispositivos para o manejo da clínica infantil se tornam grandes auxiliadores, 

como pode ser citado, o desenho.  

 

No trabalho terapêutico com crianças, o diálogo entre profissional e cliente não se limita 

apenas a linguagem verbal, havendo outros mecanismos para a expressão, já que não há uma 

única e principal forma de comunicação utilizada pelo público infantil. Estes atendimentos 

exigem do psicoterapeuta uma conexão com sua criança interior, com a premissa de aproximá-

lo do mundo infantil, o que pode ser promovido por meio de brincadeiras e recursos lúdicos. 

No contexto da psicoterapia, estes se tornam significativos, já que, com sua utilização é 

possibilitado o acesso a diversos aspectos, como contexto, percepção, desenvolvimento e 

outros, além de agir como uma chamada a expressão da criança, não excluindo, por se tratar de 

brincadeiras, a seriedade e a importância do recurso. “O psicólogo atua como facilitador que 
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junto com a criança cria condições de crescimento num ambiente que lhe permita no brincar a 

expressão dos seus significados” (FEIJOO, 1997, p. 7). 

 

Para a criança, o desenho exprime, para além de uma atividade lúdica, um modo de 

interação e conexão com o contexto que a cerca, diferenciando-se da linguagem oral. “Para a 

criança os desenhos e rabiscos servem como forma de registro de histórias, brincadeiras, 

desejos, pensamentos e vontades. Pode-se dizer que expressam a necessidade de comunicação 

que os pequenos têm de manifestar-se” (HANYCZ & KLEIN, 2010, p. 4). No processo terapêutico 

infantil, este recurso possibilita aos clientes manifestações afetivas e emocionais, e para além 

destas, demonstram na prática, ritmos de desenvolvimento, que podem se relacionar a aspectos 

sensórios, motores e cognitivos. Assim, na troca com o meio infantil, o desenho exerce um 

papel relevante, pois é um dos primeiros caminhos utilizados pela criança para se expressar, 

revelando seu modo de ser e encontrar-se no mundo. 

 

No tocante a relevância do desenho, este torna-se um facilitador do processo terapêutico. 

“O desenho tem sido compreendido como um meio que permite a criança organizar 

informações, processar experiências vividas e pensadas, estimulando-a a desenvolver um estilo 

de representação singular do mundo” (MENEZES, MORÉ & CRUZ, 2008, p. 190).  Isto posto, 

é por intermédio dele que a criança traduz seu mundo, interior e exterior. 

 

  Levando-se em consideração os aspectos mencionados, o presente trabalho propõe-se a 

analisar a origem e a aplicação do desenho no ambiente terapêutico infantil, revelando a 

importância que constitui neste espaço. Deste modo, torna-se essencial avaliar criticamente a 

sua utilização, não se limitando simplesmente à sua configuração gráfica e estética, mas 

abarcando como compreensão o significado que o próprio autor, ou seja, a criança, transmite a 

sua obra. Assim, o estudo procurará evidenciar a relevância do desenho enquanto auxiliador e 

promotor da expressão para as crianças no processo terapêutico na Gestalt-terapia. Para fins de 

discussão sobre os temas propostos, o trabalho contará com três capítulos. O primeiro capítulo 

expõe o conceito e o percurso histórico do desenho na civilização e no Brasil. O segundo 

capítulo, apresenta o conceito de infância, o processo de desenvolvimento e comunicação da 

criança, e a utilização do desenho como um modo de linguagem. Para finalizar, o terceiro 

capítulo apresenta os pressupostos da Gestalt-terapia, abarcando seu início, sua relação com a 

criança, com a ludicidade e finalmente com o desenho enquanto recurso no espaço terapêutico.  

A discussão denota seu encerramento com a apresentação das considerações finais. 
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2 A HISTÓRIA DO DESENHO 

 

                                                                                 Figura I – O Leão 

 

                                                                                  Fonte: Própria, 2018 

 

 

2.1 O conceito de desenho 

 

 

Ao longo da história humana, no entremeio de períodos e movimentos culturais, o 

conceito e o exercício da arte atravessaram múltiplas mudanças. Contemporaneamente, os 

agrupamentos das mais variadas configurações artísticas são denominados de Artes Visuais. 

“Definiremos artes visuais como o conjunto das categorias de atividades que utilizam o espaço 

visível, real ou virtual” (POESTER, 2005, p. 52). Para além de uma amostra visual, estas 

manifestações constituem-se como modos de linguagem, que apesar de possuírem um 

arcabouço tradicional (colagem, gravura, fotografia e outros), criam a possibilidade de 

utilização de inovadores métodos e materiais para a produção de seus projetos. “As Artes 

Visuais são linguagens, por isso são uma forma muito importante de expressão e 

comunicação humanas [...]” (SILVA et al, 2010, p. 97). 

Inclusos nos dispositivos convencionais das Artes Visuais, o desenho, a pintura e a 

gravura apresentam-se como parte constituinte do processo de comunicação presentes desde os 

primórdios da vida humana. “Essa necessidade de interagir com o meio, vem de muito antes; o 
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homem pré-histórico percebeu que deveria existir uma maneira de comunicar-se como forma 

de facilitar o trabalho entre si; sua comunicação se deu através de pinturas rupestres” (SANTOS 

& SILVEIRA, 2016, p. 159). Estes recursos, para além da representação do mundo circundante, 

contribuíram para a possibilidade da expressão sensorial e cognitiva de seus utilizadores. 

“Assim, as atividades gráficas e pictóricas constituem-se, por natureza, além de linguagens 

artísticas, em experiências formadoras na construção física e motora do ser” (POESTER, 2005, 

p. 54). 

Portando por base especificadamente o desenho, este, se faz um recurso imprescindível 

enquanto um caminho para a facilitação da expressão e da comunicação. Segundo Barros (2013, 

p. 53) o desenho convoca a primeira aproximação às artes, é o princípio das Artes. Esta forma 

de representação, define-se como a mestria de expressar, por intercessão de linhas, traçados e 

figuras uma ideia, utilizando-se para isto, materiais e superfícies das mais diversas ordens.  “O 

desenho é o registro de um gesto, constituindo passagem do que foi observado para a imagem. 

Essa característica é referente à percepção da possibilidade de representar graficamente [...]” 

(FLORÊNCIO, LOIOLA & OLIVEIRA, 2017, n.p).  

 

De acordo com Conceitos (2016),  

Etimologicamente, a palavra desenho tem origem francesa, mais especificamente no 

verbo déboissier, que no momento de adaptação a nossa língua (em torno do século 

XII) significava esboçar ou esculpir, sendo usado de forma geral em todo trabalho 

artístico.  

 

 

Logo na primeira infância, o anseio pelo ato de desenhar torna-se evidente e a criança, 

utilizando-se deste, encontra um caminho para nutrir suas primeiras relações, o desenho então, 

passa a ser uma forma de linguagem. “Dessa forma, podemos pensar o desenho como 

linguagem universal que possui convenções que pertencem à sociedade e a cultura de diferentes 

gerações. Cada qual com suas singularidades próprias, dotada de história” (FLORÊNCIO, 

LOIOLA & OLIVEIRA, 2017, n.p).  

 

O desenho está estreitamente relacionado com o desenvolvimento global da criança, 

conforme ela vai evoluindo, vai modificando também a sua maneira de se expressar 

graficamente. Desenhando ela estabelece relações do seu mundo interior com o 

exterior, adquire e reformula seus conceitos e aprimora suas capacidades, envolvendo-

se afetivamente, convivendo socialmente e operando mentalmente, rumo a um 

desenvolvimento sadio do intelecto e das emoções (FLORÊNCIO, LOIOLA & 

OLIVEIRA, 2017, n.p).  
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As ferramentas aplicadas na arte de desenhar podem ser empregadas de abundantes 

modos, mas em contrapartida, há aquelas que são frequentemente utilizadas. Os instrumentos 

operados usualmente são o lápis, o carvão e as tintas, que são habitualmente peças fabricadas a 

base de agua ou óleo. Datado do século XIV, o papel tornou-se o suporte preponderante para a 

produção das obras. No que concerne aos procedimentos realizados, estes, perdem-se na 

infinidade de possibilidades. Comumente, o que se destaca é o resultado último e estético da 

obra, o que promove a perca do processo, sendo este, uma etapa de promoção de conhecimento 

e aprimoramento de capacidades.  

 

“Mas quando falamos de desenvolvimento psíquico, o processo é o grande 

responsável pelas mudanças desencadeadas pelo ato de desenhar. Nele residem as 

possibilidades de desenvolvimento das capacidades relacionadas à expressão, como a 

linguagem, o pensamento, a atenção e a memória” (PRINTES, 2018, p.181). 

 

 
 

Vale-se da relevância do desenho como um recurso promotor de desenvolvimento de 

habilidades criativas, motoras e cognitivas, principalmente se empregado à fase da primeira 

infância. Segundo Goldberg, Yunes & Freitas (2005) estas experiências gráficas fazem parte 

do crescimento psicológico e são essenciais para a formação de indivíduos sensíveis, criativos 

e capazes de transcender e transformar a realidade. Igualmente a outras manifestações artísticas, 

o desenho deve ser levado em consideração, sendo usufruído nos mais variados espaços 

partilhados pela criança, cooperando deste modo com o desenvolvimento nos mais variados 

âmbitos. “No entanto as artes exigem esforço cognitivo como observar, analisar, criar e criticar, 

o que demonstra relevantes contribuições para o cultivo da mente e a formação da 

personalidade” (BARROS, 2013, p. 24). 

 

2.2 O desenho na civilização 

 

A história do desenho originou-se convizinho ao princípio da história do homem. 

Segundo Teixeira (2006) a arte e seu aprendizado encontram-se presentes desde os primórdios 

da civilização. Sendo este período, antecedente ao conhecimento da escrita, os homens pré-

históricos, recorrendo ao uso das pinturas rupestres, utilizaram-se destas técnicas perscrutando 

expressar o modo de vida e as experiências que se manifestavam. 
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Aproximadamente há quarenta mil anos, os homens já se evidenciavam de maneira 

artística. Na pré-história, onde sucederam-se três fases (período Paleolítico, período Mesolítico 

e período Neolítico), o desenvolvimento de utensílios, esculturas e pinturas revelaram um 

importante passo na cultura deste ser. Para além de uma expressão artística, estes modos de arte 

representaram uma forma de diálogo. Deste modo, os desenhos realizados nas paredes das 

cavernas, ademais da representação da vida cotidiana, tornaram-se relevantes para o progresso 

e a facilitação da linguagem falada e escrita. Segundo Artigas (1967) o grafismo, o desenho, 

provavelmente originaram-se antes da linguagem oral. Este modo de expressão partiu de uma 

técnica humilde, bem como dos primeiros projetos da natureza primitiva. 

 

“O Desenho não está dissociado da História da humanidade, pois, mais antigo ainda 

que a Historia falada e escrita, é a História, através dos registros gráficos, mágicos e 

ritualistas do cotidiano do homem das cavernas. A sua “imitação da ação”, ao 

representar o cotidiano, expressava uma manifestação do desígnio, de comunicação 

com os espíritos da natureza. A intencionalidade, o desejo mágico de apreensão e 

enfraquecimento da caça via expressão gráfica, talvez não trouxesse nenhuma 

intenção, no entanto, a expressão gráfica deste homem estava associada à sua própria 

existência, consequentemente, estava revelando ao futuro os primórdios da vida 

humana [...]” (TRINCHÃO & OLIVEIRA, 1998, p. 159).  

