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Resumo  

 

O CAPSi (Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil) tem como objetivo 

atender crianças e adolescentes que apresentam doenças mentais ou condições 

psíquicas que prejudicam significativamente sua vida social e familiar. A psicologia 

tem feito contribuições importantes ao trabalho com crianças e adolescentes, 

através do desenvolvimento de técnicas lúdicas com efeitos terapêuticos. O objetivo 

deste trabalho é verificar o efeito dos contos infantis sobre os comportamentos 

agressivos (reativos e proativos) de crianças que são encaminhadas ao CAPSi, 

através da realização de um ateliê de contos inspirado no modelo de Celso Gutfreind 

(1999; 2010), replicado para um pequeno grupo de crianças com idade de 3 a 6 

anos, com queixas de comportamentos agressivos e transtornos mentais. Espera-se 

observar uma diminuição de tais comportamentos e, ao mesmo tempo, checar se as 

experiências no ateliê, mesmo empregadas durante um tempo menor do que no 

experimento original, podem ser eficazes nas intervenções com crianças portadoras 

de transtornos mentais. Na fase que antecede os contos para conduzir uma 

investigação inicial utilizou-se o Inventário de Comportamentos para Crianças e 

Adolescentes de 6 a 18 anos versão Brasileira do “Child Behavior Checklist For 

Ages 6-18” na anamnese com os responsáveis pelos sujeitos, a entrevista com o 

psicólogo responsável pelos sujeitos e a aplicação do HTP (teste da casa-árvore-

pessoa).  A coleta de informações iniciais com os responsáveis e o psicólogo 

responsável na Instituição permitiu observar a presença de queixas de agressividade 

em todos os casos. Outros transtornos mentais também foram referidos em alguns 

sujeitos. A interpretação do HTP das crianças não aponta grande quantidade de 

sinais evidentes de agressividade, mas sugere a presença de conflitos psíquicos 

significativos, indicativos de crianças que lidam com grande carga de tensão e 

ansiedade, que podem estar no cerne das queixas que os trazem à Instituição. 

 

 

 



1 Introdução 

 

 

1.1 Sobre o Centro de Atenção Psicossocial Infanto-Juvenil (CAPSi) 

Segundo o Ministério da Saúde (2006), o CAPSi (Centro de Atenção 

Psicosossial Infanto-Juvenil) tem como foco atenção à Saúde Mental e surgiu em 

2002, com recursos do SUS (Sistema Único de Saúde). A equipe profissional 

responsável é multidisciplinar, contando no mínimo com um psiquiatra, um 

neurologista e um pediatra com formação na área da saúde. O foco de atuação 

dessa equipe não deve ficar centrado apenas nas questões interventivas, mas 

também em atividades preventivas.  

O CAPSi atende crianças com diagnóstico de autismo, psicoses, neuroses 

graves e todos os tipos de condições psíquicas que dificultam o vínculo e interação 

social. Alguns exemplos são os transtornos de conduta, de humor (depressão), a 

hiperatividade e os transtornos de ansiedade. Em todas estas condições psíquicas 

disfuncionais pode-se observar a ocorrência de comportamentos agressivos, que se 

tornam psicopatológicos por não serem controlados ou modulados, não se 

apresentando em uma proporção adequada ao contexto em que são emitidos 

(BORSA, 2012).   

Os comportamentos agressivos podem ter funções reativas e proativas. Em 

sua função reativa, o comportamento agressivo ocorre como uma espécie de reação 

de raiva defensiva a uma provocação ou a uma situação de frustração, estando, 

portanto, associado a uma condição emocional de baixo auto-controle. Em sua 

função proativa ou instrumental, o comportamento agressivo tem um caráter 

voluntário e pode estar ligado tanto à capacidade de iniciativa, competência social e 

autonomia, quanto à criminalidade, vitimização, timidez e à delinqüência, 

dependendo da capacidade de auto-regulação do próprio sujeito (LISBOA, 2005).   

