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Resumo

O presente trabalho teve como objetivo verificar como o desenho pode ajudar a 

criança a discriminar e descrever o que sente. Como a maioria das crianças tem dificuldade 

em identificar e expressar os sentimentos procurou-se investigar se o desenho pode ser uma 

ferramenta importante para ajudá-las a expressar suas emoções e dessa forma, auxiliá-las 

no processo de estabelecimento de auto-estima, autocontrole e adaptação social. 

Participaram do estudo nove crianças (4 meninas e 5 meninos), com idades entre 4 e 8 anos 

de idade, que estavam realizando tratamento ou acompanhamento médico e morando em 

casa de apoio em São Paulo. A maioria das crianças é portadora de doenças graves cujo 

tratamento implica em hospitalização, quimioterapia e procedimentos invasivos (incluindo 

transplantes). Muitas delas estão realizando tratamento há muitos anos e precisam voltar 

constantemente à instituição para realizar acompanhamento médico ou novos tratamentos 

(em caso de recidiva). As crianças foram divididas em dois grupos: no primeiro grupo as 

crianças relataram um evento relacionado a uma emoção e, em seguida desenharam e 

relataram um evento relacionado a outra emoção; as crianças do segundo grupo desenharam 

e relataram o evento relacionado a uma emoção e em seguida apenas relataram um evento 

relacionado a uma outra emoção. Cada criança falou, portanto, sobre duas emoções (tristeza 

e felicidade). Os resultados indicam que ao realizarem uma atividade com desenho, as 

crianças fazem narrativas mais detalhadas e revelam mais emoções do que nas condições 

em que são solicitadas apenas a falarem sobre suas vidas. Esse resultado é consistente com 

os trabalhos de Gross e Hayne (1998) e Lev-Wiesel e Liraz (2007) que concluíram que 

desenhar está relacionado a um aumento da quantidade de informação relatada por crianças 

sobre suas experiências.
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I. INTRODUÇÃO

O presente trabalho tem como objetivo contribuir para a compreensão das 

necessidades da criança doente e a discussão sobre novas formas de atuação que possam 

proporcionar a essas crianças melhores condições para o enfrentamento da situação vivida.

No segundo semestre de 2006 fiz um estágio na brinquedoteca terapêutica de uma 

casa de apoio para crianças com câncer em São Paulo. A brinquedoteca é um espaço em 

que as crianças são incentivadas a brincar livremente e seu comportamento é observado a 

fim de verificar as questões psicológicas que precisam ser trabalhadas. Durante o estágio, 

entrei em contato com a realidade dessas crianças que, a partir do diagnóstico da doença, se 

vêem inseridas em uma nova realidade que inclui espaços, pessoas e situações que não 

compreendem. O contato com essas crianças me levou a procurar novas formas de 

compreender as suas necessidades a fim de ajudá-las a lidar com as dificuldades 

relacionadas à doença e ao tratamento.

A casa de apoio é uma entidade sem fins lucrativos que foi criada para que crianças 

carentes, oriundas de todo o País, encontrassem condições de permanecer em São Paulo e 

continuar seu tratamento após a alta hospitalar. A instituição dá assistência social integral ao 

carente portador de qualquer tipo da doença e a seus acompanhantes, em qualquer estágio 

do tratamento, desde que não haja necessidade de internação hospitalar e que o paciente 

venha de hospital público ou de atendimento gratuito. 

Câncer infantil corresponde a um grupo de várias doenças que têm em comum a 

proliferação descontrolada de células anormais e que pode ocorrer em qualquer local do 

organismo. No Brasil, o câncer infantil é a terceira causa de mortalidade de crianças até 14 

anos, com registros de 13 mil novos casos todos os anos. Atualmente, 70% das crianças 

acometidas de câncer podem ser curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em 

centros especializados. Tão importante quanto o tratamento do câncer em si, é a atenção 

dada aos aspectos sociais da doença, uma vez que a criança está inserida no contexto da 

família. A cura não deve se basear somente na recuperação biológica, mas também no bem-

estar e na qualidade de vida do paciente. (INCA – Instituto Nacional do Câncer).
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Considerando que o câncer continua a ser considerado como uma sentença de morte 

para a maioria das famílias, um fator que altera significativamente o comportamento da 

criança é a reação dos pais ao diagnóstico de câncer. De acordo com Shiota, 

“Freqüentemente, o medo relacionado às conseqüências da doença sensibiliza os pais, 

modificando suas atitudes como cuidadores. Atendendo a pedidos inadequados, os pais 

acabam deixando de impor limites, favorecendo o desenvolvimento de problemas de 

comportamento”. (Apud Shiota et. al., 2004, p.262). É importante, portanto, incentivar 

nessas crianças aspectos como autonomia e autoconfiança para que tenham melhores 

condições de enfrentar o tratamento e suas implicações.

A criança com câncer, que passa abruptamente a viver num mundo que não 
escolheu (mundo dos remédios, das internações, dos exames invasivos, etc.), 
vê o ciclo de sua vida interrompido pela doença, e reage ao recebimento do 
diagnóstico de câncer de forma particular; diferente do adulto, pois sua 
compreensão da realidade também é diferente; ela percebe que algo terrível 
está lhe sucedendo, e sente-se afogada pela sensação de perigo, de ameaça de 
algo desconhecido. (Gramacho e Bacarji, 2004, p.2).

As crianças vivenciam essas sensações de forma diferente dos adultos e, muitas 

vezes, não conseguem elaborar seus medos e angústias. “O isolamento das internações, as 

perdas cumulativas, a iminência de morte promovem sensações que a criança não coloca 

verbalmente, necessitando então de outra forma de expressão”. (Gramacho e Bacarji, 2004, 

p. 1).

Segundo Costa Junior (2004), o câncer infantil por si só deve ser considerado uma 

condição de risco de desenvolvimento. O tratamento médico implica em procedimentos 

médicos invasivos, efeitos colaterais físicos e psicológicos de quimioterapia e radioterapia, 

restrições físicas e alterações de rotina de vida.

Assim como o câncer, outras doenças graves afetam o desenvolvimento das crianças 

e seu relacionamento com o mundo. Algumas das crianças atendidas na instituição têm uma 

deficiência orgânica genética no fígado que causa doenças como cirrose hepática e atresia 

das vias biliares. As crianças acometidas por essa deficiência apresentam baixo peso, pele e 

olhos amarelados e uma distensão abdominal que dificulta os seus movimentos.
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Conte (1999), afirma que desde cedo as crianças são ensinadas a controlar suas 

emoções, através de instruções dos adultos de que controlem seus estados afetivos 

negativos e o reforçamento de respostas que indicam esse controle (são reforçadas, por 

exemplo, por não chorar). Dessa forma, muitas crianças tentam não demonstrar seus 

temores, sua ansiedade, raiva, ou outros sentimentos que, segundo lhes ensinaram, 

deveriam ser suprimidos. “Elas não aceitam tais reações com normalidade, e, em sua 

tentativa de controlá-los, acabam por produzir reações emocionais mais intensas”. (Conte, 

1999, p.122). 

De acordo com Violet Oaklander (1980) quando deparam com algo que impede o 

seu crescimento ou desenvolvimento natural, as crianças fazem o que podem para 

sobreviver e adotam algum comportamento que as faça avançar. Elas poderão agir de modo 

agressivo, hiperativo, poderão vir a ter medo de tudo ou se tornar exageradamente 

boazinhas. Não há limite para o que a criança pode fazer na tentativa de atender as suas 

necessidades. Às vezes a criança funciona na vida com idéias que não lhe pertencem, cresce 

acreditando no que ouve acerca de si. A abordagem utilizada por Oaklander utiliza técnicas 

como desenhos, fantasia, pintura, argila e movimento corporal, entre outras, a fim de ajudar 

a criança a separar-se das avaliações externas e auto-conceitos errôneos, auxiliando-a a 

redescobrir o seu próprio ser. “À medida que os seus sentidos despertam, que começa a 

conhecer novamente o seu corpo, ela pode reconhecer, aceitar e expressar os seus 

sentimentos perdidos. Aprende que pode fazer escolhas e verbalizar seus desejos, 

necessidades, pensamentos e idéias”. (Oaklander, 1980, p.75).

