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1. RESUMO: O presente estudo parte do pressuposto que a expressão gráfica 

pode colaborar no desenvolvimento da psicoterapia individual de adultos. O 

objetivo do trabalho é analisar desenhos espontâneos realizados em um 

processo psicoterapêutico de uma jovem, de vinte e dois anos, do sexo 

feminino, cursando teatro. A psicoterapia breve foi realizada em três meses 

onde foram elaborados 100 desenhos. Na pesquisa apresentada foram 

analisados desenhos em várias etapas do processo terapêutico. A análise foi 

baseada em indicadores da técnica HTP juntamente com a análise de Di Leo. 

Os resultados da análise do HTP contem presença de aspectos simbólicos 

relacionados à insegurança, ansiedade, onipotência e dificuldade na relação 

interpessoal. Já a partir da análise feita através do Di Leo verificou-se 

aspectos simbólicos de contensão de ansiedade, onipotência, insegurança e 

regressões. Verificou-se que através da análise do desenho 

correspondências com o conteúdo manifesto do cliente. Por outro lado a 

análise permitiu investigações de conteúdos latentes relacionados aos 

sintomas do cliente tal como a bulimia. 

2 .INTRODUÇÃO : A percepção consciente e inconsciente do sujeito tende a 

utilizar símbolos. Para Hammer (1991) a página em branco sobre a qual 

executará o desenho serve para o indivíduo esboçar o seu mundo interno 

seus traços e atitudes, de suas características comportamentais, das 

fraquezas e forças de sua personalidade, incluindo o grau que pode mobilizar 

seus recursos internos para lidar com seus conflitos psicodinâmicos, tanto 

interpessoais quanto intrapsíquicos. Portanto o pressuposto é que a 

expressão gráfica pode colaborar no desenvolvimento da psicoterapia 

individual de adultos. O desenho projetivo em um contexto psicoterapêutico 

segundo Margaret Naumburg (1991, p.388) se relaciona com a liberação do 

inconsciente por meio de imagens espontaneamente projetadas na expressão 

plástica e gráfica. Por tanto é um meio de expressão útil na intervenção 

clinica, com uso de pacientes adultos. 

3 OBJETIVOS: Objetivo é analisar através de quatro desenhos realizados em 

diferentes sessões de um adulto atendido em psicoterapia relacionando com 

as queixas da cliente ou seus sintomas. 
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4 METODOLOGIA: Sujeito; A pesquisa será realizada com um sujeito que 

procurou psicoterapia breve devido queixa relacionada à área da sexualidade. 

Trata-se um uma jovem de vinte e dois anos com diagnóstico médico de 

TDAH. Procedimento; O sujeito buscou uma psicoterapia onde foi dada a 

cliente a opção de utilizar desenhos como forma de expressão. Critérios para 

escolha dos desenhos: Foram selecionados desenhos do inicio,do meio e do 

fim da psicoterapia. Como segundo critério foi selecionado desenhos com 

aspectos simbólicos semelhantes. A análise dos desenhos foi feita a partir da 

utilização da HTP e do uso da Interpretação de Desenho segundo Di Leo. 

5 DESENVOLVIMENTO: A coleta de dados foi feita através de leitura do diário 

da cliente.  

6 RESULTADOS PRELIMINARES: Na elaboração da tabela foram 

considerados princípios em comum como Aspectos, características e 

significados. 

TABELA: Na tabela abaixo verifica-se: Que há princípios em comum 

relacionados a ansiedade. (vide tabela I) 

ASPECTOS GERAIS DOS DESENHOS 01,02,03 E 04. FIGURA HUMANA 

OBSERVAÇÕES GERAIS 

ASPECTO CARACTERISTICAS SIGNIFICADOS PRINCIPIOS EM COMUM DOS 

DESENHOS 01,02,03,04 

Atitude 

Desenho 01 

Mostrou-se interessada em fazer o 

desenho para ser trabalhado em 

análise, apresentou uma atitude 

ansiosa frente à criação do próprio 

desenho. 

Indicativo de tensão e 

ansiedade na relação 

pessoal. 

Os desenhos 01,02,03 e 04 

demonstraram características de interesse 

em fazer o desenho para ser trabalhado 

em psicoterapia e apresentou uma atitude 

ansiosa frente a criação do próprio 

desenho. Indicando Tensão e ansiedade 

na relação pessoal Atitude 

Desenho 02 

Mostrou-se interessada em fazer o 

desenho para ser trabalhado em 

análise, apresentou uma atitude 

ansiosa frente a criação do próprio 

desenho. 

Indicativo de tensão e 

ansiedade na relação 

pessoal. 

Atitude 

Desenho 03 

Mostrou-se interessada em fazer o 

desenho para ser trabalhado em 

análise, apresentou uma atitude 

ansiosa frente a criação do próprio 

desenho. 

Indicativo de tensão e 

ansiedade na relação 

pessoal. 

Atitude 

Desenho 04 

Mostrou-se interessada em fazer o 

desenho para ser trabalhado em 

análise, apresentou uma atitude 

ansiosa frente a criação do próprio 

desenho. 

Indicativo de tensão e 

ansiedade na relação 

pessoal. 

 



3 
 

TABELA: Na tabela II abaixo se verifica conteúdos relacionados também a 

ansiedade contida em seu comportamento. 

 

A INTERPRETAÇÃO DO DESENHO INFANTIL 

DI LEO – DESENHO 01, 02, 03 E 04. 

CAP. 02 – CARACTERÍSTICAS FORMAIS E ESTILISTICAS PRINCIPIOS EM 

COMUM DOS 

DESENHOS 

Sombreamento 

DESENHO 01 

Expressão de ansiedade, ansiedade é um elemento saliente em 

seu comportamento. 

Os princípios em 

comum do desenho são 

o sombreado no 

desenho 01,02 e 03 a 

ansiedade é um 

elemento saliente em 

seu comportamento. 

 

 

 

 

 

 

Sombreamento 

DESENHO 02 

No cabelo. Expressão de ansiedade, ansiedade é um elemento 

saliente em seu comportamento. 

ombreamento 

DESENHO 03 

Expressão de ansiedade, ansiedade é um elemento saliente em 

seu comportamento. 

Sombreamento 

DESENHO 04 

N.I. 
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