Entendemos que os comportamentos agressivos tanto de caráter reativo 

quanto proativo acabam por adquirir um aspecto problemático ou psicopatológico em 

crianças portadoras de algum transtorno mental ou condição psíquica prejudicada, 

justamente por refletirem uma baixa capacidade de tolerância à frustração ou um 

controle inibitório de impulsos precário para o esperado na faixa etária da criança. E 

acreditamos que a psicologia tem muito a contribuir nesse contexto dos problemas 



em saúde mental em geral, através de suas técnicas interventivas de caráter lúdico, 

com efeitos terapêuticos, como será descrito a seguir. 

 

1.2 A saúde mental e o lúdico 

Os recursos lúdicos utilizados para efeito terapêutico têm sido explorados 

com o objetivo de contribuir com a proposta interventiva das instituições 

socioeducativas e de saúde, que priorizam as metodologias grupais sempre que 

possível.  Como exemplo deste tipo de iniciativa, encontra-se o trabalho de Costa 

(2002), que realizou um estudo utilizando os contos de fadas como facilitadores do 

diálogo sobre dificuldades humanas com o público adolescente, com o objetivo de 

desenvolver nestes uma melhor capacidade de enfrentamento. Moretto e Terzis 

(2013) desenvolveram uma leitura qualitativa em sua pesquisa, em um CAPS da 

infância e adolescência, que utilizou o conto de fantasias, mitos gregos e a técnica 

da livre associação para o levantamento de conflitos internos com um grupo de 

adolescentes portadores de diversos tipos de transtornos psíquicos. Tal 

procedimento resultou em uma promoção de autoconhecimento, compreensão e 

alívio emocional. 

O conto de fadas possui etapas que costumam apresentar uma estrutura 

narrativa similar: há “a travessia, a viagem ao mundo mágico; o encontro com o 

personagem do mal ou o obstáculo a ser vencido; a dificuldade a ser superada; e a 

conquista (destruição do mal); a celebração da recompensa” (SCHNEIDER e 

TOROSSIAN, 2009, p.135). Tal seqüência narrativa é pano de fundo para a 

ocorrência de processos identificatórios que facilitam o contato da criança com 

problemáticas da vida humana em quantidades toleráveis e estimulantes ao seu 

desenvolvimento psicológico e cognitivo (GUTFREIND, 2004, 2010; SCHNEIDER e 

TOROSSIAN, 2009). 

Diversos autores reconhecem que os aspectos emocionais trabalhados nos 

contos de fadas estimulam o desenvolvimento psíquico da criança, pois as fantasias 

que as estórias trazem estabelecem relações com conflitos internos da mesma. Há 

um potencial terapêutico nas histórias, na medida em que elas abrem espaço para 

que a criança entre em contato com conflitos de uma forma indireta, repetidas vezes 

(Capellini e al, 2012; Oliveira et al, 2009; Oliveira, Sabini e Vasconcelos 2009). Um 

estudo de Oliveira, Sabini e Vasconcelos (2009) também refere uma melhora no 

potencial intelectual da criança, na construção de sua autoimagem, no 



reconhecimento de seus desejos e em seu equilíbrio emocional, ganhos que 

também são relacionados aos conteúdos emocionais suscitados pelos contos, uma 

vez que situações de prazer e conflitos são temas constantes nas histórias e 

estimulam o desenvolvimento de capacidades de enfretamento, através da 

compreensão de situações-problema à luz de estratégias lúdicas.  

Nessa mesma linha Bettelheim (2002) coloca que o conto estimula a 

imaginação da criança, ajuda a desenvolver o seu intelecto e esclarecer as suas 

emoções, sintoniza as suas angústias e as suas aspirações e reconhece 

plenamente as suas dificuldades, ao mesmo tempo que sugere soluções. De acordo 

com Costa et al. (2005) o conto exprime o ego que começa a aparecer, encorajando 

o desenvolvimento, enquanto, ao mesmo tempo, alivia tensões pré-conscientes ou 

conscientes (SANTOS & NETO, 2009). 