O objetivo deste trabalho é investigar como atividades de desenho podem ajudar 

crianças em tratamento médico a descreverem com clareza o que sentem. Parte-se do 

pressuposto de que a maioria das crianças tem dificuldade em identificar e expressar seus 

sentimentos e que a descrição é uma habilidade importante para que a criança discrimine as 

contingências às quais está exposta, assim como responda de forma mais adequada.
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II. CÂNCER INFANTIL

Segundo o Instituto Nacional do Câncer, câncer infantil corresponde a um grupo de 

várias doenças que têm em comum a proliferação descontrolada de células anormais e que 

pode ocorrer em qualquer local do organismo. As neoplasias mais freqüentes na infância 

são as leucemias (glóbulos brancos), tumores do sistema nervoso central e linfomas 

(sistema linfático). Também acometem crianças o neuroblastoma (tumor de gânglios 

simpáticos), tumor de Wilms (tumor renal), retinoblastoma (tumor da retina do olho), tumor 

germinativo (tumor das células que vão dar origem às gônadas), osteossarcoma (tumor 

ósseo), sarcomas (tumores de partes moles). 

Diferentemente do câncer de adulto, o câncer da criança geralmente afeta as células 

do sistema sangüíneo e os tecidos de sustentação, enquanto, no adulto, afeta as células do 

epitélio, que recobre os diferentes órgãos (câncer de mama, câncer de pulmão). Doenças 

malignas da infância, por serem predominantemente de natureza embrionária, são 

constituídas de células indiferenciadas, porém respondem, em geral, melhor aos métodos 

terapêuticos atuais. 

No adulto, em muitas situações, o surgimento do câncer está associado claramente 

aos fatores ambientais como, por exemplo, fumo e câncer de pulmão. Nas malignidades da 

infância não se observa claramente essa associação. Logo, prevenção é um desafio para o 

futuro. A ênfase atual deve ser dada ao diagnóstico precoce. 

Muitos pacientes ainda são encaminhados ao centro de tratamento com doenças em 

estágio avançado, o que se deve a vários fatores: desinformação dos pais, medo do 

diagnóstico de câncer (podendo levar à negação dos sintomas), desinformação dos médicos. 

O progresso no desenvolvimento do tratamento do câncer na infância foi espetacular 

nas últimas quatro décadas. Atualmente, 70% das crianças acometidas de câncer podem ser 

curadas, se diagnosticadas precocemente e tratadas em centros especializados. A maioria 

dessas crianças terá vida praticamente normal. (INCA – Instituto Nacional do Câncer).
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Sabemos, entretanto, que essa possibilidade de cura implica na adesão ao tratamento 

que inclui quimioterapia, radioterapia e procedimentos invasivos. Os medicamentos trazem 

consigo vários efeitos colaterais extremamente aversivos para a criança. 

Segundo Löhr (1999) para atingir a cura, a criança necessita percorrer um árduo 

caminho que inclui anos seguidos de tratamento contínuo, que implica muitas vezes em 

hospitalização; medicamentos que podem desencadear náuseas e vômitos; ser submetida a 

intervenções dolorosas; ter suas atividades físicas e sociais limitadas.

“Para dar conta desta etapa de sua vida, a criança necessita desenvolver todo um 

novo repertório comportamental, passível de atender às demandas originadas neste novo 

contexto”. (Löhr, 1999, p. 117).
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III.  COMPORTAMENTO VERBAL

O termo “comportamento verbal” é proposto por Skinner, segundo Hübner (2001), 

para enfatizar que é um comportamento modelado e mantido por conseqüências mediadas. 

Hübner afirma que: “Entender comportamento verbal numa análise funcional é verificar 

quanto conseguimos prever a ocorrência de comportamentos verbais específicos e, 

eventualmente, quanto conseguimos produzir ou controlar tais comportamentos, alterando 

as condições nas quais eles ocorrem”. (Hübner, 2001, p.251). 

Skinner (1974) afirma que o comportamento verbal abriu para os homens a 

possibilidade de se relacionar com o ambiente, ser alterados por essas relações e descrever 

o que estava acontecendo. Isso significa que, além de viver as contingências podemos 

analisá-las. 

Ferster afirma que, “Embora o objetivo final da terapia seja a própria atividade do 

paciente e não os seus comentários a respeito dessa atividade, o comportamento verbal tem 

uma função importante”. (Ferster, 1982, p.713). Ferster assegura que o comportamento 

verbal pode servir para que o paciente observe a sua própria atividade, pois seus 

comentários são reforçados diferencialmente pelo terapeuta. Um aumento geral da 

atividade verbal, de acordo com Ferster, pode constituir uma maneira de avaliar com maior 

precisão o funcionamento do ambiente. Para Ferster a maneira mais importante de aprender 

a observar o ambiente é descrevendo-o verbalmente. 

“A avaliação mais precisa sobre o funcionamento do ambiente pode estar associada 

à ocorrência de comportamentos mais eficazes em certas ocasiões e impedir atuações que 

causem perturbação e que ocorrem em situações inadequadas” (Ferster, 1982, p.720). 

Segundo Ferster as descrições do paciente a respeito de suas reações em situações aversivas 

podem sugerir maneiras mais eficazes para escapar ou para produzir reforçadores positivos.

Segundo Hübner o comportamento verbal tem um papel central no sucesso da 

terapia, por seu controle sobre os demais comportamentos. Em suas pesquisas em 

equivalência Hübner demonstrou que é possível conseguir mudanças no comportamento 

não-verbal (ações), mudando-se o verbal correspondente. De acordo com Hübner, “Palavras 
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e ações, se têm uma história de equivalência, de correspondência, então a mudança em um 

poderá provocar a mudança em outro”. (Hübner, 2001, p.252).

Hübner e Matos realizaram pesquisas com crianças onde diante de uma tarefa não-

verbal – emparelhar cores iguais – uma das crianças não atingia o critério de desempenho. 

Introduziram, então, um procedimento de solicitar à criança que descrevesse o que havia 

feito (quando acertava) e reforçavam a fala correspondente ao desempenho correto. “Após 

ter descrito sua resposta correta (comportamento verbal), o critério de desempenho foi logo 

atingido (comportamento não-verbal)”. (Hübner, 2001, p.253).

Hübner afirma que é possível, então, conseguir mudanças em comportamentos não-

verbais quando eles passam a ser controlados por instruções, ou melhor, auto-instruções. E 

as auto-instruções tornam o comportamento sensível às contingências, ou seja, trabalhando 

com o comportamento verbal podemos mudar as ações propriamente ditas.
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IV. A IDENTIFICAÇÃO E EXPRESSÃO DOS SENTIMENTOS

Para o behaviorismo radical, pensamentos e sentimentos são considerados 

comportamentos e tanto os acontecimentos externos quanto aqueles ocorridos no mundo 

privado de cada um, são relevantes para a análise do comportamento. (Regra, 1997).

Para o behaviorismo “... os sentimentos de cada um em uma dada situação resultam 

de sua exposição a contingências de reforço ocorridas durante seu processo de 

desenvolvimento e estão sob controle de um conjunto de estímulos ambientais atuais”. 

(Skinner, 1974/1976).

De acordo com Skinner (1989/2005), ter ou não determinadas emoções não está em 

nosso controle voluntário direto. O que podemos fazer, portanto, é alterar as contingências 

ambientais que as determinam. 

Na terapia comportamental são trabalhados principalmente os comportamentos 

encobertos com o objetivo de modificar comportamentos tanto abertos como encobertos. É 

necessário identificar as contingências que estejam atuando para que seja possível criar 

condições de modificá-las. Para efetuar essa análise são necessários dados da história de 

vida, ou seja, a história passada da interação do indivíduo com o meio, assim como as ações 

recíprocas presentes entre o comportamento e o meio. 

Segundo Delitti e Meyer geralmente as pessoas não sabem identificar os 

comportamentos que precisam ser mudados nem as contingências que mantém os seus 

comportamentos. Geralmente “... nossos clientes não sabem dizer de forma objetiva nem o 

que precisa ser mudado e nem quais são as contingências mantendo seus comportamentos. 

Apenas perguntas sobre fatos e pedidos de descrição de eventos não têm sido suficientes”. 

(Delitti e Meyer, 1995, p.271). Delitti e Meyer afirmam, portanto, que pode ser necessário 

recorrer à linguagem dos sentimentos para conseguir as informações. 

Segundo Moura e Azevedo (2001), a dificuldade de identificar e comunicar 

sentimentos é um problema que acompanha vários tipos de queixas clínicas, tanto de 

adultos quanto de crianças. Moura afirma que, no caso de crianças, muitas vezes as 

habilidades de expressividade emocional precisam ser diretamente ensinadas e treinadas. 



13

As crianças geralmente têm dificuldades em identificar seus sentimentos frente às situações 

e, portanto, não sabem lidar com eles.

