
GERSONY SILVA - Artista Plástica, Pedagoga e Arte Terapeuta

O DESENHO COMO FORMA DE EXPRESSÃO
DAS CRIANÇAS COM MIELOMENINGOCELE

Monografia de Especialização  em Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae
Orientadora : Ana Alice Francisquetti



GERSONY SILVA

São Paulo - 2007

O desenho como forma de expressão das crianças com Mielomeningocele



GERSONY SILVA - Artista Plástica, Pedagoga e Arte Terapeuta

São Paulo - 2007

O DESENHO COMO FORMA DE EXPRESSÃO
DAS CRIANÇAS COM MIELOMENINGOCELE

Monografia de Especialização  em Arteterapia do Instituto Sedes Sapientiae
Orientadora : Ana Alice Francisquetti



AGRADECIMENTOS

Minha família

Ana Alice Francisquetti

Dra. Cássia Maria C. A. Amaral – Médica Pediatra

Dra. Gisele Assumpção – Médica Pediatra

Márcia Ramos Silva – Enfermeira



SUMÁRIO

INTRODUÇÃO 2

DESENVOLVIMENTO
1. Método 8
2. Resutado 10
3. Discussão 13

CONCLUSÃO 20

DESENHOS COLETADOS NA PESQUISA 21

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 49



ALGUM LUGAR ALÉM DO ARCO-ÍRIS

Acima das montanhas

Há uma terra que eu ouvi falar

Uma vez em uma canção de ninar

Algum lugar além do arco-íris

Onde o céu é azul

E os sonhos que você ousa sonhar

Realmente tornam-se realidade.

Um dia eu quis alcançar uma estrela

E acordei onde as nuvens estão longe

Onde problemas se derretem como balas de limão

No lugar acima do topo das chaminés

É onde você me achará!

Algum lugar além do arco-íris

Pássaros azuis voam

Pássaros voam além do arco-íris

Por que então - oh, por que eu não posso?

Então se os pequenos pássaros azuis voam
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INTRODUÇÃO

A arte nasce da necessidade intrínseca do homem de se expressar e transformar

o que é universal em individual, elaborando, assim, uma linguagem única por meio

de  seu ato criativo. Essa necessidade de comunicação e essas expressões variam de

acordo com as condições físicas, psicológicas e do meio em que o indivíduo está

inserido. A expressão através dos meios artísticos proporciona uma ponte entre o mundo

interior e o meio em que vive.

Por ser a arte um instrumento de expressão, é também um instrumento de

percepção; vê-se, portanto, o papel que cabe à arteterapia, o de atuar decodificando as

expressões plásticas como meio de ajuda e compreensão dos conflitos emocionais e

facilitar a autopercepção e o desenvolvimento pessoal dos pacientes.

O desenho é uma linguagem inserida na expressão plástica, e é a base de

qualquer trabalho visual, bi ou tridimensional. Ele nos fala, nos comunica as

impressões da realidade visual, emocional, psicológica e intelectual dos indivíduos.

Cada desenho é um reflexo da personalidade de seu autor e expressa tanto

aspectos afetivos, quanto cognitivos, mas a metodologia deve ser não só  intuitiva,

mas também analítica1.

O desenho da criança desenvolve-se paralelamente à sua evolução

psicomotora. Para Luquet (1927), apud Mèredieu2, que foi o primeiro a distinguir

as etapas do desenvolvimento do desenho infantil, existem quatro estágios na

evolução do grafismo:
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Realismo fortuito - inicia-se por volta dos dois anos, quando termina a etapa

da garatuja (rabisco). A criança descobre uma analogia entre objeto e seu traçado,

dando nome ao desenho.

Realismo fracassado - começa geralmente entre três e quatro anos, etapa em

que a criança procura reproduzir formas com sucessos e fracassos.

Realismo intelectual - Aos quatro anos, começa o principal estágio que vai

se estender até por volta dos dez anos. A criança desenha do objeto, não o que vê,

mas o que sabe dele. Existe a tentativa de desenhar em perspectiva (plano

deitado) e o desenho com transparência (a casa é representada ao mesmo tempo

de fora e de dentro).

Realismo visual - Geralmente se dá por volta dos doze anos, mas pode

acontecer a partir dos oito ou nove. O desenho infantil é substituído pelo uso da

perspectiva e pela submissão às suas leis e o desenho fica, muitas vezes, empobrecido.

Ao longo do seu desenvolvimento, toda criança constrói sua própria imagem a

partir de suas vivências e experiências.

O desenho da criança vai muito além das expressões através de utilização de

técnicas e materiais, uma vez que ela elabora as percepções intelectual e emocional de

si própria e do mundo que a rodeia.

Nesta pesquisa, buscou-se encontrar registros do estado emocional nos

desenhos de crianças com mielomeningocele internadas no hospital.

Segundo Dr. Di Leo, os desenhos são uma maneira de estabelecer um contato

rápido, fácil e agradável com a criança, e elas devem ter um papel ativo na análise.
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A possibilidade que as crianças têm de comunicar seus sentimentos e sensações

por intermédio da linguagem verbal é menor do que pela linguagem da arte, já que

esses sentimentos são muitas vezes indefinidos e, portanto, difíceis de serem

transformados em palavras. A expressão por meio da arte acessa mais rapidamente

tais sentimentos, conseguindo externalizá-los pelas imagens, cores e formas, o que

possibilita o acesso ao inconsciente. Embora, como afirmam Pain e Jarreau3, não seja

o conteúdo inconsciente que se torne consciente, podemos deduzir da produção

consciente aquilo de que o funcionamento consciente é a causa.

Valendo-se da ajuda do arte-terapeuta, o paciente tem a oportunidade de

expressar e entender melhor os seus conflitos, que se tornando conscientes,

podem ser modificados, visando a um melhor equilíbrio não só físico, mas

também  emocional.