 

 

Permeado dentre as fases da pré-história, o período Paleolítico, ou A Idade da Pedra 

Lascada, foi quando o desenho inicialmente se revelou. O homem deste tempo procurava abrigo 

em florestas, próximo à troncos de árvores, tal qual em cavernas, local onde as pinturas eram 

realizadas. As pinturas rupestres podem ser consideradas uma das principais expressões de arte 

deste ciclo.  “Eram feitas pelos homens pré-históricos, principalmente, em paredes de cavernas. 

[...]. As pinturas representavam a vida cotidiana destes homens e mulheres como, por exemplo, 

cenas de caça, danças, relações sexuais e animais conhecidos” (Em: 

<https://m.suapesquisa.com/artesliteratura/arte_pre_historica.htm>. Acesso em: 18 ago. 2018).  

 

“Vestígios artísticos da Idade da Pedra foram encontrados em cavernas. São pinturas, 

desenhos feitos com sílex raspado ou com argila em alto-relevo, estatuetas, placas e 

objetos de barro enfeitados com conchas. O principal tema é a fertilidade feminina. 

Representando mulheres nuas, com seios e ventre acentuados, essas obras revelam a 

importância que o homem pré-histórico dava a reprodução e à preservação da espécie. 

A alimentação é reverenciada com desenhos e estátuas de animais grandes, como 

bisões, cervos e mamutes – um reflexo da preocupação com o sucesso nas caçadas” 

(YAMASAKI, 2003, p. 29). 
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   O período meão da pré-história recebeu a nomeação de Mesolítico e apresentou-se há 

aproximadamente dez mil anos, finalizando-se com a gênese da agricultura. Esta fase 

intercorreu em ambientes onde a glaciação concedeu-se de maneira vigorosa, posto isto, não se 

tornou presente em todos as localidades do globo, afetando deste modo, as representações de 

arte. “Na fase de transição do Paleolítico para o Neolítico, o ambiente mudou com a glaciação 

e o homem teve de migrar para outras regiões e adaptar-se a um novo modo de vida. Neste 

momento, os desenhos tornaram-se mais abstratos” (YAMASAKI. COORD, 2003, p. 29).  

A fase pré-histórica terminante denominou-se neolítica, ou, de modo semelhante, Idade 

da Pedra Polida. Segundo Yamasaki. Coord (2003), apesar de transformações climáticas e 

físicas acabarem por entravar a caça e a colheita, em contrapartida, promoveram a possibilidade 

de novos hábitos. A grande alteração que marcou o Neolítico e o modo de vida humano, foi a 

agricultura.  Com a prática desta atividade, a vida pré-histórica modificou-se, atingindo e 

afetando tal qual, a arte.   

Marcou-se neste período a decaída do estilo naturalista e animalesco, o que se 

transmutou em uma arte dinâmica, abstrata e geométrica, onde a representação da vida cotidiana 

e figuras humanas se tornaram mais presentes. As imagens apresentaram-se mais delicadas, 

discretas e de magra coloração, o que refletia no cuidado dos artistas em expressar o movimento 

de suas obras. Outras formas artísticas também se fizeram presentes, como as esculturas e as 

peças em cerâmica. “As esculturas de gesso e cerâmica ganharam formas genéricas, com 

esboços de membros humanos. No final do Neolítico, objetos de cerâmica e bronze – vasos, 

talheres, lanças ou punhais – eram enfeitados com linhas e traços” (YAMASAKI. COORD, 

2003, p. 29). Para além das supracitadas, demais objetos elaborados com metais foram 

produzidos, o que contribuiu para qualidade e a velocidade da caça para os homens.  

 

 “As mulheres inventaram a arte da cerâmica e modelaram objetos como cumbucas e 

vasos para conter grãos. Fibras vegetais e pelos de animais foram usados para fiar e 

confeccionar tecidos e roupas. A pedra polida tornou os instrumentos mais eficientes 

para executar tarefas de corte” (OLIVEIRA. COORD, 2001, p. 217). 

 

 

Tamanhas foram as expressões artísticas e comunicativas empregadas pelos ancestrais 

do homem moderno, o que contribuiu enormemente para a perpetuação e sobrevivência da 

espécie. Os períodos pré-históricos tornaram-se relevantes para o desenvolver de civilizações 
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mais organizadas, que devido a condições físicas favoráveis expandiram-se ao redor dos 

principais rios existentes. Em moderado tempo, o ser humano estendeu suas competências na 

criação de outros modos de linguagem, viabilizando a disseminação do aprendizado por 

intermeio da fala e da escrita. “É provável que muitos dos desenhos fossem feitos para 

identificar o criador ou a origem do homem. Assim, ele desenvolveu símbolos -  representações 

de ideias -, dando o primeiro passo para a invenção da escrita, evento que marcou o fim da Pré-

História” (YAMASAKI, 2003, p.29). 

Permeada por bacias hidrográficas, a região Mediterrânea passou a prosperar. No 

entremeio dos rios Tigre e Eufrates, desenvolveu-se a Mesopotâmia e circunjacente ao rio Nilo, 

progrediu o Egito. Estas sociedades vivenciaram previamente as religiões, o que repercutiu 

equitativamente nas expressões artísticas, que se aduziam em cultos e celebrações ritualísticas 

e fúnebres. Segundo Iavelberg & Castellar (2007), os registros gráficos antes representados em 

cavernas passaram a ser desempenhados em placas de argila. Os assírios e os egípcios que já 

apresentavam dominação sobre as técnicas de barro e metal, utilizavam-se também de papiro, 

afim de registrar caminhos e localidades. Desta forma, estampando templos e tumbas, o 

cotidiano e mesmo a vida após a morte se faziam representadas, impelindo ao desenho, a 

condição de sagrado.  

 

“A intenção do registro gráfico para a posteridade, entendido como o conjunto de 

signos que expressam uma ideia, transformaram os egípcios e nos precursores do 

Desenho aplicado, deixaram suas marcas nos trabalhos de finalidade funerária e na 

arquitetura. Como os egípcios, os mesopotâmios já usavam o Desenho como 

linguagem entre os projetistas e os construtores das urnas mortuárias, aquedutos, 

edifícios e fortalezas e como representação de passagem da vida do morto, tornando-

o imortal pela recordação” (TRINCHÃO & OLIVEIRA, 1998, p. 159). 

 

 

Apensado no período nomeado de Antiguidade Clássica, as civilizações Grega e 

Romana irromperam. Segundo Motta (2014) as manifestações artísticas ostentadas encontraram 

eco na compreensão filosófica que confiavam estas sociedades, que exibiam como objetivo a 

demanda pela beleza, unidade e harmonia universais. A comunidade grega utilizando-se do 

desenho livre para propósitos religiosos e políticos, expressava-os por intermédio de esculturas 

e obras arquitetônicas, que se davam a partir da construção de edifícios, teatros e ruas. Segundo 

Trinchão e Oliveira (1998) a população romana com correlativos feitos, consumiu o desenho 
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de forma inteira e requintada, aplicando-o na arquitetura e no urbanismo, transferindo grandeza 

e aparência monumental a suas obras.  

Com o fim do Império Romano e a ascensão da Idade Média, significativas mudanças 

se procederam no continente europeu, excitando as primícias de uma cultura artística 

propriamente europeia. De acordo com Trinchão e Oliveira (1998) numa sociedade fortemente 

hierarquizada, as questões sociais, políticas, os saberes e inclusive a arte, ficaram sob a 

influência da igreja, o que promoveu ao desenho o direcionamento a arte sacra. Segundo Motta 

(2014) o desenho perde o sentido do volume e da perspectiva, o que se apresenta igualmente na 

redução de formas. Neste contexto, a imagem abortou seu postulado naturalista com o mundo, 

passando a se converter em símbolos.  

Correspondente ao término da Idade Média o período nomeado de Renascimento 

acendeu, processando mudanças na arte, na literatura e na ciência, iniciando o período 

conhecido como Idade Moderna. Segundo Artigas (1967), em oposição a época medieval, uma 

nova noção de homem emergiu. A arte encontrou como caminho o pensamento antropocêntrico, 

onde o Homem era tido como o centro do Universo, possuinte da “forma ideal”. “Desenharam 

uma nova concepção do homem. Em seus quadros ele aparece sadio e vigoroso, cheio de amor 

à vida. No Renascimento o desenho ganha cidadania” (ARTIGAS, 1967, p. 26).  

No entremeio deste período de transformações, por intermédio de profusos estudos, o 

conceito de perspectiva irrompeu. Este método possibilitou a representação do mundo e das 

figuras nele inseridas tal qual era percebido pelos olhos, submetendo o sensorial ao racional. 

Para além do novo conceito, outras pesquisas vieram a se propagar, como as relacionadas a 

geometria e a matemática, que auxiliaram a invenção de novas tecnologias, como a construção 

das maquinas de desenho. “O Desenho passa pelo aprimoramento técnico [...]. Consolida o 

projeto autoral e marca um avanço no método de representação gráfica [...]. Neste momento 

nenhum problema de Desenho parecia impossível de ser resolvido” (TRINCHÃO & 

OLIVEIRA, 1998, p. 160).  

Após o período do Renascimento, os movimentos artísticos seguintes mantiveram as 

aplicações definidas pela perspectiva, contudo foi a partir do século XIX, com a criação da arte 

abstrata e a invenção da fotografia que novas configurações despontaram.  A datar desta fase, 

a arte e o desenho passaram a ser representados de modo inovador, apresentando-se a partir dos 

desígnios do artista e não mais de um movimento artístico vigente, conjuntura ocorrente até os 

dias atuais. Segundo Trinchão e Oliveira (1998) a partir do século XX, o Desenho artístico 
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passou a servir ao homem como subjetividade, promovendo a criação de técnicas nunca antes 

experimentadas. A atualidade promoveu a pluralidade do desenho e da arte, dando autonomia 

aos artistas. “A arte contemporânea se qualifica especialmente pela liberdade de ação dos 

artistas” (MOTTA, 2014, p. 42). 

 

“O artista contemporâneo conta com uma abundancia crescente de meios de expressao 

e suas escolhas se tornam o proprio conteudo de seu trabalho. Sua filosofia se revela 

na forma de expressao escolhida e na maneira como esta se inscreve no sistema de 

arte. Pintar ou desenhar, hoje, representa uma tomada de decisão, uma atitude a ser 

sustentada” (POESTER, 2005, p. 53).  

 

 

O registro do ancestral caminho do desenho, revela a sua significância no que diz 

respeito a vida dos indivíduos e da sociedade. Apesar das características singulares de cada era 

histórica e das mudanças pertencentes a cada movimento artístico, o desenho nunca deixou de 

pertencer a cultura do homem. Ademais seu extenso percurso, o desenho no contemporâneo se 

faz ainda presente, porém com outras visões sobre sua significação, compreendendo desse 

modo, aspectos que perpassam as barreiras gráficas e arquitetônicas e que dizem igualmente 

sobre a comunicação, expressão e emoções dos homens. “Portanto, o desenho é de fundamental 

importância. [...]. Arte esta que nos faz pensar, estranhar, nos provocando e estimulando novos 

sentidos, nos fazendo desapegar das coisas obvias” (MOTTA, 2014, p. 25-26). 

 

2.3 O desenho no brasil 

 

Similarmente ao seu percurso na civilização, as primeiras manifestações do desenho no 

Brasil exprimiram-se mediante as pinturas rupestres. “Temos como primeiros registros 

relacionados ao desenho em nossa história a arte rupestre e a arte indígena” (MOTTA, 2014, p. 