Em seu trabalho em que sistematizam a organização e condução do processo 

psicoterapêutico de crianças, segundos os pressupostos da Análise do Comportamento, 

Moura e Venturelli (2004), afirmam que “Identificar e expressar sentimentos são 

habilidades importantes para que a criança discrimine os efeitos encobertos que as 

contingências às quais está exposta exercem sobre ela, assim como lhe responda de forma 

socialmente mais adequada (verbalizando como se sente ao invés de apenas chorar ou 

agredir)”. (Moura e Venturelli, 2004, p.7). Para as autoras a expressividade emocional 

parece estar implicada no estabelecimento de vínculos afetivos, auto-estima, autocontrole e 

adaptação social. Afirmam, ainda, que a maior parte das crianças tem dificuldade em 

identificar e expressar o que sentem em relação às pessoas e situações.

A partir da constatação de que as crianças têm dificuldade em identificar e expressar 

seus sentimentos, os recursos lúdicos têm sido muito utilizados para facilitar esse processo. 

Segundo Moura e Venturelli, “... deve haver espaço para brincadeiras que proporcionem 

descontração e diversão visando parear a terapia e o terapeuta com atividades agradáveis, o 

que certamente favorecerá o estabelecimento do vínculo terapeuta-criança...”. (Moura e 

Venturelli, 2004, p.6). As autoras sugerem estratégias sensoriais como a massa de farinha, 

argila e pintura a dedo a fim de auxiliar a criança a entrar em contato com seu corpo e suas 

sensações, para que possa então identificar e nomear o que sente.

Segundo Regra (1999) a linguagem das emoções é quase inteiramente metafórica, 

pois é muito difícil nomear os sentimentos. As crianças utilizam metáforas com freqüência 

e seu uso tem sido amplamente observado em situação de terapia. “A criança dificilmente 

relata os comportamentos a serem mudados em terapia”. (Regra, 1999, p. 105). Isso ocorre 

porque muitas vezes a criança não consegue identificar os comportamentos que devem ser 

mudados ou, quando os identifica, “... tem receio de relatar o que acha que fez de errado 

por medo de crítica e desaprovação”. (Regra, 1999, p. 105). Segundo Regra, as metáforas 

usadas na fantasia podem favorecer a explicitação e compreensão dos sentimentos 

envolvidos em determinadas situações.
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A partir dessa constatação uma das formas de intervenção utilizadas por Regra nas 

sessões de terapia infantil foi o questionamento da fantasia descrita pela criança a partir de 

um desenho. (Regra, 1999).  De acordo com Regra a fantasia descrita pela criança é o relato 

verbal de uma história inventada e é um instrumento útil tanto na avaliação como na 

intervenção terapêutica.

Ao analisar a fantasia procura-se identificar padrões de comportamento que se 

repetem em diferentes situações. “A fantasia, as situações imaginativas e os relatos das 

situações fora do consultório favorecem a compreensão da rede de relações de estímulos, 

auxiliando na análise dos comportamentos complexos e sugerindo novas formas de 

intervenções mais efetivas que possibilitem mudar os padrões de comportamentos” (...) 

(Regra, 1999, p. 115).

De acordo com Regra, “O uso da fantasia na prática clínica tem se mostrado útil 

tanto para avaliação como para o processo de intervenção e pode ilustrar como as propostas 

do behaviorismo radical puderam favorecer a análise do comportamento complexo, a 

identificação de possíveis variáveis que controlam o comportamento e como identificar 

formas de intervenção mais eficazes”. (Regra, 2001, p.181).

Conte (1999), incluiu estratégias lúdicas no processo terapêutico com crianças. 

Segundo Conte, desde cedo, as crianças são ensinadas a controlar seus estados afetivos 

negativos através de instruções, reforçamento e processos de modelação. “Muitas crianças 

apresentam-se na terapia tentando o controle direto de seu medo, ansiedade, raiva, ciúmes 

ou de outros sentimentos perturbadores que, segundo lhes ensinaram, deveriam ser 

suprimidos. Elas não aceitam tais reações como normalidade e, em sua tentativa de 

controlá-los, acabam por produzir reações emocionais mais intensas”. (Conte, 1999, p.122). 

A partir desta constatação Conte trabalhou com crianças através de estratégias lúdicas, 

como a argila ou a construção de fantoches a fim de tornar o processo mais dinâmico e 

concreto. Procurou ajudar a criança a compreender o momento pelo qual estava passando, 

alterar comportamentos indesejáveis e modelar comportamentos mais saudáveis. Conte 

concluiu que a maior parte das crianças “... tem boas respostas à estimulação fantasiosa e, a 

partir disso, fazem análises e alteram o seu próprio comportamento”. (Conte, 1999, p. 123).



15

A Organização Mundial de Saúde considera que a intervenção psicológica em 

hospitais deve ser realizada através de estratégias de enfrentamento. “Estratégias de 

enfrentamento são habilidades treináveis, que possibilitam ao indivíduo planejar como lidar 

com uma situação, cuja configuração de estímulos possa evocar respostas de caráter 

emocional”. (Soares, Moura e Prebianchi, 2003, p. 313). Segundo Soares, Moura e 

Prebianchi (2003), a atividade lúdica é um recurso que pode desempenhar função 

terapêutica quando é direcionada para a diminuição do medo e da ansiedade. 

Em sua pesquisa de Iniciação Científica, Mussa (2006) procurou avaliar o impacto 

de uma atividade lúdica, proposta por um grupo de voluntários denominados Contadores de 

História, sobre o comportamento de crianças hospitalizadas com foco no seu estado 

emocional e nas queixas de dor. Foram sujeitos desse trabalho 24 crianças de ambos os 

sexos, internadas na unidade de Pediatria da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e 

seus responsáveis.  Na primeira etapa de seu trabalho, Mussa observou o comportamento de 

9 crianças em ocasiões nas quais receberam a visita dos Contadores de História e nos dias 

sem essa visita. A partir dos comportamentos observados foram elaborados os instrumentos 

para a coleta de dados na segunda etapa do estudo. Na segunda etapa, foram realizadas 

entrevistas com os responsáveis de 15 crianças e as crianças foram observadas antes, 

durante e após a visita dos Contadores de História. 

Os resultados foram os seguintes:

• Melhora de humor e do estado emocional: 66% das crianças (10 das 15 avaliadas) 

ficaram mais calmas e alegres. 

• Melhora da interação com acompanhantes, outras crianças e profissionais: 46%  (7 

crianças).

• Melhora da movimentação: crianças que estavam apáticas no leito passaram a 

caminhar pelo quarto e corredor e a brincar - 60% (9 crianças).

• Melhora do apetite - 60% (9 crianças).

• Dor: Das 8 crianças que sentiam dor, 6 relataram melhora (75% do universo de 

crianças com dor). 
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• Diminuição de queixas e reclamações: das 5 crianças que se queixavam que não 

queriam ficar na cama, no quarto e no hospital, 4 deixaram de reclamar após as 

visitas (80%).
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V. O DESENHO COMO FERRAMENTA PARA FACILITAR A 

COMUNICAÇÃO VERBAL

O diagnóstico e o tratamento de doenças produzem na criança sentimentos novos e 

desconhecidos com os quais ela não sabe lidar. Desde cedo as crianças são ensinadas que 

sentimentos perturbadores como ansiedade, raiva e medo devem ser suprimidos. Dessa 

forma, o desenho pode ser utilizado para auxiliar as crianças a comunicarem eventos que 

possam ser difíceis de descrever ou entender.

Segundo Moura e Venturelli (2004), quando o cliente é uma criança sua queixa pode 

não ter sido autoformulada. Dessa forma o processo de coleta de informações deve incluir 

entrevista com os pais, observação da criança e coleta de dados através de desenhos e 

redações.

O desenho é freqüentemente visto pela criança como uma atividade prazerosa e lhe 

oferece uma importante forma de expressar suas emoções além de comunicar seus 

problemas e experiências. Profissionais de saúde mental utilizam técnicas de desenho como 

uma ferramenta que possibilita à criança explorar e resolver seus próprios problemas.

 Rollins, uma pesquisadora que trabalha com o Departamento de Medicina da 

Família na Universidade de Medicina de Georgetown, conduziu um estudo em centros de 

tratamento de câncer nos Estados Unidos e na Grã Bretanha (Rollins, 2005). Utilizando o 

desenho como ferramenta para auxiliar a comunicação, Rollins comparou a natureza dos 

estressores e as estratégias de enfrentamento utilizadas pelas crianças com câncer. 