 

1.3 Contos de fada como tratamento terapêutico 

Segundo Ferro (1995 apud KINAS et al 2009) “a importância dos contos para 

o desenvolvimento mental infantil encontra-se na medida em que a estrutura 

narrativa destes permite que a criança os preencha com vários significados da sua 

experiência infantil real ou imaginária”. Os contos de fadas, portanto, são 

importantes por possuírem elementos mágicos, fantásticos ou encantadores, que 

enriquecem o imaginário infantil e fornecem matéria-prima aos processos simbólicos 

(Corso e Corso, 2006).  

Gutfreind (2004), utilizando os contos de fadas, realizou uma pesquisa em 

Paris onde observou como resultado um significativo desenvolvimento na vida 

psíquica de crianças separadas de seus pais e vivendo em abrigos públicos. O 

estudo relata melhoras evidentes nas crianças com queixas de transtorno de 

conduta: estas, após as intervenções, demonstraram melhor capacidade de 

expressão do sofrimento resultante da situação de separação da família de origem. 

(GUTFREIND, 2004; SIEWERT, 2011).  

Segundo Bettelheim (1980) a criança muitas vezes não consegue escoar 

conteúdos inconscientes através da linguagem, e os contos de fadas podem ajudar 

nesse trabalho. Para este autor: 

 
Aplicando o modelo psicanalítico da personalidade humana os 

contos de fadas transmitem importantes mensagens à mente consciente, à 
pré-consciente, e à inconsciente, em qualquer nível que esteja funcionando 



no momento. Lidando com problemas humanos universais, particularmente 
os que preocupam o pensamento da criança, estas estórias falam ao ego 
em germinação e encorajam seu desenvolvimento, enquanto ao mesmo 
tempo aliviam pressões pré-conscientes e inconscientes. À medida em que 
as estórias se desenrolam, dão validade e corpo às pressões do id, 
mostrando caminhos para satisfazê-las, que estão de acordo com as 
requisições do ego e do superego. (Bettelheim, 1980, p. 14) 

 

Para a Psicanálise, portanto, os contos de fadas oferecem ao ego em 

formação da criança novos modelos para a expressão e resolução de conflitivas, 

oferecendo, ao mesmo tempo, alívio para as angústias e fermento para o 

crescimento psíquico. 

Lafforgue (1995 apud GUTFREIND, 1999, p. 54) apresenta uma rica 

experiência clínica onde utilizou contos populares em um hospital de Bordeaux. O 

autor fornece valiosos elementos para a organização de um ateliê terapêutico e 

coloca três momentos para desenvolver tal prática. Primeiro uma história é contada, 

logo após as crianças são convidadas a colocar a história em cena e depois a 

desenhá-la. O autor fala sobre a importância de como são contadas às histórias, 

pois devem incluir a voz, o olhar, o gesto, a memória e a utilização do espaço.  

Levando-se em conta todos os aspectos descritos anteriormente sobre o 

potencial facilitador de desenvolvimento dos contos de fadas, o presente projeto 

propõe a aplicação de um modelo já estabelecido de oficinas de contos em um 

grupo de crianças, com o objetivo de investigar possíveis efeitos terapêuticos das 

histórias sobre os comportamentos agressivos destas.  

 

2 Objetivos 

 

Averiguar se uma oficina de contos infantis, aplicada segundo o modelo de 

Gutfreind (1999), por um período limitado de tempo, apresenta alguma eficácia na 

diminuição de comportamentos agressivos de crianças com idade entre 3 e 6 anos, 

encaminhadas ao CAPS infanto-juvenil. 

 

3 Metodologia  

 

A pesquisa está sendo realizada no formato de um estudo de caso com um 

grupo de crianças de 03 a 06 anos, que será submetido ao modelo de intervenção 



grupal já conhecido de Celso Gutfreind (1999; 2010). Todos os dados obtidos serão 

submetidos à análise qualitativa para sua interpretação e compreensão.  

 

3.1. Local e sujeito 

O estudo está em andamento em um CAPS infanto-juvenil, com crianças de 3 

a 6 anos que estão diagnosticadas com algum transtorno mental ou 

comportamentos agressivos. Também estão participando da pesquisa o(s) 

responsável(is) pelo sujeito. 