As experiências das crianças com deficiência ficam deficitárias em relação às

crianças normais, quando elas não são estimuladas pelo meio em que vivem, e isso

acarreta um empobrecimento também na representação gráfica. Em especial, no caso

de crianças que nasceram com problemas físicos, como a mielomeningocele, variações

na aparência física e habilidades podem afetar o conceito que tem de si4.

A mielomeningocele é um defeito de fechamento do tubo neural (DFTN), ou

seja, uma malformação complexa do tubo neural, em que ocorre uma falha na fusão

dos elementos posteriores da coluna vertebral, produzindo falta de fechamento do

canal vertebral e displasia da medula espinhal. O defeito congênito acontece entre a

terceira e a quinta semanas de vida intra-uterina e nem sempre é diagnosticado

durante a gravidez.
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Ao nascimento, a criança apresenta várias deficiências, com comprometimento

de vários órgãos e sistemas. A displasia medular promove uma paralisia sensitivo-

motora, que atinge os membros inferiores, a bexiga e o intestino. Malformações

associadas, como a hidrocefalia, podem comprometer ainda mais as funções da criança.

O DFTN é um termo genérico a várias doenças que apresentam algumas

características anatômicas distintas.

A mielomeningocele é a forma mais freqüente desse grupo de doenças,

correspondendo a 85% dos casos. Na região da lesão, visualiza-se, externamente, uma

bolsa de tamanho variável que é revestida por uma fina camada de pele e em cujo

interior, estão as meninges, a medula espinhal e as raízes nervosas, todas displásicas

e envoltas por líquor. O defeito ósseo é evidenciado pela falta de processos

espinhosos, lâminas e alargamento do diâmetro do canal vertebral. A pele pode ser

acompanhada por hemangiomas, áreas de fibrose e tufos pilosos. A bolsa ocorre com

maior freqüência na transição toracolombar e é rara na região cervical.

Para as crianças, a doença e a hospitalização são traumáticas e, geralmente, elas

não conseguem verbalizar estes sentimentos. A comunicação verbal e não-verbal tem,

portanto, muita importância nessa fase. Tem sido cada vez maior o interesse pela

humanização hospitalar e o desenvolvimento de atividades lúdicas que propiciam às

crianças amenizarem as tensões e aceitarem a internação como uma condição

passageira. Dentro desse processo de humanização, desenhar e brincar desempenham

um importante papel. Utilizar o desenho como um instrumento de avaliação

emocional torna-se, além de tudo, prazeroso para as crianças, uma vez que segundo

Francisquetti5, é possível fazer com que os pacientes direcionem a atenção para

5



atividades variadas e, por alguns instantes, esqueçam o local em que estão, já que a

arte para as crianças é uma brincadeira séria, e é sério brincar. Desenhar e brincar

também são remédios, e dos mais eficazes e poderosos.

Uma internação hospitalar envolve, além de uma mudança na rotina do

paciente e seus familiares, ansiedade, insegurança e medos. Em decorrência dessa

angústia da internação hospitalar, tem-se discutido a Teoria Humanística de Paterson

e Zderad6, entre outros, que têm implantado nos hospitais um trabalho humanista,

que dá ênfase ao significado da vida, à natureza do diálogo e à importância do campo

perceptivo. Afinal, todo procedimento cirúrgico vem sempre precedido de alguma

reação emocional do paciente, evidente ou não, relata Brunner7.

A cirurgia é um fator de estresse, pois é uma das poucas ocasiões em que o indivíduo

tem sua segurança e bem-estar abalados, visto que está entregue ao desconhecido

(ambiente e pessoas).

O apoio e a aceitação da família são fundamentais para que essas crianças

tenham uma vida saudável e para que se sintam inseridas no meio, melhorando, com

isso, a auto-estima. A limitação física não pode ser agravada com uma limitação

também social, que muitas vezes está na não- aceitação da própria família.

O desenho é a memória visível do acontecido: fotografia mental,

emocional e psíquica3.

Em um estudo comparativo de dons para desenho de crianças com ou sem

mielomeningocele, Reid e Sheffield8 constataram que os desenhos progridem através

da mesma seqüência de mudanças.

Alguns autores relatam a repetição de algumas formas nos desenhos de crianças com
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mielomeningocele e um grande número de desenhos do corpo sem os membros

inferiores. Isso se dá pelo fato de as crianças só desenharem o que sentem e de se

projetarem no desenho. 

Um estudo de desenhos de crianças com e sem mielomeningocele na Texas

Womans University, não mostrou diferenças significativas entre os dois grupos. A

diferença foi em relação à sofisticação e à inclusão de menos partes do corpo nas

crianças com mielomeningocele. Quanto à capacidade motora, por causa da

deficiência, as crianças com esta patologia apresentaram uma diferença considerável.

O maior déficit foi encontrado na integração visual motor. Wills9 atribuiu essas

diferenças a complicações de espinha bífida que afetam tarefas de percepção palpável

e visual, mas não a capacidade da língua e da memória.

Nessa pesquisa, procurou-se demonstrar se os desenhos das crianças podem

ser úteis como ferramentas de comunicação para a avaliação de seu estado emocional,

e assim poder ajudar a equipe multidisciplinar do hospital a conhecer mais sobre seus

verdadeiros sentimentos, que muitas vezes não conseguem expressar por dificuldade

do próprio momento de tensão, do meio em que vivem, e porque as palavras não dão

conta de traduzi-los. 