19). A partir de pesquisas arqueológicas, tais expressões artísticas, conjuntamente a materiais, 

como objetos de cerâmica, vestígios de fogueiras e pontas de lanças, foram descobertos na 

localidade do Piauí, região noroeste da região Nordeste do Brasil, sendo estes datados de um 

período de 15.000 anos. “A região nordeste brasileira é extraordinariamente rica em vestígios 

arqueológicos, que servem de testemunhos de atividades humanas [...]” (ALVES et al, 2011, p. 

181). A atividade de desenhar nas paredes das cavernas simbolizava o cotidiano dos homens 
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pré-históricos, arte esta que se expressava através da representação de cenas de danças, partos, 

relações sexuais e caça de animais.  

 

“A partir dos padrões de pinturas e gravuras encontradas nas paredes ou tetos de 

grutas, abrigos, blocos, lajedos e costões de pedras, os diferentes grupos humanos 

deixaram marcas esteticamente delineadas de sua presença. Essas marcas ou 

sinalizações muitas vezes fazem referência ao território, às práticas e às condutas de 

seus autores, bem como indicam locais importantes, às vezes, de forte motivo 

emocional, desejos íntimos e vontades latentes” (ALVES et al., 2011, p. 181). 

 

             Ponderando sobre o advento de uma arte propriamente nacional, foi através da 

população indígena, que ela se expressou. Localizados principalmente na região Amazônica, e 

nos litorais baianos e maranhenses, os povos indígenas empregaram o desenho em 

manifestações como a pintura corporal e em objetos produzidos com cerâmica.  Segundo 

Figueiredo (2009), recentes pesquisas arqueológicas revelaram um paulatino trajeto de 

desenvolvimento indígena, onde, povos que anteriormente eram nômades passaram a se fixar 

ao redor das várzeas dos rios, empenhando atividades de cerâmica e agricultura, formando 

sociedades com maiores complexidades. Ademais, outros modos artísticos foram praticados, 

exemplo dos trançados, da arte plumária e da confecção de máscaras, sendo todas estas, partes 

constituintes de contextos, que para além de artísticos, também se mostraram ritualísticos. “De 

certo modo aqui percebemos que o desenho existe ou começou a existir há muitos anos atrás. 

Talvez naquela época e para aqueles povos não como finalidade artística, mais possuía 

significados representativos” (MOTTA, 2014, p. 19).  

 

“A arte indígena foi uma arte desenvolvida pelos índios brasileiros conhecidos como 

tupãs. Esses índios desenhavam e pintavam o corpo utilizando pigmentos extraídos de 

frutas e sementes, para produzir tintas. Eles costumavam pintar o rosto, os braços, as 

pernas, o ventre e as costas com desenhos em formas geométricas. Pintavam - se para 

se enfeitarem no dia-a-dia ou então para alguma ocasião especial, como casamentos, 

enterro, caça, guerra, pesca ou viagem” (MOTTA, 2014, p. 19).  

 

Correspondente a um período mundial de competição e demanda por grandes lucros, a 

atividade da navegação se avolumou, contribuindo para a expansão marítima e para a descoberta 

de novos territórios, dentre estes, o Brasil. O processo de descobrimento e posteriormente, de 

colonização portuguesa, conduziram a mudanças nos mais diversos âmbitos da sociedade 
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brasileira, influenciando inicialmente, a população indígena. “Nos contatos iniciais entre 

europeus e indígenas, os dois grupos viram um ao outro pela ótica de suas culturas” 

(FIGUEIREDO, 2009, p. 48). Com o desenvolver da colonização e da exploração de outras 

regiões do globo, novos grupos se aproximaram, a exemplo dos africanos, dos holandeses e dos 

franceses, fato colaborador para a diversificação cultural e para o surgimento de uma arte colonial 

propriamente brasileira. 

Na transição da Idade Média para a Idade Moderna, período coetâneo a colonização no 

Brasil, a Igreja ainda exercia forte influência sobre a sociedade. Buscando expandir os valores 

religiosos para além do continente europeu, a instituição, enredou o comparecimento de 

religiosos, denominados de jesuítas, com o objetivo de catequizar a população indígena no 

país. “Ansiosos para converter as populações nativas, empenharam-se em dominar seu idioma 

e foram os primeiros a estudar com seriedade seus costumes” (FIGUEIREDO, 2009, p. 61). 

Utilizando a arte para a propagação da doutrina cristã, os religiosos por intermédio de métodos 

como o desenho, a pintura e a escultura, construíram e ornamentaram grandes igrejas, mosteiros 

e santuários. Combinando estas técnicas a outras estabelecidas na cultura da colônia, propagou-

se um estilo artístico denominado Barroco, sendo este, manifesto principalmente nas regiões 

Nordeste e Sudeste do Brasil, compondo modos artísticos exuberantes e ricos de detalhes. 

Segundo Lopez (1985, apud MOTTA, 2014) foram reconhecidas a arte colonial e a arte religiosa. 

A arte religiosa surgiu mediante a decoração de igrejas, estas, que para além de adereços em suas 

portas e fachadas, recebiam em seu interior, desenhos minuciosos, que ainda hoje causam 

admiração. Essa era a maneira artística de gravar e esculpir os metais e madeiras.  

Com o desenvolver da expansão territorial e da competição por poder dos países europeus, 

grandes revoltas irromperam-se no continente. No entremeio destas disputas, objetivando sua 

segurança, a família real portuguesa procurou abrigo se estabelecendo no Brasil, chegando a 

colônia no ano de 1808. Com o movimento de vinda da família e sua corte real, grandes mudanças 

se processaram, inclusive artísticas. Mediante o convite de Dom João VI, um grupo de artistas 

franceses compareceram ao Brasil, movimento que ficou conhecido como Missão Francesa. 

Segundo Proença (2006 apud MOTTA, 2014) a chamada Missão Francesa, que ocorreu no 

início do século XIX deixou forte influência na história do desenho [...]. Com a estadia dos 

artistas, seccionados entre pintores, escultores, músicos, artesãos e outros, decorreu-se a criação 

da escola nacional de arte, que a partir da união à Academia Imperial de Belas Artes, no Rio 

de Janeiro, passou a ensinar aos alunos, os ofícios artísticos, adotando para tal, o estilo 

neoclássico, com extensa influência da cultura europeia.   
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“Em 1816, a Missão Artística Francesa chega ao Brasil através de D. João VI. Foi 

criada, então, a Academia de Belas-Artes, que, após a proclamação da República, 

passou a ser chamada de Escola Nacional de Belas-Artes, onde era ensinado o 

desenho, mas privilegiando como material didático a utilização de modelos europeus 

e a cópia fiel através de figuras e imagens reproduzidas (mimeografadas ou 

fotocopiadas). Pode-se destacar a Escola como uma grande influência para o ensino 

das artes alguns anos mais tarde” (BARBOSA, 2013, p. 22).  

  

 

O estilo adotado pela Missão Francesa, denominado neoclássico, propunha a retomada 

dos padrões da arte clássica do período da Antiguidade e do Renascimento, abandonando os 

princípios do barroco colonial, desta forma, o artista deveria tentar reproduzir a beleza ideal em 

suas obras. O estilo neoclássico influenciou diretamente a arte brasileira, particularmente na 

pintura, na paisagem urbana e na arquitetura, concedendo ao desenho padrões de sobriedade e 

equilíbrio.  

 
Portanto, os artistas que cursaram a academia adotaram os padrões trazidos pela 

Missão Artística Francesa: onde a beleza perfeita era a importância ideal, porém, não 

existia na natureza, mas o essencial era tentar criar a beleza ideal por meio da imitação 

dos clássicos, ou seja, os artistas tinham que seguir rigorosos princípios para o 

desenho, o uso das cores e a escolha dos temas voltados para a mitologia, religião e 

história (MOTTA, 2014, p. 20). 

 

 

Acompanhando o percurso histórico, foi o início do século XX, o período de grande 

fomento, transformações e inovações na arte brasileira. Os estilos artísticos que germinavam, 

se agruparam em um movimento artístico denominado de Modernismo Brasileiro. Segundo 

Proença (2006 apud MOTTA, 2014) surgiu no Brasil no século XX o modernismo, ou seja, 

uma nova arte brasileira, onde diversos escritores passaram a refletir sobre a consciência partida 

as raízes nacionais. [...]. Essa proposta ganhou força realmente com a Semana de Arte Moderna, 

realizada em fevereiro de 1922 no Teatro Municipal de São Paulo.  Este movimento artístico 

promoveu a ruptura com padrões de desenho e pintura propriamente europeus e possibilitou 

caminhos para a criação de uma identidade propriamente nacional, onde o artista não precisaria 

se ater a realidade, mas, diversamente, dispusesse de autonomia para criar.  

 

A partir do século XX a Arte, a par dos paradigmas e movimentos artísticos, gerou, 

na sua própria concepção ontológica e material, um campo de rupturas, subversões, 

experiências e mudanças para a qual a estrutura do ensino, ainda que não preparada, 

é obviamente influenciada (BARROS, 2013, p. 36). 
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Com as profundas e disruptivas mudanças engendradas no início do século XX, a arte 

brasileira angariou autonomia e inovação, características que foram transladadas a períodos 

seguintes, alcançando até mesmo a atualidade.  Segundo Proença (2006 apud MOTTA, 2014) a 

arte brasileira na segunda metade do século XX, percorreu novas e variadas direções, se 

renovando e sendo reconhecida hoje como arte contemporânea. Acompanhando o desenvolver 

dos materiais e das tecnologias, o desenho foi conquistando novas usualidades, permitindo um 

olhar para além do aspecto artístico. “No final da década de 1980, no entanto, surgiram, no 

Brasil, as ideias que deram corpo ao entendimento de que arte não é só expressão, mas é também 

conhecimento, é comportamento inteligente e também sensível [...]” (KEHRWALD, 2000, 

n.p). A contemporaneidade se exibe como um cenário liberto, onde o artista e sua obra possuem 

autonomia para experimentar e se expressar. De acordo com Archer (2001 apud MOTTA, 2014) 

a arte se afronta com uma desconcertante profusão de estilos, formas, práticas e ideias, pois, a 

arte recente tem utilizado não apenas tinta, metal e pedra, mas também ar, luz, som, palavras, 

pessoas, comida e muitos outros materiais.   

Percebe-se que o desenho foi modificando-se a cada período no transcorrer da história. 

Entretanto, ele passou a ser representado de diferentes maneiras em cada época 

registrada. O desenho proporciona uma viagem no tempo, traçando linhas que marcam 

épocas, momentos, situações, promovendo toda uma manifestação de sentimentos que 

afloram lembranças, na possibilidade constante de se fazer presente, há cada mudança 

do olhar (SANTOS, 2013 apud MOTTA, 2014, p. 19). 

 

Fundamentado em seu percurso histórico, fica manifesto a significância do desenho 

enquanto recurso presente na tradição do homem e da sociedade. A despeito das características 

singulares de cada era histórica e de mudanças presentes nos diversos movimentos artísticos, é 

eminente a utilização do desenho, aplicação que aflora a percepção de que a existência de 

muitos dos objetos e monumentos de que se dispõe atualmente, pendeu em certo grau, do 

avanço da arte e tal qual, deste dispositivo. O desenho como um recurso de expressão, ultrapassa 

as características puramente artísticas e arquitetônicas, e permite alcançar aspectos cognitivos, 

motores e afetivos, essencialmente se compreendido na infância, cooperando nos mais variados 

âmbitos, com o desenvolvimento integral do indivíduo. 
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3 O DESENHO COMO LINGUAGEM NA COMUNICAÇÃO DA CRIANÇA 

 

                                                                          Figura 2 – O Natal 

 

                                                                           Fone: Própria, 2018 

 

3.1 A infância 

 

A infância compreendida atualmente é dessemelhante da concepção de infância 

percebida em outros e longínquos tempos. Segundo Henick & Faria (2015, p. 25825) o 

sentimento pela infância nem sempre existiu. O conceito de infância, revela a partir de um 

percurso histórico, variações de acordo com as sociedades e com os períodos, dependendo de 

elementos sociais, políticos, culturais e econômicos. Segundo Barbosa (2011, p. 4) o conceito 

de infância, como hoje o concebemos, foi histórica e socialmente construído nas relações 

humanas. Assim, a compreensão de infância não é estável e, a cada época, corresponde ao 

discurso predominante. 