 

3.2 Materiais e instrumentos de coleta de dados 

Para início de tal investigação optou-se pela substituição do Roteiro de 

entrevista com os Pais pelo o Inventário de Comportamentos para Crianças e 

Adolescentes de 6 a 18 anos versão Brasileira do “Child Behavior Checklist For 

Ages 6-18- (CBCL/6-18)” na anamnese com os responsáveis pelos sujeitos. 

Segundo Achenbach e Rescorla (2010) o inventário é um dos instrumentos mais 

aplicados no mundo com o objetivo de avaliar comportamentos de crianças e 

adolescentes diante da concepção dos pais ou responsáveis. De acordo com 

Arantes e Silvares (2007), no Brasil, assim como em outros países, o inventário 

CBCL/6-18 também é amplamente utilizado em pesquisas tanto como caráter 

experimental ou como instrumento para implantação de linha de base também é 

utilizado em estudos epidemiológicos (Emerich e cols 2012; Paula, Duarte e Bordin, 

2007). Conforme Salvo, Silvares e Toni (2005) o CBCL reúne as respostas dos 

questionários em dois principais campos, a internalização e externalização. De 

acordo Borsa e Nunes (2008) a internalização é o desajuste interno da criança, ou 

seja, tristeza, isolamento, sendo mais difícil a identificação por parte dos pais e 

professores. Já a externalização é o desajuste visível, expresso na agressividade, 

na agitação psicomotora e no comportamento delinqüente (Pedrini e Frizzo, 2010).  

Também utilizou-se a entrevista com o técnico (psicólogo) responsável pelo 

atendimento dos casos; e o HTP – Testagem Pré-aplicação das oficinas de contos; 

E as próximas atividades a serem realizadas serão: a Oficina de Contos 

Infantis; a Entrevista com os responsáveis; HTP – Testagem Pós-aplicação das 

oficinas de contos; e a Devolutiva aos pais e equipe do CAPSi. 

 

1ª etapa: 



Foi realizada uma entrevista inicial com os pais das crianças que farão parte do 

ateliê de contos infantis, onde também responderam ao Inventário de 

Comportamentos para Crianças e Adolescentes de 6 a 18 anos versão Brasileira do 

“Child Behavior Checklist For Ages 6-18- (CBCL/6-18)” para identificação da queixa 

pela qual foi encaminhada ao CAPS infantil e como é o comportamento dessa 

criança no seu ambiente familiar e escolar. Os responsáveis, nesta ocasião, 

assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido para a participação na 

pesquisa tanto de seus filhos como dos mesmos. Também foi coletado informações 

sobre os sujeitos com a psicóloga responsável pelos casos para obter maiores 

informações sobre os comportamentos dos sujeitos. 

 

2ª etapa: 

Após a entrevista com os pais, as crianças foram submetidas à aplicação do 

teste HTP (BUCK, 2001), para se compor uma visão inicial acerca dos 

comportamentos, aspectos cognitivos e emocionais das crianças antes do início das 

intervenções do Ateliê. O teste foi realizado em sessões individuais e em dupla, com 

as crianças e um pesquisador responsável.  

 

3ª etapa:  

Terão início as oficinas de contação das estórias infantis, segundo a 

metodologia proposta por Gutfreind (1999; 2010), seguindo toda a seqüência de 

atividades proposta no estudo. A execução das oficinas terá sempre os mesmos 

facilitadores e obedecerá sempre ao mesmo enquadre: contação de uma história ao 

grupo, sempre por um mesmo contador (Etapa 1); encenação (dramatização) da 

história pelos membros do grupo (Etapa 2); e, por último, será realizado um desenho 

ao final do encontro (Etapa 3). Durante toda oficina, um dos facilitadores fará o 

registro dos encontros, periodicamente, com a finalidade de auxiliar a observação e 

registros dos comportamentos das crianças, para posterior análise dos dados. Serão 

utilizados sete contos tradicionais (Os Três Porquinhos, Chapeuzinho Vermelho, 

João e Maria, Branca de Neve, Cachinhos Dourados, O Patinho Feio e o Pequeno 

Polegar), podendo estes serem alterados conforme alguma informação relevante 

seja apurada nas entrevistas iniciais. 