Participaram do estudo 22 crianças entre 7 e 18 anos de idade (41% entre 7 e 9 anos, 18% 

entre 10 e 12 anos, 9 % entre 13 e 15 anos e 32% entre 16 e 18 anos). Uma das técnicas 

utilizadas foi pedir à criança para fazer um desenho e, em seguida contar uma estória sobre 

o que havia desenhado, a fim de coletar informações sobre o conhecimento das crianças e 

suas atitudes em relação ao câncer. Segundo Rollins, todos os participantes, inclusive os 

adolescentes, responderam bem à solicitação de desenhar. A maioria não teve dificuldade 

em se expressar e algumas crianças afirmaram que não haviam pensado sobre certas 

situações antes da solicitação de desenhar e falar a respeito na entrevista. Um menino de 9 
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anos desenhou um campo de futebol e disse que não era mais escolhido pelos colegas para 

jogar porque não conseguia correr como antes. Ao falar sobre o assunto o menino percebeu 

que não conseguia correr porque estava cansado devido ao tratamento. Ele não havia feito a 

conexão entre o tratamento e o cansaço; simplesmente achava que não conseguia mais 

jogar futebol. Ficou animado, pois compreendeu que não era sua habilidade como jogador, 

mas a sua condição física, que estava lhe causando dificuldades. Segundo Rollins, o 

desenho, nesse caso, tem o mesmo efeito de fazer uma lista, pois ajuda a organizar os 

pensamentos que podem estar gerando ansiedade. Enxergar o problema com clareza ajuda a 

tornar uma situação difícil mais administrável. (Rollins, 2005). 

Lev-Wiesel e Liraz (2007) realizaram um estudo a fim de verificar o quanto o uso 

de desenhos amplia a narrativa de crianças a respeito de eventos negativos. Participaram do 

estudo 60 crianças de 9 a 14 anos cujos pais eram viciados em drogas há mais de 15 anos. 

As crianças foram divididas em dois grupos: às crianças do grupo de estudo (30 crianças) 

foi solicitado que fizessem um desenho e, em seguida, relatassem “sua vida à sombra do 

vício de seu pai”; as crianças do grupo controle apenas realizaram o relato verbal. Todas as 

narrativas foram gravadas e, em seguida, transcritas. Em seguida as palavras contidas nas 

narrativas foram agrupadas da seguinte forma: emoções negativas (tristeza, raiva, ódio), 

apreciação sobre a vida (viver é bom, minha vida é ruim), otimismo (as coisas vão 

melhorar), divisão (eu amo/odeio alguém, ele tem dois lados, ele era assim e agora mudou) 

e resistência (não há nada a dizer, é isso, não sei). Foram encontradas diferenças 

significativas entre as crianças dos dois grupos. A expressão de emoções negativas, visão 

negativa da vida e otimismo foi mais freqüente nas narrativas do grupo de estudo; 

expressões de divisão e resistência foram mais freqüentes no grupo controle. 

Esses resultados indicam que as crianças que realizam primeiro um desenho fazem 

narrativas mais detalhadas e revelam mais emoções do que as crianças que apenas falam 

sobre suas vidas. O fato das crianças do grupo controle terem demonstrado mais resistência, 

sustenta a tese de que o uso do desenho é menos ameaçador do que a verbalização apenas.

Em um estudo com crianças de 3 a 5 anos, Butler, Gross e Hayne (Butler et. al, 

1995, apud Gross e Hayne, 1998) demonstraram empiricamente que o desenho facilita o 
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relato verbal de uma experiência. Nesse estudo, crianças de 3 a 5 anos participaram de uma 

visita a uma unidade do corpo de bombeiros. Após algum tempo (um dia ou um mês) as 

crianças foram entrevistadas a respeito da visita. Com metade das crianças a entrevista foi 

apenas verbal e com a outra metade foi solicitado que fizessem um desenho, além de contar 

sobre a visita. As crianças no grupo do desenho relataram significativamente mais 

informação do que as crianças no grupo verbal.

Partindo da hipótese de que o desenho facilita a comunicação das crianças, Gross e 

Hayne (1998) conduziram uma série de estudos para determinar se e como o desenho pode 

facilitar o relato verbal das crianças. O objetivo do trabalho era examinar o efeito do 

desenho nas descrições das crianças a respeito de suas emoções. Participaram do estudo 20 

crianças de ambos os sexos, com idades entre 5 e 6 anos e 20 crianças com idades entre 3 e 

4 anos. A seguinte pergunta foi feita a cada criança: “Você consegue se lembrar de alguma 

vez em que esteve muito feliz (triste, assustado ou com raiva)”? Foram comparados dois 

grupos de crianças: um grupo com 10 crianças de cada faixa etária foi encorajado a falar 

sobre suas experiências enquanto desenhava ou após desenhar; o outro grupo foi encorajado 

a falar sobre si sem a utilização do desenho. Para determinar a quantidade de informação 

relatada por cada criança as entrevistas foram gravadas e depois transcritas. Em seguida os 

relatos foram divididos em cláusulas (frases) que foram definidas pela presença de um 

verbo. As frases que não diziam respeito a uma descrição de uma experiência emocional 

não foram contabilizadas. Para avaliar o conteúdo da narrativa, a informação dentro de cada 

frase foi dividida nas seguintes categorias: objetos, lugares, ações, pessoas e descrições. Foi 

constatado que as crianças que falaram enquanto desenhavam relataram mais que o dobro 

de informações do que o segundo grupo. (O primeiro grupo relatou uma média de 8,02 

cláusulas e o segundo grupo 2,89 cláusulas). Gross e Hayne concluíram que desenhar 

aumenta a quantidade de informação relatada pelas crianças sobre suas experiências, 

independente de sua idade ou do conteúdo emocional associado ao evento.

Gross e Hayne (1998) realizaram um segundo experimento no qual compararam um 

grupo de crianças nas duas situações: verbalização com e sem o uso do desenho. Desse 

estudo participaram 20 crianças com idades entre 5 e 6 anos (10 meninos e 10 meninas). 
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Para ter certeza que as crianças entendiam o tipo de emoção que deveriam 

descrever, as experimentadoras começaram a entrevista mostrando à criança alguns 

desenhos de expressões faciais contendo quatro emoções (felicidade, medo, tristeza e 

raiva). Em seguida as experimentadoras nomearam as emoções e pediram para a criança 

escolher a melhor expressão facial para aquela emoção. Em seguida foi feita a seguinte 

pergunta a cada criança: "Você consegue se lembrar de alguma vez em que esteve muito 

feliz (triste, assustado, ou com raiva)?" As experimentadoras pediram, então, para a criança  

descrever o evento da forma mais detalhada possível. Cada criança desenhou e relatou um 

evento relacionado a uma emoção e apenas relatou um evento relacionado à outra. Cada 

criança falou, portanto, sobre duas emoções. As crianças relataram, em média, mais que o 

dobro de informação quando desenharam do que quando apenas relataram uma experiência. 

(Quando desenharam, as crianças relataram 14,15 cláusulas em média; quando apenas 

falaram, foram 6,5 cláusulas em média). 

  As pesquisadoras acreditam que os desenhos facilitam os relatos das crianças pelos 

seguintes motivos: 

• Desenhar reduz a ansiedade e ajuda a criança a se sentir mais confortável 

com o entrevistador ou terapeuta;

• Desenhar pode ajudar as crianças a organizarem suas narrativas;

• Desenhar pode ajudá-las a lembrar. Após desenharem, o desenho pode 

ajudá-las a lembrar de outros eventos relacionados ao desenho;

• O ato de desenhar prolonga o tempo da entrevista e, portanto aumenta a 

probabilidade de verbalização.

Neste trabalho pretendo investigar como atividades de desenho podem ajudar 

crianças em tratamento médico a descrever com clareza o que sentem. 

Os resultados podem contribuir para o entendimento das necessidades das crianças 

para, a partir desse entendimento, procurar novas formas de intervenção que contribuam 

para o seu bem-estar e uma melhor qualidade de vida.
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VI.  MÉTODO

VI. I.  PARTICIPANTES: 

Participaram do estudo nove crianças (4 meninas e 5 meninos), com idades entre 4 e 

8 anos de idade, que estavam realizando tratamento ou acompanhamento médico e 

morando em casa de apoio em São Paulo. A maioria das crianças é portadora de doenças 

graves cujo tratamento implica em hospitalização, quimioterapia e procedimentos invasivos 

(incluindo transplantes). Muitas delas estão realizando tratamento há muitos anos e 

precisam voltar constantemente à instituição para realizar acompanhamento médico ou 

novos tratamentos (em caso de recidiva).