Os objetivos da pesquisa foram demonstrar a importância do desenho como

meio de comunicação e expressão dos sentimentos e como instrumento terapêutico,

estudar desenhos de crianças com Mielomeningocele numa internação hospitalar e

verificar se é possível detectar algumas características comuns nesse grupo, além de

observar se a tensão e o estado emocional da criança, em internação hospitalar,

verbalizada ou não, são detectadas por meio da expressão do desenho.
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DESENVOLVIMENTO

1. MÉTODO

Foram analisados desenhos livres de 30 pacientes de 5 a 14 anos, de ambos os

sexos, com mielomeningocele, internados no Hospital Abreu Sodré.

Na pesquisa foi feito um estudo comparativo de um desenho durante a  internação e

por ocasião da alta, para, então, verificar se houve ou não uma diferença de expressão

nesses dois momentos.

O estudo foi realizado na enfermaria do hospital, de fevereiro a março de 2006.

A adesão de pacientes à pesquisa dependeu das internações de pacientes que se

enquadrassem, ou seja, deveriam estar na fase figurativa do desenho.

Os materiais fornecidos foram canetinhas hidrográficas coloridas e folha de

papel branco no tamanho A4. O jogo de canetinhas era composto pelas cores

vermelha, azul, amarela, verde, marrom e preta.

A pesquisa teve início com uma avaliação composta por um questionário

aberto de aplicação direta ao acompanhante, a fim de colher dados do paciente, dos

seus familiares e a relação social dos mesmos. Constavam questões como estado civil

dos pais, escolaridade, religião, relacionamento com os pais e irmãos, as amizades e

como se portam diante delas, e se gostam de desenhar e com que freqüência.

Foram pesquisadas também, através dos prontuários, as condições da doença, a

saber: a localização da lesão, se o paciente tem válvula e se foi trocada, e a lateralidade.

Para a análise de cada desenho, foi preenchido um protocolo, com questões de análise
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formal, ou seja, ocupação de espaço, tamanho das formas, predomínio de cor,

avaliação do traço, domínio do material, detalhamento do desenho e avaliação de

satisfação do resultado e da atividade realizada. A observação do aparente estado

emocional do paciente também foi mensurada com alternativas, como ansiosa, triste,

extrovertida, etc. Observou-se, também, se houve ou não mudança de

comportamento, após o término da atividade e de que maneira isso se deu. Foi muito

relevante a explicação do desenho dada pelo paciente, iniciando sempre pela

pergunta: - O que é isso, para cada forma por ele representada.

A análise interpretativa dos desenhos de tema livre foi baseada nos

apontamentos do Dr. Di Leo. Numa primeira etapa, a análise dos trabalhos foram

feitas para detectar se houve mudança na expressão dos desenhos da internação para

a alta. Num segundo momento, foi analisado cada desenho do trabalho, com o

objetivo de verificar seu significado simbólico. Finalmente, cruzaram-se as

informações do questionário, o depoimento do paciente, a nossa observação e a

interpretação do Dr. Di Leo.

Tanto no questionário aberto quanto no protocolo e análise dos desenhos,

foram contadas as alternativas e transformadas em porcentagem. 

Os pacientes participaram da pesquisa, após autorização por escrito do

responsável. Tal autorização foi expedida em duas vias, das quais uma arquivada no

departamento de Arte reabilitação e outra, para o responsável.
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2. RESULTADO

Dos 30 pacientes com mielomeningocele analisados, 13 % deambulam, 53 %

tem mielomeningocele lombar baixa, 37 % torácica e 10 %  lombar alta. Dos 67 % que

têm válvula, em  35 % foi trocada uma vez. Quanto à lateralidade, 90 % utilizam o

membro superior dominante direito (MMSD), 3 %, o membro superior dominante

esquerdo (MMSE) e 7 %  são  ambidestros.

O estudo comparativo do desenho durante a internação com o da “alta”,

mostrou que 93 % dos desenhos feitos por ocasião da alta demonstraram estar com

temas mais alegres e plasticamente mais bem elaborados e, em 90 % dos desenhos que

os pacientes realizaram durante a internação,  há indicativo de estresse.

Houve disparidade entre a aparência do estado emocional  e o resultado da análise

dos desenhos em 37 % dos pacientes.

A pesquisa mostrou que 97% dos pacientes têm amigos, porém, desse

percentual, somente 33 % fazem programas sociais. Na presença desses amigos, 100 %

a-parentam ser calmos, e dentro disso, 37 % são permissíveis, deixando prevalecer a

vontade do outro.

Têm excelente relacionamento com o pai 55 % dos pacientes, 30 % ,bom, e

12%, ruim. Não têm pai 3 %. Quanto à mãe, 80 % com relacionamento excelente,

17 % , bom, e 3%,ruim.

São analfabetos 7 % dos pais, 60 % com primeiro grau, 23 % com segundo grau

e 10 % têm  nível superior. Quanto às mães, 3 %  são analfabetas, 57% completaram o

primeiro grau, 37 %, o segundo grau e 3 % , o superior.
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Têm irmãos 97% dos pacientes, dos quais  60% com um excelente

relacionamento, 37 % com bom,  por motivos de briga, e 3 % não se dão bem. 

Saem para o lazer 83 % das famílias, a maioria passeia na praça, poucos

viajam ou vão ao clube.

Dentre os pacientes, 97% gostam de desenhar, no entanto, os que desenham em

casa são 63 %, e na escola, 37 %. Conhecem as cores 100 % dos pacientes.

Dos pacientes analisados, 100% aceitaram com alegria fazer a atividade proposta.

Quanto à aparência do estado emocional no atendimento, foram pontuados 2

ou mais itens para cada, ficando com :

Ansiedade 22%, calma 68%, medo 5%, tristeza 10%, alegria 60%, indiferença

3%, insegurança, 6 %, introversão 27% e extroversão, 33%.

Houve mudança de comportamento, após fazer o desenho, em 53% dos

pacientes, e todos demonstraram estar mais alegres.

