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Este artigo aborda alguns aspectos relativos a observação de seis 
crianças, três meninos e três meninas, entre 7 e 12 anos, encaminhadas 
para acompanhamento psicológico. O trabalho salienta o uso do Teste 
do Desenho de Família, uma técnica projetiva, como auxílio para o 
psicólogo que lida com crianças e pais. O objetivo com este estudo é 
verificar a focalidade e indicadores da interação familiar que podem estar 
manifestos no comportamento das crianças. 

Introdução 

Ariés (1978), em sua obra "História Social da Criança e da Fanúlia", 
apresenta o caminho social percorrido pela criança e, nesta trajetória, o 
que se verifica é que não era concedido à criança um lugar distinto, de 
criança, como notamos atualmente. Azevedo (1989) ressalta que com o 
desenvolvimento da discriminação da infância, chegou-se à noção de que 
criança é um ser que necessita de educação, orientações, assim como o 
sentimento de infância é inseparável do sentimento de família, trazendo 
como uma das conseqüências que o desenvolvimento da criança passa a 
ser descrito e referenciado a partir das relações familiares - imagem de 
pai, de mãe, de irmãos, etc. - a tal ponto que a família passa a ser 
considerada uma instituição necessária para o desenvolvimento saudável 
da criança. 

O psicólogo, enquanto profissional nesta realidade, deve atentar ao 
seu papel de pensar, observar, entender as crianças, seus pais, seus 
problemas, necessidades e a maneira peculiar que elas o "confrontam" e 

76 

HERMES 

enfrentam, bem como, a possibilidade de intervenções que possam facilitar 
o seu caminhar, o seu proceder. O relacionamento de pais e filhos e filhos 
com pais implica na preocupação com o desenvolvimento de crianças e 
pais que empreendem esse caminhar. 

A representação mais efetiva do vivido por pais e filhos tem sua 
expressão melhor na individualidade. 

Jung (1974) define a individualidade como "a peculiaridade e a 
singularidade do indivíduo em todos os aspectos psicológicos". Fala ser 
necessário um processo consciente de diferenciação, ou individuação, 
para trazer a individualidade à consciência, isto é, para tirá-la do seu 
estado de identidade com o objeto. 

De acordo com Jung (1972 - 1988), dentro do seu crescimento natural, 
o desenvolvimento psíquico de crianças centraliza-se na formação do 
ego. Jung pensava que as condições inconscientes e pré-conscientes da 
psique na vida das crianças estariam aliadas ao conceito de identidade 
primária ou participation mystique. O que ele sugere é que a criança 
estaria num estado não diferenciado, já que a identidade derivaria, a 
princípio, do inconsciente da criança pequena. Na criança, na sua frágil 
consciência, ou não tendo claramente sua própria relação egóica, essa 
identidade primitiva possibilitaria ao inconsciente dos pais penetrar na 
psique da criança, que desse modo atuaria ou viveria interiormente através 
dos problemas dos pais. 

O ego seria o arquétipo central da consciência e o self, o princípio 
ordenador da personalidade inteira, o arquétipo da totalidade, onde os 
dois grandes sistemas psíquicos necessitam um do outro. O self (ou "si 
mesmo"), diz respeito à soma de todas as particularidades do consciente 
e do inconsciente. A estreita relação ego/selfpermite ao ego desenvolver
se, o que possibilitaria a integração da consciência. 

"O desenvolvimento da consciência, inevitavelmente, leva não somente 
à separação da mãe, mas também à separação dos pais e de todo círculo 
familiar e, assim, .. a um relativo grau de separação do inconsciente do 
mundo do instinto." (Jung, 1973 - 1989 - voI. 5, p.225) 
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Fordham propõe o termo deintegração à divisão espontânea do self 
em partes, fundamental para o surgimento da consciência. Argumenta 
que o desenvolvimento da consciência na criança viola a condição original 
de totalidade e postula, teoricamente, um estado integrado primário ao 
nascer. (Menuhin, 1988). As deintegrações do self original correspondem 
ao que Jung denominou fragmentos da consciência do ego, ou estado 
pré-consciente. 

A estruturação da personalidade surge do ritmo de integração e 
deintegração do self, que forma o núcleo do ego. As camadas pessoais 
da psique se assentam, em fundação arquetípica, na psique objetiva ou 
inconsciente coletivo. 

A teoria junguiana, que situa as estruturas arquetipicamente válidas 
dentro do "si-mesmo", é de grande valor para o estudo da infância e da 
vida adulta. 

o desenho 

Crianças, adolescentes e adultos comunicam seus comportamentos e 
relações verbalmente ou graficamente. 

O desenho vem sendo utilizado como recurso para esta compreensão. 

Nguyen (1992), em artigo publicado, procura abordar o desenho como 
método projetivo, que procura explorar a dimensão afetiva de um 
indivíduo, na situação e em evolução. Seu pensamento é que todo 
profissional, que venha a utilizar o desenho como método de investigação 
ou como suporte da relação terapêutica, deve se formar e manter-se 
informado dos métodos disponíveis e não se deixar levar por uma leitura 
intuitiva. Afirma que no desenho, o biológico e o psicológico são 
estreitamente intrincados: isto que diz à criança, à alma, não pode ser 
exaustivo. O rigor metodológico torna-se indispensável para que uma 
prática psicológica seja eficaz. 

O desenho torna-se um meio útil para a criança exprimir-se livremente. 
O desenho da família, particularmente, permitirá que ela projete as 
tendências recalcadas e seu inconsciente e, assim, poderá nos revelar os 
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verdadeiros sentimentos que nutre pelos seus. 