 

4ª etapa: 



Será realizada uma nova entrevista com os pais após o encerramento da 

aplicação do ateliê de contos infantis, para levantamento de informações relativas a 

quaisquer mudanças nos comportamentos das crianças. 

 

5ª etapa: 

Para finalizar o estudo, os desenhos realizados ao longo das oficinas serão 

analisados e será reaplicado o teste HTP após o encerramento das atividades do 

Ateliê, para investigar a ocorrência de expressões gráficas indicativas de mudanças 

positivas no que tange aos comportamentos das crianças. Nesta etapa também será 

dada uma devolutiva aos pais ou responsáveis e para a psicóloga responsável pelos 

casos no CAPSi. 

 

 

Desenvolvimento e Resultados 

 

   Dentre as crianças que atualmente freqüentam o CAPSi, foram selecionados 

04 sujeitos que atendiam aos critérios de inclusão no estudo (possuírem entre 3 e 6 

anos e diagnóstico de algum transtorno mental ou comportamentos agressivos que 

justificassem o encaminhamento para o CAPSi). Todos têm idade de 06 anos no 

momento. 

 Foram realizados até o presente momento a entrevista e o inventário com os 

pais e responsáveis dos sujeitos, a entrevista com a psicóloga responsável pelos 

casos e a aplicação do teste HTP pré-atêlie com os sujeitos, que são detalhados a 

seguir: 

 

1) Dados coletados com os responsáveis pelas crianças; 

Através dos dados coletados com os pais e responsáveis pode-se analisar 

que: 

Sujeito 1: a criança  não tem contato com o pai; mãe possui diagnóstico de 

esquizofrenia e de uso de drogas. É referida como portando problemas de 

comportamento como agressividade em relação aos responsáveis, além de 

apresentar baixo rendimento escolar (não consegue aprender a ler).  Tais problemas 

ainda perduram. Sujeito também é descrito como apresentando: comportamentos 



agressivos como desobediência com familiares, brigas, xingamentos, palavrões, 

irritabilidade, não aceita regras e argumenta para não fazer as coisas; 

comportamentos de ansiedade/depressão (não pára quieto, pensa insistentemente 

que a mãe deixe de fazer uso das drogas, é muito aflito e ansioso, tem costume de 

mexer demais nas partes intimas, fala demais, tem preocupação excessiva, 

dependência, se queixa de solidão, exige atenção dos adultos, tem ciúmes, faz 

palhaçadas para chamar atenção, e é perfeccionista); e também comportamentos 

estranhos como escutar som e vozes que não existem, ouve alguém o chamando, 

vê coisas que não existem (como um menino atrás da casa); além disso, machuca-

se com frequência, apresenta problemas com o sono como bater pernas e braços a 

noite inteira, e sempre age sem pensar. A responsável, avó do sujeito, refere como 

suas maiores preocupações o comportamento agressivo do neto, sua alimentação e 

seu sono, pois não se alimenta e nem dorme direito. Mas apesar de tudo alega que 

a criança é carinhosa e generosa com colegas. 

Sujeito 2: a criança apresenta comportamento apático, tem pais usuários de 

drogas, o pai está preso e mãe usou crack durante sua gestação. A criança 

apresenta preferência por roupas de menina e se queixa de não poder deixar os 

cabelos compridos, gosta de brincar com bonecas e não tem outro tipo de hobby. 

Não tem amigos íntimos, tem comportamentos piores em relação a outras crianças 

da mesma idade, e não possui um bom relacionamento com a família. Tais 

problemas ainda permanecem. Sujeito é referido como: de comportamentos 

agressivos (briga os com os colegas na escola e também em casa, é cruel com 

animais, xinga com frequência, destrói coisas de familiares e de outras pessoas); 

ansioso, pois quer que o pai reconheça sua paternidade, chora muito, rói unha, 

come exageradamente, não se concentra, é nervoso, fica grudado nos adultos, 

exige atenção a todo o tempo, choraminga muito; apresentando queixa somática 

(convulsões) e problemas relativos à identidade de gênero (em razão de querer usar 

adereços femininos e desejar ser do sexo oposto). As principais preocupações da 

avó em relação ao neto são com sua preferência por brincar de bonecas e ter 

cabelos compridos, e apresentar novas crises convulsivas. A avó refere como ponto 

positivo que a criança é muito carinhosa. 