 

A infância não era reconhecida como uma fase diferenciada ou mesmo importante na 

idade média. Segundo Ariès (1973) na sociedade medieval, o sentimento da infância não existia. 

A percepção de distinção entre a criança ou do jovem de um indivíduo adulto, não existia. Neste 

período, não havia a percepção sobre discrepâncias nas etapas da vida de um indivíduo, 
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portanto, a infância atingia seu cume aos sete anos de idade, intervalo em que a criança já 

poderia compreender e estabelecer relações de comunicação com os adultos. Segundo Lima & 

Lima (2015, p. 32) até o século XVII predominava o conceito da criança como um adulto em 

miniatura, ou seja, acreditava-se que o raciocínio, os sentimentos e as ações infantis possuíam 

os mesmos elementos básicos dos adultos. A criança não se diferenciava dos adultos, ela era 

tida como igual em relação ao trabalho, as roupas e a forma de tratamento, sem diferença ou 

pudor. “A infância era apenas um estado de transição para a vida adulta e esse processo era 

vivenciado diariamente com a participação das mesmas em atividades cotidianas dos adultos” 

(LIMA & LIMA, 2015, p. 33).  

 

“Ou seja, a família não percebia as necessidades específicas das crianças, não as via 

como um ser com peculiaridades e que precisavam de atendimento diferenciado. 

Neste período, a única diferença entre o adulto e a criança era o tamanho, a estatura, 

pois assim que apresentavam certa independência física, já eram inseridas no trabalho, 

juntamente com os adultos” (HENICK & FARIA, 2015, p. 25826). 

 

 

Em virtude de alterações econômicas, políticas e sociais, a compreensão sobre a infância 

e a organização familiar começaram a sofrer transformações. A partir desta mudança, percebeu-

se a infância como uma fase específica do desenvolvimento. “Levada, historicamente, pelos 

avanços políticos e econômicos a família vai aos poucos avançando e consequentemente sua 

relação com a criança também toma novos rumos” (LIMA & LIMA, 2015, p. 34). Foi em 

meados dos séculos XV e XVII, período compreendido na fase denominada de Idade Moderna, 

que as crianças passaram a assumir uma posição de importância no âmago das relações 

familiares e consequentemente da sociedade. A partir deste estágio, a criança passa a ser 

reconhecida, sendo percebida como um ser com características e necessidades próprias.  

 

“Nesse período do século XV é que os adultos, os pais, a comunidade em geral começa 

a perceber que a criança precisa do momento de diversão, de se relacionar com 

pessoas da sua idade. [...]. Nesse momento, ocorre um novo sentimento pela criança, 

no qual ela passa a ser “paparicada”, ou seja, tratada com carinho e atenção, ganhando 

afago das pessoas ao seu redor” (HENICK & FARIA, 2015, p. 25826-25827). 

 

O advento da Revolução Industrial, ocorrida no século XVIII, suscitou transformações 

e a ampliação de aspectos inovadores na sociedade. O desenvolvimento e a expansão da ciência, 

da indústria e da tecnologia ampliaram modos da sociedade à época vigente, impactando 

identicamente, a percepção sobre a infância. A criança foi valorizada e passou a ser cuidada, 

alcançando assim um espaço privilegiado, visto que seria o “trabalhador do futuro”. Segundo 

Aguiar (2014, p. 17 apud LIMA & LIMA, 2015, p. 34) assim, ela passa a ser alvo de cuidado e 
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atenção, pois é vista como tesouro das nações em formação. Neste momento inicial, a atribuição 

de educar as crianças fica incumbida aos pais, que assumem o encargo de proporcionar afeto, 

cuidado e atenção. “Dessa forma, a criança passa a ser entendida como o homem de amanhã, 

reivindicando cuidados e fomentando o surgimento das várias especialidades médicas, 

educacionais, etc., destinadas a ela” (BARBOSA, 2011, p. 5).  

 

As transformações decorrentes da Revolução Industrial e o princípio de uma sociedade 

capitalista fomentaram o desenvolvimento de novas percepções sobre a infância, a família e a 

sociedade, expandindo caminhos para temas antes não discutidos, como, valores, educação, 

saúde e força de trabalho. Segundo Barbosa (2012) o desenvolvimento das ciências humanas 

no século XIX promoveram mudanças nas famílias e nas formas de aprendizagem. Assim, a 

criança passou a receber precauções, o que promoveu modos de disciplinamento e normalização 

da infância. Estes modos foram se dando pela implementação da instituição escolar, que passou 

a contribuir conjuntamente com os pais, na formação das crianças. Segundo Henick & Faria 

(2015, p. 25825) a preocupação com a educação pedagógica e a inserção das crianças na 

sociedade são ideias e inquietações do fim do século XIX e início do século XX.  

 

Em função das transformações supracitadas, a compreensão sobre a infância passou a 

ter outros significados, promovendo a esta etapa inicial, relevância e destaque, o que se 

perpetuou e se faz presente ainda na sociedade vigente. Isto, pode ser demonstrado por 

intermédio da criação de legislações e normas jurídicas referentes a infância e a adolescência, 

como o ECA: Estatuto da Criança e do Adolescente, instituído em 13 de julho de 1990. “Com 

o ECA, a criança passou a ter um espaço de direitos de forma integral e integrada, sendo 

reconhecida como sujeito de sua própria história, inserida no mundo do lazer, da cultura da 

educação e do desenvolvimento social” (LIMA & LIMA, 2015, p. 36).  

 

Ante o exposto é perceptível como o conceito de infância se movimenta em relação as 

diversas sociedades, sendo as múltiplas manifestações de cultura, as religiões, a economia, a 

política e outros, elementos influenciadores desta ação. Apesar das divergências existentes em 

torno da infância de acordo com os períodos da civilização, a percepção de sua significância 

não deve ser desconsiderada. Portanto, faz-se necessária a análise e o reconhecimento de que a 

etapa ‘infância’ é sinalizada por características particulares e individualidades, compreendendo 

que independente do contexto que as rodeia, as crianças apresentam necessidades diferenciadas 

de atenção e cuidado.   
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3.2 O desenvolvimento infantil 

 

O desenvolvimento tem sua ocorrência a partir de um processo continuado e relacional 

entre o indivíduo, seus pares e o mundo singular que o abrange. Segundo Antony (2006, p. 1-

2) pessoa e meio ambiente formam uma unidade indissociável que mantém entre si uma 

influência mútua e uma constante interação dinâmica que propiciam múltiplas possibilidades 

de experiências, comportamentos e configurações psicológicas. A constituição do processo de 

desenvolvimento, pleita a intercessão de modos pluridimensionais, abrangendo elementos bio-

psico-ambientais, que favorecem o alcance de capacidades motoras, cognitivas e emocionais. 

“Não priorizamos um viés biológico ou social, mas compreendemos o desenvolvimento como 

um processo singular e infinito [...] em permanente interação, num constante diálogo entre todos 

os elementos do campo” (AGUIAR, 2005, p. 67). Assim, para a construção de um caminho no 

desenvolver, a troca e o contato entre indivíduo e o mundo se tornam imprescindíveis, o que 

acarreta alterações estruturais singulares e únicas. “A noção de ser em desenvolvimento indica 

continuidade, fluxo, ligação, contexto” (SOARES, 2005, p. 1).  

 

“Dessa forma, concebemos o desenvolvimento como um processo ininterrupto de 

inter-acao homem/ mundo. A relação estabelecida com o mundo não se caracteriza 

pela passividade, mas pela possibilidade a cada momento - guardada as devidas 

proporções determinadas pelos recursos do indivíduo por um lado, e pelas 

possibilidades do meio, por outro lado — de ação e transformação do meio com a 

finalidade de ajustar-se da melhor forma possível as circunstancias” (AGUIAR, 2005, 

p. 68). 

 

 

O processo de desenvolvimento compreendido pela perspectiva da criança, não se 

apresenta de modo diverso. A criança é afetada por influências do mundo, o que acomete 

igualmente e singularmente suas potencialidades e possibilidades, assim, seu desenvolvimento 

é uno. A cada etapa do desenvolvimento, a criança vai alcançando domínio sobre áreas 

essenciais para a sua construção, no entanto, esta etapa não se apresenta de modo determinado, 

mas é elaborada de acordo com vivencias e características impares que acometem este ser. 

Deste modo, se há transformação na criança, há transformação no ambiente e o mesmo ocorre 

inversamente, o que implica a vinculação de ambos. “Portanto, lembrando-se que a criança é 

um ser social, devendo considerar sua classe social, econômica, cultural, religiosa, etc., que 

influenciará na forma de estar no mundo, bem como o desenvolvimento da criança” (SILVA & 

GONTIJO, 2016, p. 20). 
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No princípio do desenvolvimento, o vínculo corporal entre mãe-bebê compõe apoio para 

os primeiros sentidos emocionais da criança. Segundo Aguiar (2014 apud Silva & Gontijo 2016, 

p. 21) o bebê nasce totalmente dependente e necessitará do adulto para suprir suas necessidades 

e apresentar-lhe o mundo. O bebe apresenta seu desenvolver mediante a troca que exerce com 

o meio, câmbio este que ocorre igualmente, pela relação com o indivíduo a par de seus cuidados. 

“A criança cresce absorvendo aquilo que a cerca” (ANTONY, 2006, p. 8). A partir deste mundo, 

que abarca diversos estímulos, como, cheiros, toques, sabores, o bebe vai registrando em seu 

corpo, recordações infladas de sensações e afeições. “Além de o ser humano ser transformado 

pelo meio, ele influencia e modifica o meio. [...]. Tanto o bebê quanto qualquer outra pessoa 

usarão aquilo que têm no momento da melhor forma possível, para tornar esse meio algo melhor 

para si” (SILVA & GONTIJO, 2016, p. 20). 

 

Com o passar do processo, a criança vai tomando consciência de si. Este caminho se 

constrói por volta dos 2 anos de idade, caracterizando sensações de autoafirmação e 

diferenciação, impelindo a criança o reconhecimento próprio de que é uma pessoa desprendida 

do outro, dotada de vontades e necessidades específicas. Segundo Aguiar (2004 apud SILVA 

& GONTIJO, 2016, p. 21) [...] nos primeiros dois anos de vida, construirá o conhecimento de 

si mesmo e do mundo. Nesta etapa, em razão do desenvolvimento e amadurecimento de 

aspectos motores e cognitivos, a criança amplia a exploração do espaço ao seu redor, além de 

aflorar suas capacidades de pensamento e linguagem.  As transformações manifestas em sua 

aparência e desenvoltura corporal impactam o outro e igualmente, a si mesma.  