A análise dos 60 desenhos demonstrou que 68% utilizaram todo o espaço da

folha, 12 %, a parte de baixo, 7 %, o lado esquerdo e central, 4 %, a parte de cima e 2%,

o lado direito. As formas médias totalizaram 65%, as grandes 18% e as pequenas 17 %.

Quanto ao traçado, 85% fizeram linha contínua limpa, 10%, rabiscada e 3%, tremido.

Não houve predomínio de cor em 67% dos trabalhos, e nos 33% em que

predominaram as cores, os maiores índices foram para o vermelho, com 9 %, o preto

com  5% e 4% do azul. Para a escolha das cores, 97 % não tiveram dificuldade.

Quanto à  utilização das canetinhas, em  88 % se deu de forma suave. 

Em 100% dos trabalhos, as crianças gostaram do material, do desenho

e da atividade.
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Os dados da análise dos desenhos foram:

Casa na internação 27 % e na alta 33 %

Auto-retrato com deficiência - 2%

Motivos religiosos - 13 %

Nuvens grandes -  33 %

Nuvem escura 12 %

Árvore com copa fechada - 37 %

Árvore com fruta - 15 %

Só árvore sem pessoas - 13 %

Árvore, flores e sol - 12 %

Sol - à direita, 10 %, à esquerda 35 %, central 8 %

Peixe - 3 %

Coração - 12 % 

Borboleta - 13 %

Gato - 5 %

Carro - 10 %

Botão - 3 %

Figuras ao lado esquerdo - 22 %, lado direito 5 %

Figura como pauzinho - 22 % 

Figura humana -  37 %

Figuras pequenas -  18 % 

Quadrado contendo linhas cruzadas - 10 %, sem linhas- 7 %

O projeto de pesquisa desse artigo foi aprovado pelo Comitê de Ética em

pesquisa (CEP) da Associação de Assistência à Criança Deficiente, de acordo com as

normas de pesquisa em saúde, do Conselho Nacional de Saúde.

CEP - AACD - número 24 _ 2006.
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3. DISCUSSÃO

Na pesquisa, vimos a importância do desenho como instrumento de avaliação

das crianças em estado de estresse numa hospitalização. Estamos de acordo com

Wilson10 em que os desenhos são úteis como ferramenta de coleta de dados visando

às percepções das crianças como ferramenta de avaliação nos hospitais pediátricos.

Eles nos fornecem também dicas da auto-imagem e da dinâmica familiar, e, além

disso, os desenhos não são uma maneira ameaçadora para começar a interagir e

desenvolver um entendimento com a criança, visto que 100% delas aceitaram e

gostaram da atividade .

Houve uma diferença significativa entre os desenhos feitos durante a

internação e os realizados por ocasião  da alta, demonstrando o quanto o desenho

pode nos comunicar diretamente o estado emocional dos pacientes.

Vejamos dois exemplos:

E. S.  8 anos, aparenta ser uma criança ansiosa, alegre e extrovertida. Em seu

desenho da internação, desenhou o pai e a mãe, simbolizados por uma forma irregular

na cor marrom. O pai é a figura maior “porque é gordinho” e a mãe pequena por ser

magra. Há também uma figura preta que diz ser ele dentro de uma linha amarela, e

essa linha, uma cobra que vai possuí-lo, transformando-o numa linha verde, ou

melhor, uma figura verde. Diz também que, após ser possuído pela cobra, atacaria

seus pais. O desenho possui também nuvens, sol, árvores com frutos e um quadrado

amarelo, que diz ser somente um quadrado. No desenho da alta, estava muito feliz
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com o pai que estava no quarto para levá-lo embora. Desenhou seus pais abraçados

chegando em sua casa. Em volta do sol fez um quadrado. Ao lado de seus pais há uma

árvore com frutos. Novamente aparece o quadrado sem que ele o explique. Ficou

muito alegre ao terminar o desenho . Existe uma diferença significativa na expressão

dos dois desenhos. O desenho da alta tem um tema mais alegre e está melhor

resolvido plasticamente. Em ambos aparecem quadrados sem qualquer explicação. A

simbologia dos quadrados é isolamento e essa criança não tem vida social.

14
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E. X. 10 anos, aparenta ser uma criança extrovertida, alegre e ansiosa. No

desenho da internação, desenhou um carro pegando fogo com cinco rodas, disse que

a quadrada é a que impede o carro de andar. Disse também que não é possível retirar

a roda quadrada porque esse carro nunca andará . Na alta, aparentava estar alegre e

muito ansioso para voltar para casa. Desenhou o pôr do sol num campo florido e disse

que o dia está lindo . No estudo comparativo desses dois desenhos, vemos claramente

como a criança expressou suas emoções de stress na internação hospitalar e de alegria

no momento da alta.

Desenho da internação

Desenho da alta
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Apesar do estresse, que sabemos que estavam vivendo, 68 % aparentaram estar

calmas e 60 % ,alegres, o que talvez nos mostre que as aparências podem não condizer

com o estado emocional real. Vejamos: L. S. 1 anos, aparenta ser um garoto muito

carinhoso, inteligente, extrovertido e bem humorado. Estava acompanhado de seus

pais, aguardando a enfermagem levá-lo para o centro cirúrgico quando esse desenho

foi feito. Seus pais disseram que ele sempre está tranqüilo, mesmo em momentos de

stress. Desenhou sua casa sem telhado e se auto retratou com manchas vermelhas que

disse tratar-se de machucados, tapas e soco nos olhos. Quanto à sua língua , disse estar

preta e para fora porque está muito cansado. Há uma disparidade entre o estado

emocional calmo e alegre que aparentava e a explicação que nos foi dada para o

desenho. Isso confirma que o desenho é um eficaz instrumento de diagnóstico do

estado emocional



Os desenhos dos pacientes que aparentaram estar equilibrados e felizes

durante o atendimento nos mostraram que havia indicadores contrários num total de

37 %, ou seja, 11 pacientes. Nesse grupo, 40 % desenharam nuvens grandes ou escuras

que podem significar ameaça. Constatamos também que 36 % desenharam quadrado

como uma moldura ou com linhas cruzadas em seu interior, que aponta um

sentimento de isolamento social e emocional, e que 55 % dessas crianças não têm vida

social, o que confirma a possibilidade do isolamento social alterar também o estado

emocional, como por exemplo: G. P. 8anos, aparenta ser uma criança quieta,

introvertida e insegura. Quando pegou a folha para desenhar, começou a chorar e sua

mãe disse que ela chora por tudo, toda vez que se depara com uma situação diferente.