Sujeito 3: a criança não apresenta problemas de aprendizagem, mas sim 

comportamentos agressivos como brigas com colegas e professores. Responsável 

informa que tais problemas já se resolveram, mas não soube especificar a causa da 



resolução. Sujeito é referido como apresentando: comportamentos de agressividade, 

pois é muito desobediente em casa, e também na escola, onde entra em muitas 

brigas com colegas, é muito irritado, muda repentinamente de humor, não aceita 

regras e argumenta para não fazer as coisas; apresenta comportamentos de 

ansiedade, pois não consegue tirar certos pensamentos da cabeça, chora muito, é 

nervoso, tenso e muito aflito, come exageradamente, tem mania de cutucar o nariz, 

a pele e outras partes do corpo, mexe nas partes intimas em público, fala demais, 

choraminga, é muito preocupado, exige que preste atenção nele, fica com ciúmes 

facilmente, acha que ninguém gosta dele, gosta de palhaçadas e ficar se mostrando. 

Foi descrito, ainda como agitado, de se machucar com frequência, agir sem pensar, 

e ser desastrado. As maiores preocupações da mãe são relativas às mudanças 

súbitas de humor, à agressividade e a dificuldade em aceitar regras. Mas como 

ponto positivo a mãe alega que o filho é inteligente e carinhoso. 

Sujeito 4: a criança apresenta problemas no relacionamento com outras 

crianças e prefere brincar sozinho, possui baixo rendimento escolar, pois recusa-se 

a fazer as atividades na escola, embora em casa faça as tarefas sozinho. Sujeito é 

referido com: comportamentos de agressividade como ser desobediente em casa e 

na escola, e ser muito irritado; ansiedade (rói as unhas, é nervoso, tenso e aflito, 

choraminga e é preocupado com o que as pessoas possam achar dele); é retraído 

(prefere ficar sozinho do que na companhia de outros, é reservado, não conta as 

suas coisas pra ninguém, fica sem jeito na frente dos outros, e é tímido); tem medo 

de ir na escola quando troca de professor, é desastrado e tem comportamentos 

repetitivos de juntar retalhos e cortes velhos de pano. A maior preocupação da mãe 

é que ele continue inibido e sem amigos na vida adulta. Aspecto positivo do filho 

referido pela mãe: ser inteligente, especialmente com recursos tecnológicos. 

Segue figura 1 para representar a categorização das queixas referidas pelos 

responsáveis sobre os sujeitos: 

 

Sujeitos Queixas referidas pelos 

responsáveis 

Sujeito 1 Comportamentos agressivos, 

ansiedade/depressão, 

comportamentos estranhos. 



Sujeito 2 Comportamentos agressivos, 

ansiedade/depressão, queixas 

somáticas e problemas relativos à 

identidade de gênero. 

Sujeito 3 Comportamentos agressivos, 

ansiedade/depressão. 

Sujeito 4 Comportamentos agressivos, 

ansiedades/depressão, 

retraimento/depressão. 

        Figura 1: queixa referida pelos responsáveis sobre os sujeitos. 

 

2) Dados coletados com o psicólogo responsável; 

Em entrevista realizada com a psicóloga responsável pelos sujeitos foram 

levantadas as seguintes informações: nenhuma das crianças passa por atendimento 

psicológico individual e 50% delas faz uso de medicação.  

A Figura 2 descreve o tipo de medicação utilizada pelos sujeitos: 

 

Sujeitos Medicamentos 

Sujeito 1 Usava medicação, mas avó 

interrompeu.  

Sujeito 2 Carbamazepina 200mg (Tegretol). 

Sujeito 3 Ritalina LA 10mg 

Clomipramina 25mg 

Sujeito 4 Não usa 

         Figura 2: Uso de medicação pelos sujeitos. 