VI. II.  LOCAL: 

Casa de apoio a crianças com câncer.

Antes de iniciar os procedimentos foi realizada uma entrevista com a psicóloga da 

instituição para obter informações sobre cada criança: idade, diagnóstico, tratamento e há 

quanto tempo mora na Casa.

A mãe ou acompanhante da criança foi contatada para esclarecimento acerca do 

trabalho e obtenção de consentimento para participação do mesmo.

A atividade foi realizada no horário em que as crianças se encontravam na escola 

que fica dentro da instituição. A professora perguntava às crianças se alguma gostaria de 

realizar a atividade e todas demonstraram entusiasmo e se ofereceram para ir comigo. Eu 

buscava as crianças na sala de aula e caminhávamos juntas até a outra casa. No caminho 

conversava um pouco com as crianças. 

A atividade foi realizada em uma sala da instituição que tinha uma cama com 

ursinhos e colcha colorida, uma balança, uma escrivaninha e um computador. Essa sala é 

utilizada também pelo setor de enfermagem da instituição. 
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VI. III. MATERIAL:

Dois cartões com desenhos e fotos contendo expressões faciais, cada um deles de 

uma emoção (felicidade/alegria e tristeza). (Ver Anexo 1).

Folhas brancas de papel sulfite.

Lápis de cor, canetas coloridas e giz de cera.

VI.IV.  PROCEDIMENTO:

As crianças foram divididas em dois grupos, procurando colocar a mesma 

quantidade de crianças de cada faixa etária nos dois grupos. No primeiro grupo as crianças 

relataram um evento relacionado a uma emoção e, em seguida desenharam e relataram um 

evento relacionado à outra emoção; as crianças do segundo grupo desenharam e relataram o 

evento relacionado a uma emoção e em seguida apenas relataram um evento relacionado a 

uma outra emoção. Cada criança falou, portanto, sobre duas emoções (tristeza e felicidade). 

GRUPO A: Primeiro fez o relato de uma situação triste e, em seguida, fez o relato 

com o desenho da situação de felicidade.

GRUPO B: Primeiro fez o relato com o desenho de uma situação triste e, em 

seguida, fez o relato da situação de felicidade.

GRUPO A (relato/ relato com desenho) GRUPO B (relato com desenho/ relato)
VJS, 4 anos GV, 4 anos
AO, 5 anos GSS, 5 anos, 
EBS, 7 anos LSL, 5 anos
VCS, 8 anos VES, 6 anos

WRS, 7 anos

No grupo A participaram 4 meninos e no grupo B 3 meninas e 2 meninos. Essa 

distribuição foi aleatória, pois a coleta de dados foi iniciada na condição A e para a 

atividade na condição B não havia mais meninos disponíveis. O estudo de Gross e Hayne 

(1998) demonstrou não haver diferenças significativas entre a quantidade de informação 

relatada por meninos e meninas. 
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Para ter certeza de que a criança entendia o tipo de emoção que deveria descrever, 

foram mostrados à criança alguns desenhos de expressões faciais contendo as duas emoções 

(felicidade e tristeza). Em seguida, as emoções foram nomeadas e foi pedido à criança que 

escolhesse a expressão facial que melhor representava aquela emoção. 

Identificadas corretamente as emoções, a criança foi convidada a recordar um 

momento em que esteve triste. A pergunta foi a seguinte: Você se lembra de algum 

momento de sua vida em que se sentiu muito triste? Quando a criança dizia que se 

lembrava, foi solicitado que descrevesse ou desenhasse e descrevesse da forma mais 

detalhada possível. 

A segunda parte consistiu em pedir à criança que pensasse em um momento de sua 

vida em que se sentiu muito feliz. A pergunta foi a seguinte: Você se lembra de algum 

momento de sua vida em que se sentiu muito feliz? Quando a criança dizia que se 

lembrava, foi solicitada a descrever ou desenhar e descrever o momento da forma mais 

detalhada possível. 

O relato e o desenho da situação em que a criança se sentiu feliz foram sempre 

realizados por último. Se a criança não se lembrava de nenhum evento feliz, perguntava 

sobre algo que gostaria de estar fazendo ou algum lugar em que gostaria de estar. Essa 

atividade teve o objetivo de dar um desfecho mais positivo ao processo. As entrevistas 

foram gravadas e depois transcritas.
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VII. RESULTADOS E DISCUSSÃO

VII. I.   RELATOS

1. VJS, 4 anos 20/06/2007

Relato de situação negativa:

Minha mãe falou que quando alguém me morde eu tenho que morder bem forte pra 

tirar pedaço. Eu fiquei triste porque a minha mãe me trouxe da minha casa. Ela 

achava que se eu ficava lá na minha casa eu morria. Aí a gente veio pra cá e eu 

fiquei triste... Vamos desenhar agora?

Desenho e relato de situação feliz:

Um tubarão tem uma bocona, o peixe é legal. Aqui é o mar, eu to fazendo peixe 

porque peixe gosta de água. Aqui é um pato, pato pia. Aqui é um peixe que vai 

comer o peixe aqui numa água, o peixe tava lá dentro. É uma água bem grandona. 

Peixe gosta de água bem cheia, é um mar. Aqui to fazendo um bicho. Amanhã eu 

ganhei um amigo de Bob Esponja é o Hércules. Você não sabe escrever meu nome, 
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olha! VS. Minha mãe fala que eu não sei, por que eu desenho fora. Olha aqui um 

tubarãozinho! Tubarão é grande porque ele morde, arranca pedaço. Os peixes 

ficam com a boca fechada quando ele vê uma coisa ele abre a boca. Agora eu vou 

fazer um filhote dele aqui, olha eu to fazendo um monte de filhote. 

2. GV, 4 anos  21/09/2007

Desenho e Relato de situação negativa:

 

Não lembro de nada... Não fico triste... Ta bom, vou fingir que to triste. Eu to feliz, 

mas ta errado. A lágrima ta escorrendo pelo rosto. Eu to fingindo que to triste, 

depois eu vou fingir que alguém me fez triste. Alguém me puxou meu cabelo; me 

arranhou por que... eu não bati nela e nem fiz nada com ela e ela puxou meu 

cabelo, sem eu fazer nada. É uma mão de um bicho papão que puxou meu cabelo. 

Ele só tinha uma mão e um pé e só. Ele era meu amigo, mas ele tava brincando e 

ele fez assim, puxou muito. Não pode rir senão ele sai da folha. Um dia ele saiu da 

folha e puxou o meu cabelo.

Relato de situação feliz:
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A minha mãe não me bateu e eu chorei rindo por que ela não me bateu; daí eu 

fiquei feliz.

3. AO, 5 anos.  7/06/2007

Relato de situação triste:

Nem um dia.

Desenho e relato de situação feliz:

Começa com “U”...  Você sabe... Um carro, um caminhão, o meu carro e esse carro 

aí ta atrapalhando. Esse carro não tem história. Tem sol e ta chovendo. “O sol ta 

feliz porque a mãe dele deixou ficar no céu.”.

A pega outra folha e diz: “olha o que eu vou desenhar”!
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“Aqui é tudo onda, esse aqui é você e esse é o meu irmão Daniel que ta lá em 

Belém. Aqui é um tubarão lá no altão e eu to aqui em baixo. O tubarão ta em cima 

da sua cabeça e você ta com medo. Aqui eu vou fazer um super-herói do mau. O 

super-herói quer acabar com o tubarão. Eu to aqui, eu tenho um escudo e uma 

espada e um cavalo. Eu vou matar o tubarão. Aqui no escudo, você é bola e eu sou 

xis, vamos brincar? Olha quem ganhou: nós! Eu to de óculos.”.

Quando estamos indo embora, AO me diz: ”Domingo eu vou embora”.



28

4. GSS, 5 anos.  10/08/2007

Desenho e relato de situação negativa:

 

 

É a minha mãe, ela ta saindo. Depois eu vou pintar a saia da minha mãe. Eu vou 

desenhar o meu pai agora e o meu sol. O meu pai usa batom vermelho, ele é 

metido... Ele usa cabelo de mulher. Quer ver? Olha o sorriso dele. Sabia que ele 

beija na boca. Ele beija a minha mãe. Cabelo de mulher, ta vendo? Agora vou fazer 

o pé de mulher, porque ele usa batom. O meu pai usa também um rabicó. Meu pai 

tava saindo... Minha mãe, meu pai e todos saíram. Eu não tava saindo, eu tava lá 

na rua. Eu tava lá esperando o meu pai voltar. Eu sentei lá e chorei, porque o meu 

vozinho tava perdido na rua e eu não queria que ele perdeu. Se eu me perdesse eu ia 

chorar. Eu fiquei triste, porque ele tava perdido, o ladrão roubou ele. Daí ele 

chorou e daí ele voltou. Ele falou pra mim que o ladrão trouxe de volta ele. Daí o 

meu pai chegou e trouxe um presente pra mim, mas ele não lembrou mais de mim. 
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Relato da situação positiva:

Eu fique muito feliz quando eu achei o meu avô. Eu abracei ele e fiz de tudo. E o 

ladrão não ia mais roubar ele porque ele tava lá na cadeia. Se a minha avó ia pegar 

ele ela ia bater nele. A minha vó é brava. É mais ou menos brava.