 

Nas etapas do desenvolvimento que se sucedem, a independência, atrelada as 

possibilidades que a família ou os cuidadores ofertam as crianças, vai produzindo caminhos 

para a autonomia. “Com o ambiente familiar que a criança passa a compreender o mundo. O 

processo de desenvolvimento também está relacionado ao contexto do qual a criança faz parte” 

(OLIVEIRA, 2010 apud SILVA & GONTIJO, 2016, p. 22).  No processo de desenvolvimento, 

a criança apresenta como necessidade, a exploração, a curiosidade e para tal, utiliza-se 

principalmente de operações corporais, assim, os movimentos, se tornam o meio efetivo para o 

alivio de suas aflições e ímpetos. Segundo Silva & Gontijo (2016, p. 23) é fundamental deixar 

com que a criança explore o mundo de diversas maneiras: olhando, tocando, cheirando, 

ouvindo, degustando, movimentando e falando. Deste modo, o amadurecimento acontece 

segundo as possibilidades ofertadas e assimiladas pela criança, em sua constante relação com 

os outros e o com mundo. “Sabe-se que a criança se constitui como outro através da relação. 
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Portanto, é preciso levar em consideração suas experiências de vida e seus sintomas [...]” 

(SILVA & GONTIJO, 2016, p. 27). 

 

“À medida que a criança vai crescendo, vai percebendo que as pessoas não pensam 

como ela e que não querem o que ela quer. [...]. Com este processo, a criança 

desenvolve a capacidade de questionar introjeções vindas de seu ambiente, escolher, 

recusar, perceber-se como outro, que não tem de fazer tudo que o outro quer que ela 

faça; tem mais autonomia para perceber e satisfazer suas próprias necessidades” [...]. 

(AGUIAR, 2014 apud SILVA & GONTIJO, 2016, p. 22). 

 

Para a compreensão do processo de desenvolvimento, não se faz suficiente abarcar 

elementos puramente biológicos ou sociais, mas sim a relação entre estes e diversos 

outros aspectos. O desenvolvimento, principiado pela formação da criança, ocorre por 

meio da relação, em um processo contínuo e original. “O desenvolvimento não se 

organiza como fases que almejam um objetivo final. É como um percurso, um caminho 

feito através de momentos únicos” (SILVA & GONTIJO, 2016, p. 23). Deste modo, não 

há um ponto final de evolução, o desenvolver apoia-se nas relações que o indivíduo 

estabelece com seus pares e com o mundo, o que possibilita transformações singulares e 

constantes.  

 

3.3 A comunicação da criança 

 

Perscrutando a interação e a relação com o mundo circundante, os indivíduos passaram 

a empreender modos de comunicação. Estes modos, ocorreram e ocorrem, através de 

diversificadas maneiras, já que a comunicação não se finda puramente em palavras e dizeres 

escritos e/ou falados. Assim, captar a comunicação é compreender a existência de vários planos 

de linguagem, que igualmente apresentam-se por intermédio de movimentos, sinais, símbolos 

e outros. “Existem diferentes tipos de linguagem: a corporal, a falada, a escrita e a gráfica” 

(OLIVEIRA, ROCHA & ELANE, 2007, n.p). A linguagem não necessariamente fala a respeito 

de um modo verbal, ela se ancora a diversidade e a criatividade, desvelando outros modos de 

comunicação com o mundo.  

 

Para a ocorrência de um desenvolvimento efetivo da linguagem, são necessários fatores 

que extrapolam aspectos puramente biológicos. “A aquisição da linguagem depende de um 

aparato neurobiológico e social, ou seja, de um bom desenvolvimento de todas as estruturas 

cerebrais [...] e da interação social desde sua concepção” (MOUSINHO et al, 2008, p. 298). 
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Deste modo, a construção da linguagem, principiada pelo desenvolver da criança, vai sendo 

calcada, para além de aspectos biológicos, nas relações, que vão ocorrendo a partir de trocas 

familiares e de fatores socioeconômicos, apurando a significância do contexto em que o 

indivíduo está inserido para o desenvolvimento da comunicação. 

 
  

“Consequentemente, a história da sociedade na qual a criança se desenvolve e a 

história pessoal dessa criança são fatores cruciais que vão determinar sua forma de 

pensar. Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel 

fundamental na determinação de como a criança vai aprender a pensar, uma vez que 

formas avançadas de pensamento são transmitidas à criança através de palavras” 

(MOUSINHO et al, 2008, p. 298).  

 

O desenvolvimento da linguagem desfruta de sua ocorrência no período da infância, 

processo que aviva seguidamente ao nascimento. Segundo Teles (2007, n.p) a criança desde o 

momento do seu nascimento é envolvida por um universo de linguagens [...]. Nos estágios 

iniciais do desenvolvimento, o choro consuma um dos primeiros modos de comunicação 

externados pela criança. “Envolvida nesse ambiente de falantes, a criança logo procura recursos 

que a façam ser também compreendida pelos seus interlocutores” (TELES, 2007, n.p). Para 

além do choro, várias outras expressões são apresentadas pelo bebê, visando à saciedade de 

suas necessidades e vontades, além da construção de um caminho de contato e comunicação. 

“Para se comunicar a criança utiliza, tanto a linguagem corporal (mímica, gestos, etc.) como a 

linguagem falada. [..]. Ela ainda não fala, mas já produz linguagem” (OLIVEIRA, ROCHA & 

ELANE, 2007, n.p). 

Inicialmente, no período de 0 a 12 meses, a criança ainda não possui arcabouços 

necessários para a pronunciação de palavras, mas isto não exclui a possibilidade desta de 

comunicação. Logo, o bebê utiliza-se do choro, do sorriso e do balbucio. “O balbucio ocorre de 

repente, por volta dos 6-10 meses, e caracteriza [...] que muitas vezes é confundido com a 

primeira palavra do bebê” (OLIVEIRA, ROCHA & ELANE, 2007, n.p). Estes modos revelados 

pelo bebê, são caracterizados por diferentes nuances e gradações e sofrem modificações de 

acordo com situações específicas. Para além destes, os movimentos corporais e oculares se 

fazem presentes. “Desde muito cedo já pode ser observada, como as variações do tônus 

(contração/descontração muscular) entre a mãe e o bebê, o olho no olho, as expressões faciais” 

(MOUSINHO et al, 2008, p. 299). Ao término deste período, a criança principia o emprego de 

palavras consideravelmente simples, apresentando aspectos quanto a verbalização, de 

compasso e entoamento.  
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“Por volta dos 10 meses, os bebês imitam deliberadamente os sons que ouvem, 

deixando clara a importância da estimulação externa para o desenvolvimento da 

linguagem. Ao final do primeiro ano, o bebê já tem certa noção de comunicação, uma 

ideia de referência e um conjunto de sinais para se comunicar com aqueles que cuidam 

dele” (OLIVEIRA, ROCHA & ELANE, 2007, n.p). 

 

Com a maturação e a aprendizagem apreendida pelas relações, a criança a partir dos dois 

anos de idade, alcança um desenvolvimento considerável das práticas linguísticas. Nesta etapa 

há a possibilidade de uma expressão mais fluida e meticulosa. “As frases vão se alongando, 

passando a ter cada vez mais elementos” (MOUSINHO et al, 2008, p. 299). Com o caminhar 

do desenvolvimento, o vocabulário se amplia e as regras gramaticais se fazem presentes. A 

expansão e a estruturação das palavras, tornam-nas mais complexas, contribuindo para a 

compreensão da criança sobre a linguagem e a comunicação. 

Deste modo, constitui de fundamental relevância compreender os distintos modos de 

comunicação que podem coexistir. Estes, devem ser percebidos com um conjunto de 

expressões, e não apenas como formas estritamente verbais. Para o desenvolver da linguagem, 

é necessário o atravessamento de barreiras puramente biológicas ou sociais, percebendo que a 

construção só ocorre a partir da relação entre estes elementos. Deste modo, a linguagem não é 

estática e se apresenta em constante transformação, tornando-se um caminho expressivo da 

criança com seu mundo singular.  

 

3.4 O desenho como linguagem 

 

O desenho é um recurso de manifestação artística e expressiva vinculado a história da 

civilização desde o princípio. O homem pré-histórico, sem as marcas da linguagem falada e 

escrita, utilizou-se de pinturas rupestres para se expressar, representando símbolos para registrar 

sua passagem. “O desenho como linguagem é uma forma de comunicação construída ao longo 

dos anos” (HANAUER, 2011, p. 3). Assim, o desenho, apesar de singular a depender da cultura 

e da época concebido, se manifesta como uma linguagem universal. Segundo Silva (1998, p. 

207) permite ver o desenho como signo empregado pelo homem e constituído a partir das 

interações sociais.  

 



32 
 

Percorrendo o processo de desenvolvimento, a criança afeta e é afetada pelo mundo. Um 

dos métodos para o acolhimento e a concessão deste afeto é a linguagem, esta, não se esgotando 

apenas no aspecto verbal. Dentre os distintos modos de linguagem usufruídos pela criança, está 

o desenho. “O desenho é uma importante forma de linguagem expressiva e essencial para o 

pleno desenvolvimento da criança, como também, constitui as bases necessárias ao 

desenvolvimento das formas superiores de comunicação humana” (TSUHAKO, 2015, p. 1). 

Assim, a prática do desenho, apesar de arcaica, perpetua-se ainda contemporaneamente.  

Segundo Silva (1998, p. 216) assim como uma pessoa só aprende a expressar-se oralmente se 

conviver com falantes, a criança desenha porque vive em uma cultura que tem na atividade 

gráfica uma de suas formas de expressão.  

 

A imediação da criança com o desenho ocorre mediante a aplicação de linhas e riscos 

na dimensão do papel. “A sensação tátil do lápis. A surpresa da marca na superfície. O poder 

de controlar os rabiscos. [...]. A descoberta da diversão do desenhar...toda criança, desde muito 

cedo, descobre que pode deixar marcas em vários lugares [...]” (RODRIGUES, 2010, p. 20). A 

criança nesta etapa, não busca simplesmente a concessão de mensagens, mas igualmente faz 

uso do desenho como um modo de expressão corporal. Segundo Gonçalves (2014, p. 24) com 

tal característica o desenho se manifesta como atividade motora, e, observando uma criança 

pequena desenhar, nota-se que ela utiliza o corpo inteiro para tal.  

 

As formas iniciais efetuadas pela criança surgem de modo espontâneo, mas no decorrer 

do desenvolvimento, estas vão apresentando novos significados. “A evolução do desenho 

infantil ocorre concomitantemente ao desenvolvimento de outras habilidades da criança, como 

a linguagem e a escrita” (GONÇALVES, 2014, p. 59). Logo, ocorre o retoque dos riscos, que 

passam a externar intenções, o que propicia a criança a expressão de pensamentos e sensações. 

O desenho da criança é a primeira forma de expressão gráfica [...] e é para ela uma linguagem, 

como o gesto e a fala” (MOREIRA, 1984 apud HANAUER, 2011, p. 4). 

 

Através do ato de desenhar, a capacidade de pensamento e a criatividade da criança se 

potencializam, proporcionando contribuições a constituição de novos conhecimentos e 

aprendizados. “A criança pequena constrói conhecimento por meio do desenho” 

(GONÇALVES, 2014, p. 18). Desenhar, permite a criança apreender a si, o outro e o mundo 

circundante. Mediante o desenho, torna-se possível a compreensão do mundo singular da 

criança devido a representação que esta faz, para além da imaginação, de situações e 

personagens de sua própria realidade. “Só então as crianças começam a desenhar de memória, 
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desenhar objetos, histórias, pessoas que lembram e querem reproduzir, mas o resultado não é 

igual ao real, apesar da criança ter a intenção de representá-lo” (NEVES; NOVAES, 2004 apud 

GONÇALVES, 2014, p. 25). Nesta perspectiva, o desenho vai se estabelecendo pelas relações 

entre a esfera interior e exterior da criança, promovendo o aprimoramento de suas capacidades 

e a possibilidade de novas e outras ressignificações de sua realidade.  