 

A psicóloga também relatou que o responsável pelo sujeito 1 interrompeu a 

medicação alegando que a mesma não estava fazendo bem para a criança e 

comunicou ao psiquiatra responsável, que atendeu ao seu pedido. Também 

informou que a queixa sobre a criança é de problemas com agressividade, não 

aceitação de regras e limites.  

Sobre o sujeito 3, a Psicóloga refere que este chegou ao CAPSi com suspeita 

de Transtorno Bipolar (F319; F911) e o diagnóstico é mantido até o momento. 



Relatou que a criança tem como queixa agressividade e mudanças repentinas de 

comportamento. 

Ao sujeito 4 a Psicóloga referiu dificuldades escolares, problemas no 

comportamento e na interação social. E sobre o sujeito 2 referiu ter dificuldade de 

relacionamento, agressividade e dificuldade de aprendizagem. 

 

3) Dados coletados junto às crianças através da aplicação e interpretação do HTP; 

SUJEITO 1: Seus desenhos foram os mais preocupantes do grupo e, de um 

modo geral indicam grande imaturidade e sugerem grande fragilidade egóica, com 

alguns indicadores de psicose em seus desenhos. Seu desenho da casa apresenta 

ausência de detalhes essenciais, sugerindo grande de fragilidade egóica e 

dificuldade para entrar em contato com a temática suscitada pelo desenho 

(relacionamentos intrafamiliares). Fez rotação da folha tanto no desenho da árvore 

quanto da pessoa, sugerindo tendências oposicionistas na personalidade. Na árvore 

o sujeito desenhou-a muito pequena onde pode ser visto fortes sentimentos de 

inadequação. Seu traçado leve sugere um baixo nível de energia, restrição e 

repressão. O tronco extremamente fino pode ser pensado como representativo de 

um equilíbrio precário da personalidade. As raízes visíveis são sugestivas de falha 

patológica no contato com a realidade. E o tronco unidimensional tem um sinal de 

organicidade. Na figura da Pessoa, a estrutura geral do desenho indica grande 

imaturidade, pois se assemelha a um desenho de uma criança mais nova: cabeça 

grande em relação ao resto do corpo, pupilas omitidas, boca e nariz omitido, tronco 

comprimido a um tamanho quase imperceptível, braço saindo direto da cabeça. A 

boca omitida pode estar querendo revelar a agressão oral. 

SUJEITO 2: No desenho da casa, de tamanho normal para os padrões da idade, 

observa-se a ausência de maçaneta e de grades/vidraças na janela, sugerindo 

tendências negativistas. No desenho da árvore, rotacionou a folha em movimento 

sugestivo de tendências oposicionistas. Além disso, observa-se um tronco muito 

grande com pequena estrutura de copa, sugestivo de uma sensação de equilíbrio 

precário da personalidade. Sujeito refere que a árvore se parece com uma mulher 

sugerindo uma identificação com figuras femininas, dado comum em crianças da 

idade, mas que se repete no Desenho da Pessoa de uma forma a sugerir 

preocupação. Na figura da Pessoa o sujeito relatou ter desenhado uma pessoa do 

sexo oposto, sugestivo de conflito de gênero. Os pés omitidos podem mostrar 



desamparo, preocupações sexuais, fortes sentimentos de constrição. A omissão das 

mãos pode ser sentimento de inadequação. A omissão da cabeça sugere sérios 

conflitos nas áreas da inteligência, controle e uso das fantasias. 

SUJEITO 3: os traçados fortes nos desenhos em geral são indicativos de grande 

tensão. A Casa com a chaminé muito grande sugere preocupações sexuais e 

possível exibicionismo. Ela tem proporções adequadas, não faltam detalhes 

essenciais. A Árvore grande e vigorosa sinaliza forte necessidade de dominação e 

exibicionismo. A figura da Pessoa se apresenta com uma cabeça significativamente 

pequena em relação ao corpo sinalizando menos-valia, preocupação, crítica (que 

podem ser negados maniacamente através do exibicionismo). O desenho da pessoa 

tem uma boa organização do esquema corporal, embora as pernas 

desproporcionalmente longas chamem a atenção e seja indicativo de um forte 

esforço para a autonomia. 