5. EBS, 7 anos.  15/06/2007

Relato de situação triste:
 

Eu fiquei chateado com o Gustavo porque ele me bateu. Só porque eu tava 

brincando com os meus brinquedos ele me bateu. Eu tava lá fora me divertindo e 

brincando, aí o Gustavo chegou e disse: “Deixa brincar?” Aí eu disse não e aí ele 

me bateu. Ele me deu um chute bem na minha cara. Eu fiquei chateado; acho que 

fiquei foi bravo. Aí eu bati nele também. Eu não sou cavalo para apanhar. Eu não 

sou cavalo para ele ficar me batendo.

Desenho e relato de situação feliz:
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Eu tava brincando no portão da casa 2. Aí o Gustavo tava com uma máscara e eu 

me assustei. Eu fiquei bravo e olha o que eu fiz com ele: peguei uma máscara bem 

pior e assustei ele. Ele ficou assustado. Esse foi o dia que eu fiquei feliz; quem 

mandou o Gustavo me assustar. E aí ele é que ficou com medo.

Como EBS ficou sob controle da situação da briga com o Gustavo, resolvi fazer 

uma pergunta para terminar a atividade de forma positiva.

Pergunta: você se lembra de algum lugar que te deixa feliz?

EBS: A primeira vez que cheguei aqui teve um passeio. Aí eu fui no passeio. Tinha 

um boi, um pula-pula de adulto e um pula-pula de criança e uma piscina de 

bolinha. Eu fiquei com medo do boi e fui no pula-pula de criança e na piscina de 

bolinha. Aí a minha mãe pediu para eu ir no boi e até o menino pediu e eu fui no 

boi. O boi me derrubou, mas tinha um negócio em baixo e se caísse não ia 

machucar ninguém. Aí eu fui de novo! Fiquei feliz porque eu consegui andar no boi.
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6. LSL, 5 anos.  10/08/2007

Desenho e relato de situação negativa:

Observação: LSL começa desenhando com um lápis de cada cor, mas depois pega 

dois lápis de cada vez, um em cada mão e faz bastante força para colorir, batendo as canetas 

no papel. No início os movimentos são suaves e lentos, mas aos poucos vão se tornando 

vigorosos e cada vez mais amplos. LSL usa cores claras e depois rabisca por cima com a 

caneta preta.

Esse é o teatro e cada cor dessas linhas são as pegadas deles, que eles tão fazendo 

(...) Eu fico triste quando alguém briga comigo, fala que eu sou chata. Às vezes a G 

fala que eu sou chata e aí eu falo pra ela pedir desculpas e ela pede. Eu também 

fico triste quando a minha mãe bate em mim... Porque eu faço arte. Eu pego os 

meus lápis pra pintar e aí derrama tudo. Agora eu to fazendo um monte de pegadas 

misturadas e ta virando uma bagunça! Olha que bagunçada! 
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Relato da situação positiva:
Na minha casa eu grito, eu sou maluca. Meus pais deixam eu fazer bagunça. Eu 

faço bagunça, eu brinco com a minha cachorra Leleca. Ela é gorda, barriguda, os 

outros pensam que ela tem nenê na barriga. 

LSL pede um outro papel para desenhar mais. Desenha e enquanto desenha vai falando:

 

To escrevendo um monte de coisas, que é de exames, é os seus exames. Ta tudo bem, 

tudo certo, mas a doutora escreveu errado aqui ó; esse daqui não deu, ficou um 

pedacinho e cresceu de novo e agora não vai dar pra tirar, ta muito grande. Agora 

você vai ter que ficar internada muito tempo, você vai ter que ficar em jejum muitos 

dias, depois aí vai tirar o seu jejum, não vai ter mais, aí você vai poder comer a 

vontade, comer bastante... Chocolate, aí você não vai ficar mais internada, você vai 

poder chupar coisa gelada, comer qualquer coisa, chiclete, bala. Só que você não 

vai poder pegar bicho de pelúcia, só olhar porque se você ficar com febre é só vir 

aqui e falar, se você ficar com febre você tem que começar tudo de novo o que você 

já passou; aí depois você tem que fazer tudo de novo os exames. Aí vai acontecer 

tudo de novo que já aconteceu; aí você vai ficar internada todos os dias, então não 
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pode pegar o bicho de pelúcia, mas pode beber tudo que quiser, até suco com gelo. 

Pode mexer com água, mexer na areia, na terra. Aí outro dia a doutora vai te 

liberar pra pegar bichinho de pelúcia. Aí depois não vai acontecer mais nada, 

nunca mais você vai voltar pra São Paulo. Você não vai poder ficar perto de 

cigarro, de fumaça, você não pode comer lingüiça, salsicha... Churrasco pode! Mas 

lingüiça é churrasco, então você não vai poder. Só que depois de uns dias já vai 

liberar, a doutora falou que você pode comer. Aí depois você vai ter que ficar em 

jejum de novo, porque você tem que fazer os exames. Eu já fiquei em jejum muito 

tempo, eu falei assim: nossa mamãe eu to com fome, só que às vezes pára o jejum 

pra você comer. Só que hoje você tá em jejum.

7.  VCS, 8 anos  20/06/2007

Relato de situação negativa:

A moça do dia do grupo é chata. Não, não é que ela foi chata é por que quando a 

gente quer ir no banheiro ela fala: “a não, fica mais um pouquinho”. Ela fica lá 

prendendo a gente. Tem gente lá também que quer sair e toda hora ela fala: “Fica 

mais um pouquinho, espera mais um pouquinho”. É muito chato.

Eu to aqui faz tempo e eu tenho saudades do parque Ibirapuera. A gente nunca mais 

foi e é aqui pertinho.
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Desenho e relato de situação positiva:

 

 

Eu gosto muito do parque Ibirapuera, eu brinco bastante lá, ainda mais naquele 

negócio que a gente segura e vai andando. Só que eu não consigo ir no de adulto. 

Não sei se é alto demais ou se têm muitos daqueles negócios de segurar. Vou fazer o 

de adulto tem a escada e o negócio de segurar.  Foi legal lá, tinha muita gente. 

Posso desenhar também assim de lado, só pra dizer que é aquele negócio de 

segurar. Olha isso ta parecendo aquele negócio que a gente joga bola, já te dei uma 

dica, o que você acha que é? (O gol?) É! Tem um balançador lá que é muito legal, 

parece um cavalo e a gente balança de um lado pro outro. Pode ir de dois. Também 

pode ir um monte de pessoas. Daqui da casa foi um monte de gente. Tem uns pais 

no Ibirapuera que são doidos. Sabe o que eles fazem com os filhos? Pegam o 

balanço e segura no altão e solta a criança e a criança vai lá no alto!E tem umas 

crianças que pedem pro pai balançar muito alto. Imagina se a gente ia muito alto e 

aí a corrente ficava enrolando e a gente ia de cabeça pra baixo igual montanha 

russa. Eu nunca andei de montanha russa e nunca vou andar. Imagina se você 

escapar dali! Prefiro andar de avião do que de montanha russa.
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8.  VES, 6 anos.  7/6/2007

Desenho e relato de situação triste:

 

 

Minha mãe me bateu. Eu tava brincando com uma amiga e eu bati nela e aí a 

minha mãe me bateu. Ficou um galo na cabeça dela. Eu bati nela porque ela tava 

brigando. Eu fiquei triste porque eu bati na minha amiga e porque minha mãe bateu 

em mim. Aí eu nunca mais bati nela.