 

 
“Entendemos que deve haver valorização do ato de desenhar da criança, pois a 

produção de desenhos [...] aumenta o potencial de criatividade da criança, desenvolve 

a sua habilidade gráfica, o que gera inúmeros benefícios em vários aspectos no 

transcorrer de sua vida” (GONÇALVES, 2014, p. 60). 

 

 

A prática do desenho infantil, concebe a criança a viabilidade de expressão de 

sentimentos, afetos e pensamentos, sendo estes irrompidos pelo caminho da espontaneidade. 

“Consideramos o desenho [...] como instrumento cultural por meio do qual a criança simboliza 

gráfica e iconicamente os objetos, os seres e suas relações, importante para o desenvolvimento 

[...]” (VIGOTSKI; LURIA, 1996 apud GONÇALVES, 2014, p. 20). A expressividade oriunda 

da criança se mostra única, sendo estabelecida em consonância ao contexto em que esta se faz 

inserida.  Segundo Gonçalves (2014, p. 59) cada criança demonstra níveis diferentes de 

interesse na atividade de desenhar, na concentração na realização dos desenhos, no empenho 

em colorir o desenho, entre outros aspectos”.  

 

“Em suma, consideramos que o ato de desenhar é uma atividade singular de cada 

criança e que varia de acordo com a idade, bem como com as experiências de desenhar 

e dialogar com o outro, além de poder ter acesso a materiais para criar e imaginar suas 

produções gráficas” (GONÇALVES, 2014, p. 26). 

 

 

De modo relevante, a produção gráfica manifesta contribuições acerca de aspectos do 

desenvolvimento infantil. Assim, o desenho sensibiliza elementos sociais, físicos, cognitivos e 

emocionais. Referenciando o social, o desenho se faz um caminho efetivo de conexão da criança 

com o mundo e com os outros pertencentes a ele. Segundo Hanauer (2011, p. 6) a produção 

gráfica é para a criança um dos meios mais significativos de comunicação. No tocante ao 

aspecto físico, ao desenhar, a criança percebe seu corpo e utiliza-se deste para a realização da 

atividade. “Enquanto a criança desenha ela brinca, fala e gesticula” (GONÇALVES, 2014, p. 

26). Referente a cognição, o ato de desenhar aviva a criatividade e o pensamento da criança, 

contribuindo similarmente, na expressão de seus de sentimentos, o que abarca os componentes 
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emocionais. Segundo Gonçalves (2014, p. 26) ela constrói ilusões, ela nomeia, e apresenta tudo 

isso em sua produção gráfica, além de criar signos e demonstrar sentimentos. Isto posto se faz 

significante compreender o papel do desenho no desenvolvimento infantil, percebendo o uso 

deste como um instrumento de expressão e crescimento pela criança. 

 

De alicerce com as posições supracitadas, se faz perceptível a utilização do desenho no 

percurso do desenvolvimento infantil. Sendo uma das atividades de preferência das crianças, o 

desenhar torna-se um caminho efetivo para o registro de significados, sentimentos e da própria 

comunicação. Deste modo, o desenho atua como uma forma de linguagem para a criança, que 

utiliza deste recurso para expressar o que ainda não é capaz de expor por intermédio da fala ou 

da escrita. Através de linhas, sinais e rabiscos a criança consegue dizer sobre si, sobre sua 

imaginação e realidade, representando o olhar que dispõe sobre seu mundo singular. Dentro de 

possibilidades, o desenho da criança, revela reiteradamente mais do que suas palavras. 
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4 DISPOSITIVOS LÚDICOS NA GESTALT-TERAPIA: O DESENHO COMO 

RECURSO 

 

                                                                         Figura 3 -  O Dragão 

 

                                                                            Fonte: Própria, 2018 

 

4.1 A Gestalt-terapia 

 

A Gestalt- Terapia, processando-se como uma abordagem psicoterápica, manifesta uma 

compreensão díspar de homem, de mundo e de suas relações. “A Gestalt-terapia é uma síntese 

coerente de várias correntes filosóficas, metodológicas e terapêuticas, formando uma 

verdadeira filosofia existencial, uma forma particular de conceber as relações do ser vivo com 

o mundo” (D’ACRI, LIMA & ORGLER, 2007, p. 131 apud SILVA & GONTIJO, 2016, p. 18-

19). O estabelecimento da abordagem gestáltica data da década de 1950, momento guiado por 

Fritz Perls e seus cooperadores. Segundo Antony & Ribeiro (2004, p. 129) a história da Gestalt-

Terapia (GT) tem sua origem com Fritz Perls (1893-1970) que, em colaboração com Laura 

Perls, Paul Goodman e Ralph Hefferline, fundou uma abordagem de base holística-existencial-

fenomenológica [...].  
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A Gestalt-Terapia tem sua fundação caracterizada por um processo relacional de 

escolas. “A Gestalt-terapia foi criada a partir de vários pressupostos filosóficos [...]” 

(PERUZZO, 2011, p. 369). Assim, este campo se forma a partir de correntes filosóficas com 

bases humanistas, existencialistas e fenomenológicas, igualmente fruindo de pressupostos da 

psicologia da Gestalt e da Teoria de campo e organísmica.  

Assentada por contribuições da abordagem humanista, a Gestalt-terapia compreende o 

homem como um ser tomado de poderio de decisão e ação, assim, o indivíduo é percebido como 

dotado de potencialidades que podem ser atualizadas em momentos oportunos de modo 

criativo. “Portanto, o Humanismo se apresenta [...] como uma proposta de desenvolvimento e 

crescimento em todos os aspectos daquilo que é humano, como a capacidade do ser humano de 

gerir e auto regular-se” (RIBEIRO, 1985 apud PERUZZO, 2011, p. 369). A par da corrente 

existencialista, esta conferiu referências na consideração de que o indivíduo é um ser livre e 

responsável por suas escolhas “O existencialismo também tem o homem como centro das 

atenções, mas o encarado como alguém que se concretiza nas suas circunstâncias, no seu viver 

[...]” (RIBEIRO, 1985 apud PERUZZO, 2011, p. 369). Em alusão a fenomenologia, esta se faz 

necessária a abordagem gestáltica devido a suspensão de valores, que recorre a percepção 

singular de cada indivíduo sobre sua própria realidade. Segundo Ribeiro (1985 apud 

PERUZZO, 2011, p. 370) é impossível estudar o fenômeno sem considerar as experiências 

concretas de quem o vivencia. 

Para a constituição da abordagem gestáltica, a teoria de campo, apresentou vastas 

contribuições. “A Gestalt-Terapia, quando se refere à teoria do campo, está utilizando um 

conceito específico denominado de campo organismo/meio” (POPPA, 2013, p. 19). De acordo 

com esta teoria, o indivíduo e o meio estão em constante influência, inscritos em uma relação 

de interdependência. Outra teoria de base denomina-se de teoria organísmica, que pressupõe 

que o indivíduo busca por uma auto regulação. Segundo Granzotto & Granzotto (2007 apud 

POPPA, 2013, p. 21) o sujeito, do ponto de vista da teoria organísmica, é uma dinâmica de auto 

regulação e auto realização. Em cada vivência, o organismo elege um ajustamento possível em 

função das condições em que se encontra [...]. Rematando as teorias formadoras, apresenta-se 

a Psicologia da Gestalt, que abarca a compreensão de que uma parte só ocorre em uma 

conjuntura íntegra, global. “Ao ser apropriada pela Psicologia da Gestalt, passa a representar 

uma unidade perceptiva cujo sentido é dado pelas inter-relações específicas entre as partes, 
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aquilo que faz do todo uma unidade diferente da simples soma das partes” (ANTONY & 

RIBEIRO, 2004, p. 129). 

Na prática de um processo terapêutico em Gestalt-Terapia, a awareness se faz um 

elemento relevante. O termo awareness, palavra sem tradução para a língua portuguesa, 

expressa “tomada de consciência”. Segundo Antony & Ribeiro (2004, p. 129) awareness dá o 

significado e sentido da experiência, formando gestalten. Este significado diz de uma 

experiência do sujeito, que, conhecendo seu próprio movimento, consegue fazer escolhas, 

criando caminhos de equilíbrio e satisfação.  Outro elemento se faz essencial neste processo, a 

relação terapêutica. Esta é construída entre os atores envolvidos, apresentando como intento o 

crescimento e a percepção do consulente sobre si mesmo. “Neste caso, o encontro terapêutico 

deve ser existencial e baseado na relação; na tentativa de compreender, experienciar, reavaliar, 

fortalecer e singularizar o que significa de fato, existir” (PERUZZO, 2011, p. 370).  

Ainda se faz importante na prática do processo terapêutico, o trabalho no presente, no 

“aqui e agora”. Sobrevir sobre o presente abre caminhos para um contato autêntico sobre as 

sensações e os sentimentos, possibilitando o enfoque no que o consulente conduz no momento. 

Segundo Juliano (2004, p. 5) a busca de uma solução terapêutica trabalhável no presente dá à 

Gestalt-Terapia seu ímpeto para improvisar e experimentar, mais que explicar. A vivência, o 

acontecimento são as melhores explicações.  

Assim, a Gestalt-terapia se faz uma abordagem inovadora em relação a compreensão 

que faz do indivíduo. O período histórico que permeava sua fundação, apontava como valoração 

conhecimentos biologizantes e deterministas sobre o homem e suas relações, assim, a 

abordagem gestáltica apresentou-se de modo inovador, compreendendo sensações, 

sentimentos, o contato e demais elementos. A Gestalt-terapia acredita no potencial humano, 

compreendendo-o como único e singular, aposta na mudança e compreende a vida como um 

processo em constante movimento, que está sempre a se atualizar.  
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4.2 A Gestalt-terapia com crianças 

 

Como consequência de um processo histórico de valoração da infância, a criança e seu 

desenvolver foram tornando-se objetos de estudo, desatando a constituição de diversificados 

campos de saber na área infantil. Com o avançar dos trabalhos científicos, diversas 

nomenclaturas despontaram. Segundo Aguiar (2005, p. 25) termos que utilizamos 

frequentemente para designar o trabalho psicoterapêutico com crianças como ludoterapia, 

psicoterapia infantil e psicanalise infantil [...]. Assim, ao final do século XIX, com o maior 

cuidado e visibilidade relegado a etapa infância, o surgimento da psicoterapia infantil 

intercorreu.  

 

O processo psicoterápico infantil desfrutou de seu princípio, mediante a abordagem da 

Psicanálise. “O trabalho psicoterapêutico com crianças teve seu início no século passado a partir 

das contribuições da Abordagem Psicanalítica (Freud, 1980; Klein, 1981; Mannonni, 

1981,1983; Winnicott, 1975, 1978)” (AGUIAR, 2005, p. 24). Tomando por base a psicanálise 

de Freud, o caso “O pequeno Hans” foi a referência no tocante ao trabalho com crianças. 

Mediante os estudos e a prática clínica de Anna Freud e Melanie Klein, outras contribuições 

sucederam. Apesar de diferenças em sua utilização, o brinquedo foi um recurso introduzido por 

ambas. “Enquanto Anna Freud (1971) advogava o uso do brincar principalmente no sentido de 

construir uma forte relação positiva entre criança e psicoterapeuta [...] Melanie Klein (1981) 

propôs usá-lo como um substituto direto da verbalização” (AGUIAR, 2005, p. 30). Para além 

dos supracitados, Donald Winnicott igualmente auxiliou o desenvolvimento de saberes sobre a 

infância. “Sua experiência como pediatra, em constante contato com as crianças e suas mães, 

parece ter sido crucial [...]. Dentre seus aportes teóricos destacamos a importância conferida a 

maternagem [...]” (AGUIAR, 2005, p. 32). 

