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Aos quatro dias do mês de dezembro  de 2018 às  9 horas, no Instituto de Ciências Humanas e 

Sociais da Universidade Federal Fluminense, apresentou-se o parecer da monografia de  

Caroline Silva Velasco, intitulada O DESENHO COMO DISPOSITIVO TERAPÊUTICO 

NA GESTALT-TERAPIA  . Como orientadora da referida Monografia, a Profa. Dra Priscila 

Pires Alves, registra a Banca Avaliadora e parecerista composta por: Prof. Dr. Antônio Augusto 

Pinto Jr. Do Departamento de Psicologia da UFF de Volta Redonda e Profa. Ms. Edneusa Lima 

Silva, da FASF. Após leitura e avaliação, a banca considerou o trabalho APROVADO. Com o 

seguinte parecer:  
Antonio Augusto Pinto Junior: O trabalho discorre sobre o desenho como estratégia no trabalho psicoterapêutico com crianças, a partir da 

perspectiva da Gestalt-Terapia. O texto está bem escrito e apresenta uma estrutura bem definida, abordando a evolução do desenho ao longo da 

história da civilização humana, o seu papel no processo de desenvolvimento, e principalmente enquanto dispositivo da psicoterapia infantil. 
Destaca-se no trabalho a leitura de como o desenho infantil pode e deve ser compreendido, para além da expressão artística do paciente, ou seja, 

como um recurso que facilita o desvelamento “dos modos de ser e estar no mundo da criança” (p. 43). Nesse contexto de análise, a concepção da 

Gestalt-Terapia encontra alguns pontos de convergência com a psicanálise winnicottiana, que também concebe o desenho e outros recursos 
lúdicos enquanto elementos facilitadores e mediadores da relação terapêutica, que permitem o entendimento da forma com a qual o sujeito se 

relaciona com sua realidade interna e externa e que facilitam a expressão do gesto espontâneo e da criatividade. Penso que a interlocução entre as 

elaborações teóricas da Gestalt-Terapia e Psicanálise de Winnicott poderia ser pensada ou elaborada em trabalhos futuros. Pela qualidade do texto 
e de sua discussão teórica bem fundamentada, atribuo nota máxima ao trabalho. 

Edenusa Lima Silva: O trabalho atende aos critérios acadêmicos no que tange a metodologia de pesquisa cientifica, não havendo nada a alterar. 

Quanto ao conteúdo a discente realizou articulação importante entre os fatos históricos constitutivos de identidade do humano, demonstrando a 
importância do desenho como recurso narrativo. O trabalho é agradável de ler com conteúdo rico em informações. A estrutura do texto permite 

ao leitor leigo, compreender a importância do desenho como ferramenta de comunicação e o uso que o terapeuta dele faz. A acadêmica 
demonstra com o trabalho produzido, a relevância de entender a razão pela qual se usa o desenho no atendimento infantil: o desenho é 

comunicação e permite acesso ao mundo interior do consulente acompanhado. Para além disso, articula com propriedade dados históricos, teorias 

psicológicas e o fazer prático compondo um desenho de pesquisa de excelente qualidade.  
Considerando a qualidade do trabalho, atribui-se após leitura e análise a NOTA: 10 
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