Relato de situação feliz:

No campo...  Eu me machuquei, minha mãe não deixou mais eu jogar e aí eu fiquei 

só no gol. Eu fiquei feliz porque eu defendia todas. 
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9. WRS, 7 anos.  21/09/2007

Desenho e relato de situação triste:
 

 

Aqui é minha mãe e aqui sou eu. A minha mãe ta me dando um tapa, porque ela só 

vive me batendo. Ela me bateu porque eu tava pegando uma coisa dela. Eu tava 

bagunçando a roupa e ela me bateu. Eu ia tomar banho e fui alcançar a roupa e 

caiu tudo no chão; ela me bateu e eu fiquei muito triste. Eu pirraço e ela me bate. 

Eu fico bem triste. Eu fico quieto. Aqui é a minha casa em Minas. Eu quero ir 

embora e não deixam, o médico não libera porque eu tenho que fazer exames.

Relato de situação feliz:

 

 Um parque. No parque eu brinco.
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VII. II.   CONSIDERAÇÕES SOBRE OS RELATOS

Pode-se observar que as crianças menores (4 e 5 anos) embora aparentem ficar sob 

controle da atividade de desenhar e não propriamente da instrução sobre o que deveriam 

relatar, acabam “fornecendo” mais pistas para a identificação de contingências. Elas 

verbalizam muito mais nesta condição (desenho), possibilitando mais condições para 

investigação mais aprofundada junto à criança, a partir do material que vai emergindo na 

situação.

Muitas crianças contaram histórias fantasiosas, que aparentemente não tinham 

relação com a atividade proposta, mas as histórias que a criança nos conta, fantasiosas ou 

não, são uma expressão de como são as suas relações com o mundo e suas reações públicas 

e privadas. (Moura e Venturelli, 2004).

Regra (2001), afirma que o uso da fantasia na prática clínica pode ser abordado 

como estudo científico quando descreve e explica o comportamento. Segundo Regra, a 

fantasia pode favorecer o aparecimento de um dado importante, uma vez que o relato verbal 

é mais difícil, principalmente para crianças e adolescentes. 

A fantasia tem sido utilizada como auxiliar na identificação de sentimentos, 
crenças e regras que governam os comportamentos, bem como oferece pistas 
para a identificação das contingências ambientais. Seu uso favorece a 
identificação das dificuldades de manejo das contingências. (Regra, 2001, p.
158). 

Uma criança começa falando sobre o seu pai de forma aparentemente estranha, 

dizendo que usa batom e cabelo de mulher. Depois conta uma história sobre o rapto de seu 

avô. No final da história, entretanto, ela diz: “Daí o meu pai chegou e trouxe um presente 

pra mim, mas ele não lembrou mais de mim”. GSS está na casa com a mãe e não vê o pai 

há alguns meses. 

Segundo Banaco: 

Quando o cliente relata alguma fantasia estranha e demonstra-se para ele que 
o relato tem alguma inconsistência ou incongruência, estar-se-á sendo 
terapêutico. O fato de fazer perguntas sobre o que ele acabou de contar, pedir 
esclarecimentos sobre as contingências e sobre os sentimentos e 
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comportamentos resultantes delas também é terapêutico, pois modifica pelo 
menos os aspectos de sinalização do problema. (Banaco, 2001, p.115).

Várias crianças relataram aspectos de seu relacionamento com a mãe. Segundo 

Skinner (Apud Delitti e Meyer, 1995) o que as pessoas dizem “... dão-nos dicas quanto ao 

comportamento passado e as condições que o afetaram, ao comportamento presente e as 

condições que o afetam e as condições relacionadas com o comportamento futuro”. (p.270). 

Dessa forma o relato nos permite fazer perguntas para ajudar a criança a discriminar as 

contingências que estão afetando seus comportamentos. A identificação das contingências 

pode criar condições para identificar quais comportamentos precisam ser mudados, quais 

devem ser fortalecidos, os antecedentes e os conseqüentes. (Delitti e Meyer, 1995).

Três crianças relataram a sua tristeza com o fato de não poder ficar em sua casa e 

falaram das perdas devido à doença. A partir dessas verbalizações podemos realizar um 

trabalho com a criança e sua mãe a fim de instalar um repertório comportamental mais 

adequado para facilitar o processo de enfrentamento e adaptação à nova situação. Segundo 

Santos, a família ocupa um papel importante no tratamento do câncer infantil. “Pais mais 

informados, dotados de habilidades em resolução de problemas e mais acolhedores, têm 

crianças com melhores níveis de adesão”. (Santos, 2000, p.136).

Algumas crianças demonstraram ter dificuldades em lidar com seus sentimentos, 

pois começaram dizendo que não se sentem tristes, mas depois passaram a descrever uma 

situação fantasiosa em que poderiam estar tristes. Segundo Moura e Azevedo, 

Expressividade emocional implica a habilidade de proporcionar feedback 
honesto, isto é, mostrar os sentimentos verdadeiros de forma franca e 
honesta. O resultado de uma maior expressividade, ao contrário do que se 
pensa, não é maior vulnerabilidade, mas menor ansiedade, relacionamentos 
mais íntimos e significativos, auto-respeito e adaptação social. (Moura e 
Azevedo, 2001, p.158). 

Moura e Azevedo afirmam que a maior parte das crianças que apresentam 

problemas emocionais e/ou comportamentais, também apresenta dificuldades de identificar 

e expressar o que sentem em relação às pessoas e/ou situações.
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A partir dos relatos podemos ajudá-las a discriminar o sentimento e a situação que 

está sendo descrita, com o objetivo de aumentar sua consciência sobre os sentimentos em 

questão.

A habilidade de identificar e expressar verbalmente seus sentimentos e emoções 

parece diminuir as respostas de ansiedade se o comportamento for seguido por 

conseqüências positivas para a criança (por exemplo, adquirir controle em alguma situação 

em que ela estava em desvantagem). (Moura e Azevedo, 2001).

Quando a criança desenha traz sentimentos e emoções na fantasia que nos 

demonstram como está se sentindo. Vemos um exemplo dessa situação no relato de LSL 

que começa dizendo que está desenhando os meus exames, mas a história que conta é muito 

semelhante à sua história de vida. LSL tem um histórico de várias internações e 

tratamentos. Da mesma forma que na história, LSL voltou várias vezes para casa, 

acreditando-se curada, mas teve que voltar a São Paulo para se submeter a tratamentos 

adicionais.

A habilidade da criança para se engajar em brincadeiras de fantasia, incluindo 
situações que simulam eventos verdadeiros, está relacionada: positivamente 
com a busca de informação sobre a situação e a utilização de estratégias de 
enfrentamento e negativamente com o relato de sofrimento diante de 
procedimentos médicos. (Soares, Moura e Prebianchi, 2003, p.314).

Podemos perceber no relato de LSL uma tentativa de organizar e entender a história 

de sua doença. LSL está revivendo na fantasia o sofrimento do tratamento e as frustrações 

com as recaídas. Segundo Soares, Moura e Prebianchi através do brincar as crianças podem 

reviver temas considerados negativos ou traumáticos. (Soares, Moura e Prebianchi, 2003).

Quando a criança fala com a voz lenta e calma, mas sua forma de desenhar é 

agressiva, também está nos comunicando algo muito importante sobre como está se 

sentindo. Um exemplo disso é LSL que após rabiscar intensamente o papel, com todas as 

cores, apertando as canetas com força e batendo no papel, relatou que aquele desenho a 

havia deixado exausta e comentou: “É segredo nosso né?” Depois quando mostrou os 

desenhos para a mãe disse que havia desenhado um arco-íris. Quando pede segredo e conta 

para a mãe que o desenho é um arco-íris, LSL está demonstrando que não quer que sua mãe 
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saiba que está aborrecida. Temos, nesse caso, uma criança que está passando por uma 

situação extremamente aversiva e que não demonstra seus sentimentos, nem para a mãe. 

Ao contar a história de sua doença LSL pode identificar e expressar os seus 

sentimentos em relação ao tratamento e às privações decorrentes do mesmo. Segundo 

Moura e Azevedo, “(...) treinar a expressividade emocional das crianças em terapia pode ser 

um passo anterior para o desenvolvimento de vários outros repertórios como assertividade, 

relacionamento interpessoal e resolução de problemas (...)”. (Moura e Azevedo, 2001, p.

159).