 

Mediante a influência da Psicanálise, novos modos de compreensão sobre a psicoterapia 

infantil eclodiram. Deste modo, por intermédio do referencial humanista da Abordagem 

Centrada na Pessoa, Virginia Axline assomou, contribuindo para os estudos acerca do brincar. 

Segundo Aguiar (2005, p. 34) a partir da emergência e do desenvolvimento de novas 

possibilidades de perceber o ser humano, particularmente no pós-guerra, constatamos como um 

grande marco na história da Psicoterapia Infantil a publicação do livro de Virginia Axline, 

intitulado Ludoterapia. Assim, um trabalho diferenciado e inovador acerca da psicoterapia com 

as crianças despontou. 
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 “Ainda que adotando o uso do brinquedo como recurso mediador da relação 

terapêutica, seus pressupostos pautados em uma perspectiva humanista, existencial e 

fenomenológica implicavam em um processo terapêutico absolutamente centrado na 

criança, com um mínimo de intervenção do psicoterapeuta, cuja principal função era 

a de acompanhar a criança no espaço terapêutico, realizando intervenções 

essencialmente descritivas” (AGUIAR, 2005, p. 34). 

 

 

Com a expansão de saberes e práticas, avolumou-se a abordagem da Gestalt-Terapia. 

Segundo Aguiar (2005, p. 35) com o surgimento da Gestalt-Terapia e as contribuições de Violet 

Oaklander (1980), os pressupostos vinculados a uma visão de homem humanista, existencial e 

fenomenológica se mantiveram [...].  Assim, guiada pela abordagem gestáltica, determinados 

elementos tornaram-se essenciais no processo psicoterápico infantil.  

 

“O psicoterapeuta infantil com orientação de base humanista-

existencial tem como meta realizar um trabalho clínico no qual exercer 

o papel de facilitador do autoconhecimento, possibilitando à criança 

vivenciar e experienciar a liberdade e o poder de escolha por meio de 

espaço, escuta, nominação de seus desejos e respeito pela sua 

singularidade” (COSTA & DIAS, 2005, p. 44). 

 

 

Na prática clínica da Gestalt-terapia há a apreensão e a relevância do campo circundante 

da criança. Esta, é percebida como um ser que se desenvolve a partir da relação, assim, 

influencia e é influenciada pelo seu meio. “De acordo com a Gestalt-terapia, a compreensão da 

criança se dá pelos micro e macro sistemas aos quais pertence – o que justifica-se tanto pela 

situação de dependência à qual está sujeita como pelo entrelaçamento de realidades que se co-

constituem” (PAJARO & ANDRADE, 2018, p. 205). Deste modo, as sensações e os 

sentimentos experimentados pela criança só podem ser compreendidos em função do seu 

contexto.  

 

Em consonância ao supracitado, o contato com demais atores e instituições associados 

a criança, se faz significante. Segundo Oliveira (2014, p. 108) [...] o psicoterapeuta não se 

relaciona somente e diretamente com o seu cliente, mas também tenha contato com a família, 

com a escola e, se necessário, com outros ambientes de convivência da criança [...]. A 

comunicação com os diversos campos, possibilitam uma melhor compreensão sobre a criança 

e seu modo de agir sobre o mundo, dado que esta não se desvincula do contexto que a cerca. 

Assim, o diálogo com a família, com a escola e outros, igualmente, compõem o processo da 

psicoterapia infantil. 
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O caminho terapêutico almejado, passa pela busca de um desenvolvimento genuíno e 

saudável, percebendo a criança e seu desenvolver como singulares. Para a ação deste trabalho, 

a comunicação se torna fundamental, esta podendo ser compreendida e realizada por intermédio 

de dispositivos lúdicos. “O lúdico constitui-se como a forma primordial de linguagem da 

criança, adentrando espaços terapêuticos com fins de acessar esta forma de comunicação” 

(NORONHA & BARREIRA, 2016, p. 26). Assim, para a efetividade de todo o processo 

terapêutico se faz necessário o vínculo, a autenticidade, a responsabilidade, a relação entre a 

criança e o terapeuta.  

 

“O processo terapêutico com crianças sob a ótica da Gestalt tem, como propósito, 

promover, de forma saudável, o desenvolvimento da criança, ampliando suas 

fronteiras de contato e proporcionando mais possibilidades de ser e estar no mundo, 

através de recursos lúdicos para ajudar na expressão e comunicação da criança no 

espaço terapêutico” (SILVA & GONTIJO, 2016, p. 30). 
 

 

Assente nos aspectos supracitados, compreende-se que a psicoterapia infantil desfrutou 

de sua formação, segundo contribuições de diversificadas áreas. Múltiplas abordagens 

estenderam o aporte de possibilidades sobre o saber e a prática do trabalho terapêutico infantil, 

sendo que cada uma destas, lida com o processo de acordo com referenciais teóricos próprios. 

Considerando a abordagem da Gestalt-Terapia, a percepção do contexto da criança se faz 

relevante, captando seu campo familiar, político, social e econômico e a possível relação entre 

estes. Para além, é oportuna a utilização de recursos lúdicos, posto que estes, possibilitam a 

expressão de sentimentos e sensações da criança no espaço terapêutico. 

 

 

 

4.3 O lúdico e a Gestalt-terapia 

 

 

O trabalho terapêutico na clínica infantil gestáltica, apresenta determinadas 

especificidades. Em seu processo, certos dispositivos revelam-se significativos, dado que 

auxiliam a expressão de sensações e sentimentos. Assim, o lúdico, o brincar, tornam-se direções 

efetivas de contato, desenvolvimento e expressão da criança com si mesma e com seu mundo 

circundante.  
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Desde o momento principiante, a ludicidade aflora-se no percurso do desenvolvimento 

infantil. “A função do lúdico na vida das crianças é de suma importância, pois o brincar é uma 

ação privilegiada do desenvolvimento humano e particularmente da infância” (NORONHA & 

BARREIRA, 2016, p. 34). A partir de uma percepção e de uma ação sobre os objetos, a criança 

vai se contatando com o lúdico, assim, possibilitando caminhos para sua expressão e 

comunicação. Segundo Lima e Lima (2015 apud SILVA & GONTIJO, 2016, p. 32) na 

brincadeira, a criança expressa seus medos, angústias, fantasias, emoções e sentimentos, e 

muitos adultos não percebem. Mediante o brinquedo, a criança passa a captar as nuances de seu 

mundo, passa a distender sua criatividade e passa inclusive, a adentrar em um processo próprio 

de aprendizagem. “Brincar é viver e viver é aprender” (NORONHA & BARREIRA, 2016, p. 

34). 

 

Na esfera infantil, a brincadeira se faz uma atividade presente, deste modo, no espaço 

terapêutico, sua prática não cessa. O brincar, enquanto dispositivo, é experimentado pela 

criança como um caminho de comunicação, o que a possibilita sentir e vivenciar sensações que 

eventualmente não conseguem ser expressas pela linguagem oral. A brincadeira, deste modo, 

promove o vínculo entre terapeuta e consulente, ofertando ao terminante, um espaço de 

compreensão sobre seus temores, afetos e sentimentos. Segundo Oliveira (2014, p. 108) o 

brincar é a forma natural de expressão da criança, bem como a linguagem verbal é a dos adultos. 

Assim, da mesma forma que nos comunicamos verbalmente com os adultos, precisamos nos 

comunicar com a criança por meio da linguagem lúdica.  

 

O percurso lúdico construído na relação terapêutica, necessita do reconhecimento do 

campo em que a criança se assoma. O empreendimento de uma brincadeira ou o uso de um 

brinquedo em específico, concede a criança o aprendizado sobre seu mundo singular, além de 

propiciar contribuições em seu processo de desenvolvimento. Para este ser, brincar se torna 

uma atividade significante, que possibilita o desenvolver de aspectos cognitivos, emocionais e 

físicos. “Brincando, a criança desenvolve seu lado emocional e afetivo bem como algumas áreas 

do domínio cognitivo, tais como a capacidade de síntese, o jogo simbólico etc” (WEISS, 1997, 

p. 25). 

 

“O recurso lúdico no trabalho com crianças é um meio facilitador da expressão e da 

linguagem. É nesse mundo que ela se comunica e expressa suas emoções. É através 

do brincar que formará um vínculo de confiança entre o terapeuta e a criança; e o 

brincar facilitará o caminho de encontro com a criança e o seu mundo” (SILVA 

&GONTIJO, 2016, p. 31-32). 
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A compreensão e o préstimo da brincadeira enquanto recurso no espaço psicoterápico 

infantil, recebe a nomeação de Ludoterapia. Esta, refere-se ao emprego de técnicas que 

apresentam como fim, a facilitação de expressões dos consulentes em foco. “É através do 

brincar que a criança tem maior possibilidade de expressar seus sentimentos e conflitos e buscar 

melhores alternativas para lidar com essas demandas” (NORONHA E BARREIRA, 2016, p. 

34). Assim, os jogos, as brincadeiras e diversos outros elementos podem possibilitar caminhos 

efetivos de manifestação expressiva. Segundo Weiss (1997, p. 34) quando os materiais são 

colocados nas mãos das crianças, pode-se observar que, ao escolher um ou outro, cada criança 

tende a refletir seu temperamento, seu universo. 

 

“A Ludoterapia fundamenta-se no emprego de recursos lúdicos perpassando pela 

adaptação do processo psicoterapêutico para o universo infantil, na qual a brincadeira 

é a mais genuína forma de expressão: faz-de-conta, estórias, pinturas, argilas, 

desenhos, jogos com regras ou não, e até brincadeiras livres” (NORONHA & 

BARREIRA, 2016, p. 34).  

 

 

 

Na ludoterapia, a criança apresenta ao profissional a maneira como se relaciona consigo 

e com seu mundo, expressando seus sentimentos e situando seus afetos e emoções. “Acredito 

que alcançar a criança em seu mundo lúdico é um dos objetivos mais importantes na 

psicoterapia infantil, diante disso não tenho como objetivo a verbalização da criança em relação 

as suas vivências, e sim encontrá-la em sua brincadeira” (OLIVEIRA, 2014, p. 108). A ação do 

brincar possibilita ao consulente infantil achego em sua construção subjetiva, em seu 

desenvolvimento, em sua percepção e ação sobre o mundo. Segundo Oliveira (2010 apud 

SILVA & GONTIJO, 2016, p. 32) o brincar é uma ferramenta essencial para o processo 

terapêutico com a criança [...]a brincadeira possibilita à criança experienciar, organizar-se, 

construir normas, criar e recriar o seu mundo. 

 

A clínica infantil ancorada aos pressupostos gestálticos, aposta em recursos lúdicos para 

a tomada de consciência do consulente. Segundo Santana & Yano (2014, p. 97) a GT apresenta‐

se como abordagem experimental/experiencial. Com o emprego de dispositivos e técnicas, a 

criança é convidada a refletir sobre si e sua relação com o mundo. “O experimento básico em 

GT concentra‐se nas sensações, emoções, tensões musculares, impulsos, pensamentos, fantasias 

e lembranças. Todos os elementos que emergem durante o experimento ajudarão a aumentar a 

Awareness do cliente/paciente [...]” (SANTANA & YANO, 2014, p. 97). Deste modo, na 
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prática gestáltica, a ludoterapia torna-se um dos caminhos possíveis para auxiliar a criança em 

sua expressão. “Entende-se, que, em Gestalt-Terapia, o lúdico facilita a relação terapeuta-

cliente e possibilita a utilização destes recursos como experimentos, que favorecem o objetivo 

da psicoterapia” (NORONHA & BARREIRA, 2016, p. 26). 