SUJEITO 4: O desenho da Casa, com ênfase vertical, ausência de linha dividindo 

as paredes do telhado e sem linha delimitando o solo é sugestivo excessiva busca 

de satisfação na fantasia, e uma possível dificuldade de contato com a realidade. A 

porta muito pequena é sugestiva de sentimentos de inadequação e relutância em 

fazer contato. A Casa tem proporção adequada e não faltam detalhes essenciais, 

mas indica fragilidade egóica com suas paredes de traço frágil e pouco firmes. Na 

Árvore, o tronco muito grande com pequena estrutura de copa sugere um equilíbrio 

precário da personalidade. Sujeito relata que a pessoa desenhada próxima à árvore 

é o irmão que pode estar indicando sugestivo de conflitos com o mesmo. O tronco 

muito longo dá-se a interpretação de regressão e inadequação. O desenho toma a 

altura toda da folha indicando sentimentos de constrição ambiental e tensão. A 

Pessoa um desenho pequeno (menos de um terço da folha) é localizado na parte 

inferior da pagina, e é sugestivos de sentimentos de insegurança, retraimento, 

descontentamento e/ou regressão. Os traços faciais leves sugerem retraimento. 

 

Resultados 

 

Os resultados indicaram que no Inventário, na entrevista com os pais e 

responsáveis, e na entrevista com a psicóloga responsável pelos casos, todos os 

sujeitos atenderam ao critério de inclusão no estudo, pois todos mostraram sinais de 

agressividade e outros transtornos mentais. Na interpretação do HTP mesmo que 



aparentemente os desenhos não tenham mostrado sinais de agressividade, são 

desenhos sugestivos de conflitos variados, mas todos muito intensos. Percebe-se 

neles que as crianças estão lidando com muita tensão e ansiedade.  

Tomando por base a descrição de Pedrini e Frizzo (2010) sobre os 

problemas externalizantes e internalizantes feita anteriormente, entende-se que nos 

sujeitos 2 e 4 predominam os problemas internalizantes (chorar muito, roer unha, 

comer exageradamente, não se concentrar, ser nervoso, ter preocupação excessiva, 

ser preocupado com o que as pessoas possam achar dele), ao passo que nos 

sujeitos 1 e 3 50% das queixas são de problemas externalizantes (desobediência 

com familiares, brigas, xingamentos, palavrões, irritabilidade) e 50% internalizantes 

(não consegue tirar certos pensamentos da cabeça, chora muito, é nervoso, tenso e 

aflito, mexe demais nas partes intimas, fala demais, tem preocupação excessiva). 

Sendo assim na entrevista e no Inventário, os pais referem tanto problemas 

externalizantes quanto internalizantes (comportamentos agressivos como 

desobediência com familiares, brigas, xingamentos, palavrões, e comportamentos 

de ansiedade/depressão como não parar quieto, pensar insistentemente que a mãe 

deixe de fazer uso das drogas, ser aflito e ansioso, falar demais, ter preocupação 

excessiva), e outros problemas não se encaixam em tal classificação, porém o que 

mais se sobressaiu foram os problemas internalizantes. Semelhante com tais 

resultados os desenhos das crianças sugerem problemas de caráter mais 

internalizado também. Sendo assim pode-se observar que os problemas 

encontrados no HTP, batem com as queixas relatadas pelos responsáveis. Contudo, 

a literatura afirma que problemas internalizantes são mais difíceis de serem 

identificados pelos pais, e que o teste projetivo pode evidenciá-lo com mais 

facilidade (Pedrini e Frizzo, 2010). 

 

Considerações Finais 

 

As atividades do projeto no CAPSi foram interrompidas por conta do período da 

Copa e das férias escolares, que ocasionaram uma redução significativa na 

frequência dos sujeitos à instituição. Mas com o retorno das atividades, as oficinas 

serão iniciadas conforme planejado. Espera-se que ao fim da execução do ateliê se 

possam observar que não só os comportamentos agressivos tenham uma redução 



significativa, mas também que os outros problemas identificados no decorrer das 

etapas iniciais possam ter sido afetados positivamente.    
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