A partir dos relatos podemos ensinar a criança a observar seu próprio 

comportamento e a discriminar as contingências que o determinam. De acordo com Moura 

e Azevedo (2001), a partir do momento em que a criança é capaz de identificar o que sente 

quando age de determinado modo ou vivencia uma determinada situação, ela poderá ser 

capaz de propor alternativas de mudança, em seu próprio comportamento ou no ambiente 

em que está inserida.
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VII. III.  SISTEMATIZAÇÃO DOS RESULTADOS

 

 TABELA 1: Freqüência e tipo de sentimentos/emoções relatadas pelos participantes em 

cada uma das condições (com e sem desenho)

SUJEITO RELATO
SENTIMENTOS/EMOÇÕES

RELATO COM DESENHO
SENTIMENTOS/EMOÇÕES

VJS TRISTEZA
GV FELICIDADE FELICIDADE; TRISTEZA
AO FELICIDADE
GSS FELICIDADE TRISTEZA; SOLIDÃO
EBS CHATEADO;DIVERSÃO;

BRAVO

ASSUSTADO;BRAVO;FELIZ;

MEDO
LSL TRISTEZA
VCS SAUDADES GOSTAR
VES FELICIDADE TRISTEZA
WRS TRISTEZA

TOTAL 8 13
MÉDIA POR

CRIANÇA
9 14

 Na tabela acima o número de vezes em que sentimentos/emoções são relatados nos 

casos em que as crianças apenas relatam é comparada com as situações em que as crianças 

relatam enquanto desenham. Os relatos que correspondem a situações de fantasia foram 

computados, mas estão destacados em vermelho. 

Não foram contabilizados os relatos dos casos em que a criança realizou um 

segundo desenho.

Podemos observar que na situação em que foram encorajadas a falar enquanto 

desenhavam, as crianças falaram 62% mais sobre um sentimento do que na situação em que 

falaram sem desenhar.
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TABELA 2: Freqüência de frases narradas pelos sujeitos em cada uma das condições (com 

e sem desenho).

SUJEITO RELATO
FRASES

RELATO COM DESENHO
FRASES

VJS 4 5
GV 3 8
AO 2
GSS 5 10
EBS 9 6
LSL 4 5
VCS 5 9
VES 3 5
WRS 1 10

TOTAL 34 60
MÉDIA POR

CRIANÇA
38 67

Considerando o relato como uma descrição das interações da criança com o seu 

ambiente, a partir do relato podemos ajudar a criança a observar seu próprio 

comportamento e as contingências que o determinam. A tabela acima apresenta dados dos 

relatos separados em frases. Foram contadas como frases as proposições em que a criança 

descreve algum comportamento. Por exemplo, no caso de VES, foram contadas 5 frases no 

relato com desenho:

Eu tava brincando com uma amiga e eu bati nela (1); A minha mãe me bateu (2); 

Eu bati nela porque ela tava brigando (3); Eu fiquei triste porque eu bati na minha amiga e 

porque minha mãe bateu em mim (4); Aí eu nunca mais bati nela (5).

Não foram contabilizados os relatos dos casos em que a criança realizou um 

segundo desenho.

 Os relatos que correspondem a situações de fantasia foram computados, mas estão 

destacados em vermelho. 
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Comparou-se a quantidade de frases narradas pelas crianças nas atividades em que 

apenas falaram com a das atividades em que desenharam e falaram. Na situação em que 

falaram enquanto desenhavam as crianças referiram quase o dobro do que na situação em 

que apenas falaram (76% a mais). Houve uma diferença entre os resultados dos meninos e 

meninas. As meninas relataram 92% mais na situação de desenho e os meninos 68% a mais. 

TABELA 3: Freqüência de frases narradas pelos sujeitos em cada uma das 

condições (com e sem desenho), quando a primeira atividade realizada era sem desenho. 

SUJEITO
GRUPO A

RELATO FRASES
(primeira atividade realizada)

RELATO COM DESENHO
FRASES

VJS 4 5
AO 2
EBS 9 6
VCS 5 9

TOTAL 18 22
MÉDIA POR 
CRIANÇA

45 55

Foram comparadas a quantidade de frases narradas pelas crianças nas atividades em 

que apenas falaram com as atividades em que desenharam e falaram. Na situação em que 

falaram enquanto desenhavam as crianças relataram 22% a mais do que na situação em que 

apenas falaram.

Cabe ressaltar que uma criança desse grupo (EBS) não apresentou aumento da 

verbalização com o desenho. Ele se mostrou bastante aborrecido com a situação relatada na 

primeira atividade e não conseguiu pensar em outra experiência para relatar. A partir de 

uma outra pergunta minha, entretanto, conseguiu falar sobre um dia em que ficou feliz. 

(Esse segundo relato não foi contabilizado). 
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TABELA 4: Freqüência de frases narradas pelos sujeitos em cada uma das 

condições (com e sem desenho), quando a primeira atividade realizada era com desenho. 

SUJEITO
GRUPO B

RELATO 
FRASES

RELATO COM DESENHO
FRASES

(primeira atividade realizada)
GV 3 8
GSS 5 10
LSL 4 5
VES 3 5
WRS 1 10

TOTAL 16 38
MÉDIA POR 
CRIANÇA

32 76

Comparando a quantidade de frases relatadas pelas crianças submetidas à condição 

B nas atividades em que apenas falaram com as atividades em que desenharam e falaram, 

podemos observar que as crianças relataram 137% a mais na situação de desenho. 

Embora os dois grupos tivessem um aumento da verbalização na situação de 

desenho, no grupo em que a atividade com desenho foi a primeira a diferença foi maior 

(137% contra 22% quando a atividade com desenho foi a segunda). Além de terem relatado 

mais na situação de desenho, essas crianças emitiram menos frases na situação de relato 

(sem desenho). Uma possível explicação é que desenhar tenha função reforçadora para 

estas crianças. Todas ficaram visivelmente desapontadas por não poderem continuar 

desenhando e duas crianças continuaram sob controle da primeira atividade, ou seja, 

continuaram falando do desenho, embora agora destacando o aspecto positivo da situação.
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VIII. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir do diagnóstico de doenças graves como o câncer, as crianças passam a viver 

uma rotina que inclui hospitalização, tratamentos invasivos e alterações significativas em 

suas atividades físicas e sociais. Segundo Löhr (1999), muitas crianças acabam 

desenvolvendo um novo repertório comportamental para dar conta desta etapa de suas 

vidas. 

Considerando que o desenho é geralmente visto pela criança como uma atividade 

prazerosa e partindo da hipótese de que o desenho facilita a comunicação das crianças, o 

objetivo deste trabalho foi verificar como atividades que incluem o desenho podem ajudar a 

criança a discriminar e descrever o que sente. 

Os resultados mostraram que ao realizarem primeiro uma atividade com desenho, as 

crianças fazem narrativas mais detalhadas e revelam mais emoções do que nas condições 

em que são solicitadas apenas a falarem sobre suas vidas. Na situação em que foram 

encorajadas a falar enquanto desenhavam, as crianças falaram 62% mais sobre um 

sentimento do que na situação em que falaram sem desenhar. Em relação às frases em que 

descrevem algum comportamento, na situação em que falaram enquanto desenhavam as 

crianças emitiram quase o dobro de frases do que na situação em que apenas falaram (76% 

a mais).

Esse resultado é consistente com os trabalhos de Gross e Hayne (1998) e Lev-

Wiesel e Liraz (2007) que concluíram que desenhar aumenta a quantidade de informação 

relatada pelas crianças sobre suas experiências.

 As narrativas das crianças na condição de desenho não foram apenas mais longas 

do que na condição sem o desenho. Na condição de desenho as crianças falaram mais sobre 

seus sentimentos e descreveram mais as suas interações com seu ambiente. Podemos pensar 

que o desenho pode ajudar a criança a discriminar melhor o que sente. 

Os sentimentos são produzidos por contingências, portanto a criança só consegue 

descrever seus sentimentos quando descreve as contingências às quais está exposta e essa 

descrição só é possível através do relato verbal. Uma coisa é reagir ao mundo, outra coisa é 
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saber que se está reagindo. Quando a criança desenha e fala sobre suas experiências e 

sentimentos, está ampliando a sua consciência sobre as contingências às quais está exposta.

É importante salientar que cada criança é única e deve ser compreendida 

considerando sua história de vida, mas os resultados indicam que quase todas as crianças 

têm um aumento de verbalização quando desenham, além de observar-se uma mudança na 

qualidade da verbalização. O desenho, portanto, pode ser usado como uma ferramenta para 

ajudar a criança a identificar e expressar os seus sentimentos. A partir da verbalização 

podemos ensinar a criança a discriminar os efeitos que as contingências às quais está 

exposta exercem sobre ela e a responder de forma mais adequada.
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ANEXO 1: CARTÃO COM EXPRESSÃO FACIAL (TRISTEZA)
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CARTÃO COM EXPRESSÃO FACIAL (FELICIDADE)
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ANEXO 2: MODELO DA AUTORIZAÇÃO ASSINADA PELOS PAIS