 

 

“Existe um número interminável de técnicas específicas para ajudar as crianças a 

exprimir sentimentos por intermédio do desenho e da pintura. [...]. Diante da 

utilização dessas técnicas apontadas acima, o terapeuta terá condições de levar a 

criança a compreender a si mesma, ao mesmo tempo em que mostra que a está 

aceitando do jeito que ela é e livre do que diga ou faça” (NORONHA & BARREIRA, 

2016, p. 35). 

 

 

Sendo um aspecto assíduo no contexto infantil, a ludicidade, torna-se similarmente, um 

caminho viabilizador no espaço terapêutico. Na prática gestáltica, a utilização de técnicas e 

recursos lúdicos favorecem a awareness da criança, promovendo sua expressão no processo 

psicoterápico. Para além, estes modos lúdicos, auxiliam o vínculo entre terapeuta e consulente, 

possibilitando canais de comunicação comuns entre ambos. Assim, a criança encontra um meio 

de compreender a si mesma e seu mundo, apreendendo sentimentos e afeições por meio do 

brincar.  

 
 

4.4 O desenho como recurso 

 

O desenho, sendo fruído pela civilização desde os primórdios, logrou de estudos e 

pesquisas acerca de sua contribuição como um recurso de comunicação e expressão. Segundo 

Barrett & Fames (1996 apud CASTRO, 2018, p. 14) foi durante o final do século XIX que o 

interesse, estudo e análise do desenho infantil eclodiu em diferentes áreas e ciências, que 

procuraram compreender o desenvolvimento infantil, sob o ponto de vista psicológico, físico e 

cognitivo. Tomando por base o campo infantil, o uso e a relevância do desenho, não se 

apresentam de modo diferenciado. “O desenho infantil se apresenta como um poderoso recurso 

revelador dos modos de ser e estar no mundo da criança” (PAJARO & ANDRADE, 2018, p. 

204). 

 

Correspondente a inúmeras diferenças teóricas, se fazem presentes variados trabalhos e 

concepções referentes ao uso do desenho. Inicialmente, através de práticas psicanalíticas, o 

desenho passou a ser utilizado enquanto recurso no espaço terapêutico. Segundo Faber & Van 
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Staden (1997 apud CASTRO, 2018, p. 14) entre 1920 e 1930 as intervenções psicanalíticas 

estenderam-se às crianças, tendo sido reconhecida a dificuldade ao nível da expressão verbal 

daquelas. Assim, o desenho adquiriu um maior significado [...] assumindo-se como um meio 

de auto expressão [...]. Enquanto dispositivo para a Psicanálise, o desenho intervia como um 

modo de projeção e manifestação criativa da criança. “O desenho é uma das manifestações mais 

clara e evidente da capacidade criadora da criança [...]. Projeta no seu desenho sentimentos de 

amor e ódio, de agressividade, de comunicação afetuosa e de abandono” (SALVADOR, 1998, 

p. 36 apud CASTRO, 2018, p. 15). 

 

Com o avançar dos estudos, demais teorias passaram a abordar o desenho em seu campo 

teórico e prático. A Gestalt-Terapia compôs um destes novos olhares. Segundo Pajaro & 

Andrade (2018) o desenho pode favorecer e contribuir com o processo psicoterapêutico na 

Gestalt-terapia. Assim, sua aposta ancorada a clínica infantil, se faz no desenho enquanto um 

recurso de manifestação expressiva. “Na Gestalt-terapia, o desenho infantil constitui uma forma 

concreta de expressão” (PAJARO & ANDRADE, 2018, p. 206). A vista do supracitado, o 

desenho torna-se um caminho para criança, que de modo próprio e singular utiliza-se deste, 

para se aproximar de si e do seu mundo.  

 

“Para finalizar, há de se dizer que o desenho, como linguagem artística, proporciona 

para a criança oportunidades que possibilitam com que ela expresse no aqui e agora 

seus sentimentos a respeito de algo, podendo inclusive, em alguns casos, mostrar suas 

angústias, ou até mesmo os seus medos” (POSSA & VARGAS, 2014, n.p). 

 
 

As crianças experimentam o desenhar desde sua etapa primordial, mas, por vezes, são 

desencorajadas devido a julgamentos. “Nos anos escolares, aprende-se nas escolas um jeito 

“correto” de desenhar e pintar, normalmente dentro da linha e com cores “coerentes” com a 

realidade, repetindo por séculos a padronização de ensino que aniquila diferenças” (PAJARO 

& ANDRADE, 2018, p. 206). A custa do referido, frequentemente, a utilização do desenho no 

espaço terapêutico tem sua ocorrência segundo a iniciativa do psicoterapeuta. Assim, para uma 

relação autêntica, o respeito à criança se faz necessário, tal qual o esclarecimento de que o 

relevante é a expressão e não puramente a estética da obra. “O objetivo do terapeuta é explorar 

através do desenho questões pertinentes àquele cliente. Assim, pode pedir, por exemplo, que a 

criança desenhe sua família, seu mundo, seu quarto, sua casa, sua rotina, dê cor aos seus 

sentimentos [...]” (PROTASIO, 1997, p. 15). 
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A compreensão da Gestalt-Terapia acerca do desenho ancora-se a pressupostos 

fenomenológicos. Conforme esta visão, a criança possui autonomia para empregar significado 

e sentido ao seu trabalho, sem necessidade de interpretações por parte dos profissionais. 

Segundo Pajaro & Andrade (2018, p. 207) a leitura fenomenológica possibilita a compreensão 

do desenho por meio de sua descrição, o que só pode ser feito pelo próprio autor. Assim, o 

propósito do psicoterapeuta fica a cargo da ampliação da percepção e da consciência da criança 

sobre o que está produzindo e expressando. “O interesse do Gestalt-terapeuta é acessar, pela 

investigação, descrição e compreensão do fenômeno, a experiência vivida e expressada por 

cada criança, em cada uma de suas produções” (PAJARO & ANDRADE, 2018, p. 206).  

 

 

“Isso significa não se ater ao sujeito em si, à criança, recaindo sobre um subjetivismo, 

tampouco fixar-se unicamente ao desenho, configurando um objetivismo, mas ao 

modo intersubjetivo como este desenho é capturado por esta consciência, isto é, na 

relação dessa criança com sua obra” (PAJARO & ANDRADE, 2018, p. 204).  

 

 

Conferido a uma esfera franca, direta e espontânea, o desenho desponta como 

ferramenta no âmbito infantil, assumindo similarmente no contexto psicoterápico, um papel 

significante. Apesar de sua usualidade não ser universal, quando possível para a criança e para 

a relação terapêutica, apresenta extensas contribuições. Ao desenhar, a criança concebe um 

percurso de comunicação, através do qual emite sentimentos, afetos e igualmente, dificuldades. 

Assim, no processo psicoterápico gestáltico, o reconhecimento da singularidade e da autonomia 

da criança se tornam importantes, visto que o sentido e análise da obra perpassa por esta, e não 

pelo profissional.  

 

Deste modo compreende-se o desenho como um modo de revelação da criança, visto 

que esta depreende de recursos díspares para se expressar, se levado em conta, a comparação 

com indivíduos adultos. Percebe-se a relevância do desenho enquanto recurso essencial para a 

criança, dado que possibilita a compreensão de si e de seus afetos. Assim, o desenho se 

configura em um modo de comunicação, uma forma de linguagem não verbal, que promove a 

criança, o poder de se revelar de modo mais autêntico e singular possível.   
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
As analises apontadas no presente trabalho apresentam a compreensão do desenho 

enquanto um caminho significativo de expressão e comunicação da criança. A partir de 

pesquisas bibliográficas fez-se possível apreender o extenso percurso do desenho na civilização 

e igualmente no Brasil, apontando sua permanência e relevância. A criança, indivíduo inserido 

e afetado pela sociedade a qual pertencente, similarmente utiliza-se deste recurso para o seu 

auxilio, essencialmente quando a linguagem oral ainda não se apresenta totalmente 

estabelecida. 

 

 Assentado, deste modo, marca-se a importância do desenho na prática clínica, 

principalmente no trabalho com crianças, revelando o quanto o desenho pode ser um elemento 

significativo, de reflexão e relevância. Assim, no espaço terapêutico, o processo passa pela 

utilização do desenho, que incluso nos recursos lúdicos, passa a auxiliar a criança em seu 

processo de awareness, processo esse, que se ancora nas compreensões da abordagem da 

Gestalt-terapia. 

 

O desenho pode ser um caminho promotor de grandes possibilidades para a criança, 

logo, além de auxiliar a criança em seu modo de comunicação, o desenho fomenta a expressão 

de seus sentimentos, afetos e temores, contribuindo igualmente nos aspectos motores, 

cognitivos e psicológicos. No desenho, a criança tem a possibilidade de se colocar, de entrar 

em contato, de ser.  

 

Em reiteradas situações, o desenho pode ser percebido como uma atividade trivial, mas 

de fato, tratam-se de dispositivos importantes de contatação para as crianças. Apesar de tratar 

sobre este recurso, não é possível ao presente trabalho abarcar todas as complexidades e 

possibilidades que o desenho pode promover, assim, ponderando acerca do campo acadêmico, 

trabalhos que envolvam este recurso e a Gestalt-Terapia ainda se fazem necessários.  

 
Tomando-se o presente trabalho, procurou-se integrar a pratica clinica com crianças aos 

pressupostos gestálticos e ao uso do desenho, compreendendo esta interligação como promotora de 

grandes possibilidades. Não se ambiciona exaurir os estudos e pesquisas acerca do desenho, mas ratificar 

sua dimensão e relevância, promovendo uma análise que perpasse sua prática e compreensão. As 

crianças, por intermédio do desenho manifestam suas emoções, que ganham vida e cor através dos 

riscos, rabiscos e dos detalhes. O desenho para além de uma atividade, configura-se como uma forma 

de linguagem, que possibilita a criança, o poderio de se expressar do modo mais autêntico concebível.  
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ANEXO – TERMO DE CONSETIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 

 

 

1. Você está sendo convidado para participar da pesquisa 

_____________________________________________________________________. 

 

2. Sua participação não é obrigatória. 

 

3.  A qualquer momento você pode desistir de participar e retirar seu consentimento.  

 

4. Sua recusa não trará nenhum prejuízo em sua relação com o pesquisador ou com a instituição 

(detalhar, se pertinente). 

 

5. Os objetivos deste estudo são 

________________________________________________________________________. 

 

6. Sua participação nesta pesquisa consistirá em 

________________________________________________________. 

 

 

7. As informações obtidas através dessa pesquisa serão confidenciais e asseguramos o sigilo 

sobre sua participação. 

 

 

8. Os dados não serão divulgados de forma a possibilitar sua identificação (informar, de acordo 

com o método utilizado na pesquisa, como o pesquisador protegerá e assegurará a privacidade).  

 

9. Você receberá uma cópia deste termo onde consta o telefone e o endereço do pesquisador 

principal, podendo tirar suas dúvidas sobre o Projeto de Pesquisa de sua participação, agora ou 

a qualquer momento. 
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DADOS DO PESQUISADOR PRINCIPAL (ORIENTADOR) 

 

__________________________________________________________________ 

Nome 

 

_________________________________________________________________ 

Assinatura 

 

_________________________________________________________________ 

Endereço completo 

 

_________________________________________________________________ 

Telefone 

 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa e 

concordo em participar.  

 

 

Volta Redonda, _____ de _______________ de ______. 

 

 

_________________________________________ 

Sujeito da pesquisa  

 

_________________________________________ 

Pai / Mãe ou Responsável Legal 