Perguntamos se preferia desenhar outro dia, e respondeu-nos que não. Desenhou uma

menina jogando bola, uma flor e uma árvore, disse-nos que ela está num jardim.

Acima desenhou uma bola, uma borboleta, o sol com as nuvens e um retângulo com

linhas cruzadas, que disse ser um quadrado sem qualquer outra explicação. 
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Ficou mais solta e feliz após a atividade. Esse desenho, feito durante a

internação, apresenta o quadrado sem significado como apareceu em outros desenhos

da amostra. O significado de isolamento é pertinente, pois a criança é muito

dependente da mãe e não sai para o lazer .

Além do quadrado ao qual as crianças não atribuíram nenhuma explicação, 37 %

delas desenharam árvore de copa fechada cujo significado na análise é também de

isolamento social. A limitação física está sendo agravada pela limitação social.              

Ainda constatamos que 81 % desses 11 pacientes sofrem abandono, brigas ou

ausência da figura paterna, 73 % não fazem programa social, 45 % desenharam casa

que simboliza afeto, 55% demonstraram ser permissíveis no relacionamento com os

outros,  o que pode estar relacionada com a auto-estima baixa, por medo de não serem

capazes de fazer amigos, já que segundo Mobley  o autoconceito está ligado à

autonomia e ao autodomínio das crianças.

Não só foi observado, mas também referido pelas mães que 91 % são

dependentes emocionalmente delas, o que  explica a falta de autonomia citada no

parágrafo acima. Analisando os desenhos, constatamos que 73 % fizeram o sol que

simboliza poder, no lado esquerdo, que é o lado da mãe, e ocupação de figuras do

mesmo lado, e os demais não ocuparam o lado direito, ou seja, o lado paterno.

O desenho da figura humana, que apareceu em 37% dos desenhos, simboliza

integração de personalidade, e, ao contrário do que diz a literatura, ou seja,  que a

criança projeta o que sente do seu corpo, nesse estudo, somente um paciente  se

retratou deficiente físico.

As representações de figuras humanas como pauzinho, que simbolizam
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insegurança, foram de 22 %, e 18% das figuras muito pequenas que têm o mesmo

significado, foram representadas por crianças que são dependentes da mãe. Portanto,

a dependência causa insegurança.

O equilíbrio e o apoio familiar são importantes para essas crianças, assim como

o convívio social. Além de cuidar da criança temos de levar em conta as alterações no

equilíbrio familiar e dar apoio emocional aos cuidadores, considerando que esses são

os mais indicados para apoiar os filhos. Os pais ao perceberem que seus sentimentos

e dificuldades são seriamente valorizados pela equipe, passam a cooperar para a

recuperação do filho, afirma Baldini11.

Percebemos que, ao atender as crianças, atendemos, ainda, os cuidadores que

também são pacientes e necessitam de atenção e de cuidado. A simples atitude de

chamá-los por seus nomes, ao invés de “pai” e “mãe”, os faz mudar de postura, pois

reafirmam suas identidades sentindo-se mais seguros e apoiados. 

De relevância para o atual estudo é o fato de que  comprovando que através do

desenho podemos acessar sentimentos e emoções, é fundamental para a equipe da

saúde utilizar-se desse instrumento tão valioso.

Entre tantos benefícios, o ato prazeroso de desenhar parece trazer mais alegria.

Observamos que 53 % dos pacientes demonstraram uma mudança para melhor após

o término da atividade. Esse momento, como bem diz a Teoria Humanística, dá ênfase

ao diálogo, ao campo perceptivo e ao significado da vida.
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CONCLUSÃO

A pesquisa nos fez concluir que o desenho comunica diretamente os

sentimentos e emoções e é um poderoso instrumento para mensurar e localizar

questões que muitas vezes não estão visíveis para serem trabalhadas com o objetivo

de uma melhor qualidade de vida.

Para as crianças com mielomeningocele, que, infelizmente, têm um mundo

muito limitado não só físico como social e familiar, ao utilizarmos a arte, podemos

ampliá-lo, trazendo a essas crianças a possibilidade de serem ouvidas por meio de um

outro canal de comunicação, conhecendo, assim, suas verdadeiras necessidades para

que possamos tornar sua vida um pouco melhor não só  no ambiente hospitalar, mas

também fora dele. Para tanto sofrimento, um pouco de magia.

Ficou claro que, nesse grupo de estudo, existem algumas características nos

desenhos que demonstraram isolamento, a ligação forte com a figura materna e

sentimentos de baixa valia.
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DESENHOS COLETADOS NA PESQUISA

21



1 - F. DO SANTOS   12 ANOS

22

Desenho 29-03   internação

Desenho 09-04   alta

Desenhou uma mão com dedos, árvore, sol, nuvem, um gato,
um coração e um quadrado preto, que não disse o que era.

