«Na história da humanidade o desenho é considerado uma das formas
de comunicação mais utilizadas pelo homem, antecedente à escrita, o
que indica que a comunicação pelo desenho é uma forma de linguagem
básica e universal (Bandeira, Costa & Arteche, 2007; Wechsler &
Schelini, 2002). Mais tarde, o desenho passou a ser percebido não
apenas como uma forma de comunicação, mas também como uma
importante ferramenta na avaliação psicológica, com particular
utilidade na compreensão do mundo interno infantil (Bandeira et al.,
2007; Falk, 1981; Humphreys & Leitner, 2007; Ramm, 2005; Rotter,
Horak & Heidt, 1999). Entre as técnicas projetivas utilizadas com
crianças, o desenho tem uma grande tradição e popularidade. Estas
provas funcionam como estímulos para a obtenção de dados e
consideram o conceito psicanalítico de projeção que, segundo
Laplanche e Pontalis (1977), consiste na operação pela qual o indivíduo
extrai de si e localiza no outro, pessoa ou coisa, um conjunto de
caraterísticas, sentimentos, desejos, preocupações. Segundo diversos
autores, o desenho representa a perceção da criança sobre si, os outros
e o mundo, pressupondo que este é o “espelho” do mundo interno da
criança, o que lhe concede uma função de mediador entre o mundo
real e o imaginário infantil. Neste sentido, o desenho pode refletir e
possibilitar a compreensão de pensamentos e sentimentos, e assim
permitir ao terapeuta um melhor entendimento da realidade da criança
(Falk, 1981; Humphreys et al., 2007; Rotter et al., 1999; Van
Niekerk,1978) (…)De acordo com Di Leo (1985), os desenhos
passaram a ser vistos com ceticismo pela maioria dos investigadores,
uma vez que o elemento subjetivo na sua interpretação introduz
variáveis praticamente incontroláveis. No entanto, apesar da falta de
suporte experimental, os clínicos continuam a valorizar os desenhos
como expressões de traços de personalidade e competências percetivas
(Di Leo, 1985; Winnitcot, 1971). A utilização das provas de desenho
no processo de avaliação constitui-se numa prática bastante presente,
nomeadamente na entrevista com a criança e na fase de
estabelecimento da relação terapêutica, sendo estas provas
fomentadoras de um contexto facilitador da relação da criança com o
examinador (Winnitcott, 1971). Para além de o desenho se constituir
numa técnica de fácil administração, a proposta de desenhar é
geralmente acolhida com agrado pela generalidade das crianças,
permitindo também que a criança, enquanto desenha ou pinta, se sinta
confortável para expressar e comunicar com o terapeuta (e.g., assuntos
quotidianos, experiências pessoais, preocupações, motivações,
pensamentos) (Winnitcott, 1971). O desenho é muitas vezes utilizado
como método primário e adjuvante de comunicação no trabalho clínico
com crianças, revelando-se especialmente adequado nos casos em que
se verificam dificuldades na verbalização de sentimentos e pensamentos
por parte da criança.»
Gomes, Ana Sofia Pinela (2014). Avaliação psicológica da criança: método do desenho e
narrativa em seis partes (dissertação de mestrado). Lisboa, Faculdade de Psicologia da
Univesidade de Lisboa. Retirado de http://hdl.handle.net/10451/20236
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