O estudo 

Foram sujeitos seis crianças, três meninos e três meninas, com idades 
entre 07 e 12 anos, encaminhadas para acompanhamento psicológico, 
com queixas diversificadas. Essas crianças vivem com a família e 
freqüentam escola pública do Ensino Fundamental. 

Para fazer o Teste do Desenho de Família, foram utilizadas folhas de 
papel sulfite brancas, borracha, lápis preto e colorido (com 12 cores). 

O procedimento deste trabalho teve como base o Estudo de casos, 
especificamente na aplicação do Teste do Desenho de Família (T.D.F.). 

A aplicação foi realizada individualmente, por seis estagiárias sob 
supervisão, na Área de Psicoterapia Infantil na Clínica de Psicologia 
Aplicada da Universidade. 

Primeiramente, as crianças foram submetidas a um Psicodiagnóstico 
e, posteriormente, encaminhadas à Psicoterapia (as crianças, em todas as 
fases desse processo, foram atendidas por estagiárias que cursavam o 
nono semestre do curso de Psicologia, sob supervisão). 

Na sessão em que se aplicou o T.D.F., foi proposto que se iniciasse 
com desenho livre, a seguir, o desenho da Figura Humana e, por final, o 
Desenho de Família. Sugeriu-se a instrução como proposta por Corman, 
no manual do T.D.F.: "Desenhe uma família" ou "Imagine sua família e 
desenhe-a." (Corman, 1979, pp. 20 - 21) 

Após a execução, a criança foi conduzida a dar informações sobre o 
desenho (que explicasse a família que imaginou, onde estavam, o que 
faziam, o nome de cada pessoa desenhada, o sexo, a idade, seu papel na 
família) e a responder um questionário segundo as formulações de 
Corman. O conteúdo das respostas dadas aos seus desenhos foram 
analisados dentro do enfoque Corman/Jung. 

Os desenhos de família foram comparados com a família original de 
cada caso. 
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Os resultados 
Tabela I - Síntese dos aspectos dos conteúdos dos desenhos 
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Os desenhos realizados pelos seis casos apresentados possibilitaram a 
expressão dos conflitos emergentes que permitiram direcionar o foco no 
processo terapêutico. Esses conflitos são referentes à mobilização de 
comportamentos ambivalentes, às exigências para melhor desempenho, 
imaturidade e inquietações decorrentes da própria fase do 
desenvolvimento. 

O casal parental é representado ,em 05 casos (FI' F3' MI' ~, ~) e 
identificado como estando juntos. E suprimido em um caso (F 2)' o que 
põe em evidência que algo não vai "bem". E mesmo ao serem identificados 
como estando juntos, observa-se que estas crianças mostram estar atentas 
à relação do casal (convencional, normal, separado, divergente) sem deixar 
de imaginar como gostaria que fosse (MJ 

Quanto às figuras femininas, são sentidas no seu papel matemo real e 
mesmo no caso F I' onde este papel é reivindicado e em F 3' onde este 
papel é distanciado, ambos por sua própria necessidade, ocorre 
identificação do papel (Arquétipo matemo) . 

As figuras masculinas, em relação ao seu papel paterno, são 
identificadas mais por suas atitudes (ordem, poder), ação (trabalho), sua 
ação afetiva positiva (citada no caso F3) é menos evidenciada (Arquétipo 
paterno). 

O ambiente familiar é notado e sentido por todos os casos e constata
se que as vicissitudes do casal parental estão presentes na dinâmica familiar. 
Essas vicissitudes referem-se às divergências no cuidar, orientar~ à falta 
de comunicação do par, aliada ao relacionamento distante e pouco 
envolvido e comprometido~ a questões pessoais de cada um do par. As 
características do ambiente notadas referem-se a ser pouco observador, 
conflituoso, desunido, distanciado e perturbado pelo confronto das figuras 
parentais. 

Os papéis parentais como são exercidos no ambiente e experienciados 
pela criança, são ressaltados por interferir na sua imagem, ação, realização 
(persona, sombra). 
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As escolhas das crianças, por uma figura, ressaltam o seu desejo de 
melhor realização e a compreensão de que se apercebe em 
desenvolvimento, também alia-se à necessidade por uma pessoa, a qual 
atribui potencialidades para auxiliar na sua estabilização (eixo ego-se1/). 

O trabalho psicoterápico desenvolvido utilizou os dados do T.D.F., 
procurando auxiliar os estagiários envolvidos nestes casos, na visualização 
dos processos da criança e da família, favorecendo o estabelecimento de 
sua ação: compreender a relação pacientelterapeuta. O desenvolvimento 
desta relação é essencial e envolve muitas sutilezas psicológicas que vão 
desembocar no desenvolvimento do trabalho com a criança e com a fanúlia. 

As orientações familiares foram beneficiadas com os resultados obtidos 
pelo T.D.F., aspectos que puderam ser esclarecidos nas discussões com 
os pais e direcionados para mudanças, revisão, pertinentes a cada caso, 
pois como afirma Jung (1972 - 1988), não só os pais influenciam a criança, 
mas, o nascimento, o desenvolvimento e a personalidade da criança 
influenciam os pais. 

Conclusão 

A técnica projetiva mostrou-se um instrumento útil ao profissional 
psicólogo, um recurso eficaz ao seu trabalho, que pode auxiliar a 
determinar a focalidade e indicadores importantes da interação familiar, 

que pode contribuir com o desenvolvimento sadio da criança. 
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