Fez uma flor, um lago com peixes e uma ponte. Uma casa, um xadrez e dois coelhos.
Há também uma árvore e muitas nuvens, pois o “céu é grande”!
Disse que a casa é sua casa.
Estava muito feliz pela alta.
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2 - L. ARAÚJO   14 ANOS

Desenho 05-04  internação

Desenho 18-04  alta

Utiliza todo o espaço do papel e em seu desenho relembra uma viagem a Campos do
Jordão. Desta vez se retrata na cadeira, o que não aconteceu no desenho anterior. Faz
árvores, flores e sua roupa tem estampas de bolinhas coloridas. Faz a piscina.
Novamente faz um retângulo com linhas em xadrez. 
Desta vez é a representação do hotel.

L. se retratou na cadeira com um arco-íris.
Hoje só está ela no desenho. Acima de sua
cabeça está uma aura com estrelas, pois
disse estar fazendo um pedido a Deus
para que um dia possa andar.
Fez vários corações e flores coloridas
representando a paz, assim como as
flores. Escreveu 100% paz e hoje estava
irradiante.
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3 - A. CARVALHO SANTOS   10 ANOS

Desenho 21-03  internação

Desenho 18-04  alta

Estava muito feliz com a presença da mãe
e do irmão. Desenhou sua casa, o sol,
árvore, flor e uma bola voando.

Estava muito ansiosa e alegre para voltar
para casa. Desenhou a sua casa.
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4 - E. CERQUEIRA   13 ANOS

Desenho 09-05  internação

Desenho 13-05  alta

Desenhou-se de preto ao lado de sua irmã. Disse estar do lado de fora de sua casa. 
A paisagem (o sol e as nuvens) estão contidas dentro do desenho da casa.

Hoje E. deixa o hospital. Está muito feliz e sorridente.
Desenhou sua casa com árvores, flores, nuvens e sol.
Sua casa está centralizada logo abaixo do sol. Seu desenho foi simétrico e seu traço
hoje está mais firme e colorido.
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5 - A. DA PAIXÃO   5 ANOS

Desenho 10-05  internação

Desenho 13-05   alta

Quando cheguei para o atendimento, R. estava triste e chorando e disse-me que estava
com medo de tomar injeção.Logo aceitou desenhar.
Desenhou dois amigos o Rodrigo e a Gabriela. Disse que são seus dois amigos e que
são muito legais, que brincam muito com ele, e que são loiros e bonitos.
Após o desenho ficou feliz, começou a conversar e relaxou. A mãe contou-me que
esses são os amigos invisíveis que ele diz ter.
O dia seguinte era o da cirurgia para corrigir a escoliose.

O desenho hoje está muito diferente, pois
elaborou a figura humana com cabeça,
tronco e membros.
Fez o pai fumando e embaixo um olho.
Ao descrever o desenho riu muito, e disse-
me que o desenho está muito alegre.
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6 - T. OLÍVIO   12 ANOS

Desenho 10-05  internação

Desenho 13-05  alta

Desenhou sua casa, se auto retratou e desenhou um coelho, dizendo que adora
coelhinhos porque são fofinhos. No céu desenhou pássaros marrons. Hoje é o dia que
antecede a cirurgia.

Desenhou a mãe, ela e o coração das duas. Apesar de estar de alta não a senti muito
alegre, mas muito ansiosa para voltar para casa.
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7 - G. SANTOS   14 ANOS

Desenho 07-06  internação

Desenho 11-06  alta

Hoje estava só, porque a avó teve que ir trabalhar. Ficou conversando muito comigo,
e pude então perceber o quanto estava tenso, preocupado e com medo de perder a
vaga na escola por causa das faltas.Contou-me que ficou sem estudar porque as
escolas não aceitam deficientes físicos por não estarem adaptadas para recebê-las, e
que a escola que estuda somente o aceitou mediante liminar do juiz que os obrigou a
passar por reforma para aceitá-lo como aluno.Essa escola é muito distante de sua casa
e é um transtorno para todos levá-lo.Disse também que é discriminado por alguns
colegas, e que um deles foi expulso por derrubá-lo da cadeira propositadamente.
Desenhou o paraíso e disse que levaria para lá sua avó, seu tio, e seus irmão. 
O paraíso para ele é um lugar onde tudo é branco e tem muita paz.

Hoje está muito feliz pela alta. Desenhou o caminho para sua casa, passando pelo
parque do Ibirapuera.
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8 - T. SANTOS   12 ANOS

Desenho- 06-06    internação

Desenho 07-06  alta

T. estava com sua mãe e parecia muito
calma e quieta.
Desenhou um coração grande e vermelho,
nuvens e um sol. Escreveu “eu gosto de
fazer coração'.Perguntei se sabia o porque
de gostar tanto de desenhar coração e
disse-me que não sabia mas gosta muito.
Depois do desenho começou a rir e a senti
muito feliz.

Hoje T. estava radiante e disse que estava feliz por estar indo para casa . Fez um
desenho de um sol em cima de uma nuvem e escreveu T. feliz. Em seguida pediu se
eu poderia dar uma folha a mais porque precisava fazer outro desenho, e então
desenhou sua casa e um sol com uma boca bem grande sorrindo e escreveu “essa é
minha casa”.Após esse ultimo desenho ficou muito alegre e sorridente.
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9 - H. FERRO   12 ANOS

Desenho 19-07  internação

Desenho 24-07   alta

Hoje estava muito quieto. Desenhou a casa do sítio da avó. Disse que ama seus avós,
e que ainda tem muito a contar para sua avó sobre sua vida, e que ela só sabe sobre as
cirurgias que já fez.
Ao lado da casa está sua avó e seu avô.

Estava muito feliz ao lado de seus pais e desenhou sua família real. A mãe rainha,o pai
rei e ele reizinho. Disse que ia para seu castelo que é sua casa. A cama vazia é a cama
do hospital,então escreveu ”fui”. A pós o desenho ficou sorrindo e mais extrovertido.
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10 - G. LIMA   10 ANOS

Desenho 18-07  internação

Desenho 20-07  alta

Desenhou a mãe e um caminhão. Disse-
me que a mãe o levaria para casa naquele
caminhão.

G. estava muito feliz. Desenhou o pai
Miguel, a mãe Rogéria e os irmãos Victor
Hugo e Kaio Higo.Os irmãos e o pai estão
na parte de cima do desenho, logo abaixo
está o carro do papai, e abaixo ele e a
mamãe. O traçado representa a dança
porque eles estão indo dançar numa festa
junina. Na representação ele é o único que
não tem volume no corpo nem fisionomia.
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11 - S. DOS SANTOS SILVA   10 ANOS

Desenho 04-07   internação

Desenho 27-07 alta

S. está em isolamento por estar com
escarbiose. Hoje está muito triste e
quieta.
Desenhou um barco, e disse-me que ele
está só no mar porque não existe nada
em volta, e que não existe ninguém
dentro dele. Após o desenho ficou mais
solta e começou a falar.

Estava muito animada, rindo e brincando
com a irmã mais velha. Desenhou uma
bola, e disse-me que ela é vermelha
brilhante enfeitada de amarelo.
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12 - G. BATISTA SANTOS   12 ANOS

Desenho 25-07   internação

Desenho 26-07   alta

G. fez um desenho feliz, segundo ela explicou. Desenhou uma paisagem com
borboletas, arco-iris, corações e árvores que sorriem.

G.fez os desenhos e escreveu seus nomes. Disse-me que é um jardim onde há uma
árvore com as maçãs caindo de maduras, muitas flores um sol, mas a chuva começou
a cair. No céu há o coração e a borboleta.
A igreja que foi o primeiro desenho a ser feito é a que ela freqüenta e fica perto da sua
casa. Hoje estava mais feliz e comunicativa.
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13 - I. SILVA   12 ANOS

Desenho 26-07   internação

Desenho 27-07   alta

Desenhou sua casa, um jardim lindo com banco, flores, uma árvore com maçãs, um
sol, nuvens e muitas bexigas no céu porque gosta delas.

I. desenhou uma fazenda com árvores, um cavaleiro boiadeiro, e uma onça. Desenhou
as quatro fases da lua, estrelas , pipas, pássaros, balões e o sol.
A fazenda tem cercas para os animais não fugirem. Escreveu seu nome e deu nota dez
ao seu desenho.
I. estava muito alegre.
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14 - D. DA SILVA   12 ANOS

Desenho 01-08  internação

Desenho 03-08   alta

D. estava esperando a enfermagem buscá-la para a cirurgia. Parecia feliz,  mas ansiosa.
Desenhou sua casa com o número 10 que não corresponde ao número real. Há
também a bandeira do Brasil um jardim com árvore e uma flor, sol nuvem e uma
borboleta.

D. estava muito calma e alegre e não parecia ter sido operada ontem. Já está de alta.
Desenhou a paisagem com os mesmos elementos da  anterior, ou seja uma casa, que
agora está com duas janelas e o número de sua casa, uma árvore com frutos, uma flor,
a borboleta e o sol. Após ter desenhado o sol , desenhou por cima as nuvens e disse-
me que o tempo estava ruim porque estava chovendo.
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15 - T. SILVA   5 ANOS

Desenho 22-08    internação

Desenho 24-08  alta

T.M. desenhou sua casa onde está a mãe e sua irmã dentro. A figura ao lado diz ser ela
tomando sol na grama.
Ela estava muito tranqüila e calma.

Estava muito contente, não parava de sorrir. Desenhou a mãe com ela indo para casa.
Disse que o desenho está feliz.
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16 - B. DA SILVA   5 ANOS

Desenho 23-08    internação

Desenho 26-08   alta

Em seu desenho retratou um navio, uma
borboleta que vai picar o navio até
afundá-lo (desenhos na parte de cima da
folha). Logo abaixo, a forma que parece
um L invertido disse ser um vulcão que
solta sangue  por todos os lados porque
está entupido e ao lado do vulcão um
foguete que vai destruir o barco.
Quando perguntei sobre a mancha à
direita da folha disse-me: -Você não sabe
mas isso aqui é uma bagunça só, é uma
briga e confusão.

Hoje estava muito feliz por estar indo
para sua casinha, como ele disse.
Desenhou alguns animais, escreveu seus
nomes e disse que todos estavam muito
felizes porque iriam ficar todos juntos na
mesma casa.



38

17 - L. JESUS   10 ANOS

Desenho 29-08  internação

Desenho 30-08  alta

Se auto retratou indo para a casa de sua avó, e disse que a ama muito.A árvore é uma
das muitas que tem perto da sua casa. Apesar do sol, disse que o tempo está com
muitas nuvens e não está nada bom.
Seus pais estavam com ele e percebi uma harmonia e amor muito intensos.

Le. estava mais comunicativo e feliz em ir para casa. Desenhou a nuvem e o sol, mas
disse que a nuvem está muito alta e que, portanto não vai chover. Abaixo, disse ter
terra, muita terra, pés de acerola e flores vermelhas. Disse que está com saudades até
da vaca que lambeu seu rosto e o fez quebrar a perna.
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18 - A. DA SILVA   14 ANOS

Desenho 05-09  internação

Desenho 11-09  alta

Al. Pareceu-me muito triste, para ele falar e sorrir comigo demorou. Falou que talvez
sua mãe tivesse sumido para olhar os irmãos.
Desenhou uma paisagem onde o sol está presente e o dia lindo .Há pássaros azuis e
pretos, sendo que mais pretos. Dise-me que a árvore está só no alto da montanha, e
não há nenhuma outra por perto.

Al. está indo para casa e está feliz . Sua mãe disse que o médico queria operá-lo
novamente mas ela não quer, e vai levá-lo para casa assim mesmo.
Seu desenho hoje foi um grande sol “sorridente e feliz” e muitos pássaros.



40

19 - G. PINTO   8 ANOS

Desenho  04-06    internação

Desenho 06-06   alta

Quando Gi. pegou a folha para desenhar,
começou a chorar e sua mãe disse que ela
chora por tudo, toda vez que se depara
com uma situação diferente. Perguntei se
preferia desenhar outro dia,e respondeu-
me que queria desenhar.
Desenhou abaixo do papel uma menina
jogando bola, uma flor e uma árvore,
disse-me que ela está num jardim. Acima
desenhou uma bola, uma borboleta o sol
com as nuvens e um retângulo com
linhas cruzadas.
A bola disse que a menina chutou para
perto da borboleta e o retângulo e um
quadrado simplesmente. Ficou mais solta
e feliz após fazer o desenho.

Estava muito feliz, mas percebi que tudo o que faz precisa da aprovação da mãe. Gi
desenhou um jardim e disse haver um gato bem fofinho com  uma bandeira, uma
árvore, um pássaro e um coração. Disse que o gato está passeando com uma mulher e
o sol está aí porque está um lindo dia.
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20 - R. DE OLIVEIRA   10 ANOS

Desenho 06-09  internação

Desenho 13-09  alta

Hoje estava no quarto brincando com seu pai. Desenhou o carro do pai que está na
garagem da AACD. À esquerda do carro está a janela, e as linhas em marrom são a
decoração.Após terminar o desenho mostrou-se muito feliz.

R. estava muito feliz e sorridente com seus pais. Pediu para que sua mãe tirasse uma
foto minha e dele abraçados.
Desenhou um menino que está muito feliz, depois disse ser ele.
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21 - V. NUNES   10 ANOS

Desenho 13-09    Internação

Desenho 10-10  alta

V.estava com dor, febre, e tensa, pois aguardava  a cirurgia. Mesmo assim quis
desenhar, porque disse que gostava muito. A enfermagem tentou  pegar sua veia mas
não conseguiu, o que a deixou mais apavorada. Pediu-me para que ficasse com ela
esperando para desenhar. Estava de decúbito lateral, razão pela qual a composição
ficou rotacionada. Interrompeu por várias vezes o desenho devido à dor abdominal e
mesmo assim insistiu em termina-lo.
Se auto retratou de vestido no meio de um jardim. Disse-me que está na natureza. 
Ao terminar a composição. Fez uma decoração em volta de todo o papel e quando a
questionei disse que aquilo era somente um quadro.

V. estava muito feliz e tranqüila. Desenhou um anjo e disse que este simboliza a
harmonia sem a violência, e muita felicidade. Que só os anjos são capazes de fazer
com que as pessoas sejam felizes.



43

22 - I. MOURA   10 ANOS

Desenho  04-10  Internação

Desenho  06-10   alta

Desenhou um jardim com árvore, uma flor e se retratou ao lado. Acima a borboleta,
coração nuvens e o sol. Hoje estava muito ansiosa, talvez porque opera o pé hoje.

I. está hoje radiante. Desenhou um jardim com macieiras, muitas flores nuvens no céu
e um sol muito brilhante, que segundo ela é diferente.
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23 - M. QUEIROZ   6 ANOS

Desenho  20-09  internação

Desenho 21-09  alta

Desenhou o sol, estrelas e um carro tão
grande que está carregando uma casa que
foi arrancada com terra e tudo. A casa,
segundo M. precisa de reparos, só o
telhado que não. Quando ela for
devolvida estará linda!

Hoje M. estava muito feliz. Desenhou um
carro veloz e feliz. Disse que o carro de
bombeiros apagou o fogo do carro veloz e
agora ele está novinho.
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24 - C. SANTOS SILVA   11 ANOS

Desenho   26-09  internação

Desenho  27-09   alta

Desenhou muitas estrelas, corações e
flores. Disse que simplesmente fez um
desenho feliz.

Hoje C. estava muito alegre. Desenhou quem ela está com saudades ,as duas irmãs os
dois cachorros e sua casa. As duas irmãs estão retratadas diferentemente de C.
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25 - G. CARVALHO   8 ANOS

Desenho 19-06  Internação

Desenho  20-09  alta

A mãe disse que ele passou a não
conversar desde que chegaram no
hospital.
Desenhou duas nuvens e um sol, mas
disse estar chovendo muito. Logo abaixo
desenhou-se ao lado de um carro, que
segundo ele está quebrado para sempre,
com o motor fundido. Retratou-se ao lado
do carro e disse que está só, que ninguém
pode ajudá-lo. Disse também que está só
de camiseta.
O seu auto retrato não tem um braço.

Hoje estava muito feliz e calmo. Sua cirurgia foi adiada e, portanto está de alta.
Desenhou um carro, uma árvore e ele ao lado. Disse que está numa rua muito
movimentada com muitas árvores ao lado de um carro muito veloz. Disse também
que o dia está muito ensolarado. O esquema corporal do auto retrato está quase
completo só faltando um braço.



47

26 - A. SOUZA   5 ANOS

Desenho  20-09  internação

Desenho   23-09  alta

Desenhou uma cobra bem grande e ao
lado todos os bichos que ela vai comer. 
A. estava agitada e adorou desenhar.

Desenhou corações, flores e casas. Disse que quer ir logo para casa. Estava mais
tranqüila e muito contente.
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27 - V. H. DA SILVA   13 ANOS

Desenho 10-10      Internação 

Desenho 12-10  alta

Desenhou-se pescando. Disse que está só e o dia está nublado.No mar há muitos
peixes algas e um polvo.

Hoje ele estava alegre. Desenhou a igreja e disse que Deus é amor. O desenho tem
também uma macieira e um pássaro em cima de uma nuvem. 
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