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RESUMO
É inegável dentro da área de saúde mental, em especial para a Psicologia, a importância da produção de desenhos por
crianças e adolescentes ao longo dos séculos, bem como estes serem objetos de instrumentos e técnicas avaliativas e
interpretativas clássicas disponíveis aos profissionais e estudantes da área. Desta forma, esta pesquisa visa refletir e
analisar a produção e divulgação de novas técnicas para avaliação, análise e interpretação de desenhos de caráter de
produção infanto-juvenil, em contexto clínico, em especial, através da técnica projetiva de superposição de imagens,
usada e desenvolvida pelo psicanalista Abrahão H. Brafman (2016). A metodologia baseia-se em pesquisa bibliográfica,
desenvolvida por meio do embasamento científico em textos. Espera-se colaborar para o desenvolvimento do  corpus
sobre o tema, possibilitando pesquisas futuras, bem como os meios de alavancar discussões e estudos dos instrumentos
e técnicas produzidos recentemente entre profissionais e acadêmicos da psicologia.
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1 INTRODUÇÃO

Segundo Augras (1980), parte-se do pressuposto de que o ajustamento do homem com sua
subjetividade, sendo por vezes considerada na literatura e no âmbito da psicologia como um mundo
interno, ao mundo social externo, se dá a partir da função simbólica. Logo, conclui-se que tudo é
símbolo e, portanto, os conteúdos de qualquer caráter, a partir de qualquer elaboração, podem ser
considerados como conteúdo simbólico, influenciado pelo universo particular de cada indivíduo e
constituído por referências sociais e culturais correlacionadas com singulares experiências sociais e
emocionais.  Para  tanto,  toda  compreensão,  ou  tentativa  de  compreender,  é  uma interpretação.
Diferentemente da comunidade leiga que se utiliza rotineiramente da interpretação intuitiva e de
caráter  pessoal,  o  profissional  da  psicologia  dispõe  de  um  sistema  interpretativo  estruturado
mediante estudos,  visto que o simbólico e a ludicidade, principalmente em contexto clínico, são
objetos e instrumentos de estudo e diagnóstico da psicologia.

No que se refere aos estudos do simbólico e da ludicidade, ao passo em que a ciência da
psicologia se desenvolve, bem como o desenvolver de suas linhas teóricas que lidam diretamente
com estes fatores, principalmente no contexto clínico, a partir do século XX também surgem testes
projetivos  e  alguns  testes  psicométricos  que  enfocam a  estimulação  e  análise  da  habilidade  e
exercício da criatividade dos sujeitos (SCHULTZ; SCHULTZ, 2014). 

Em  se  tratando  da  criatividade  e  ludicidade,  as  pinturas,  desenhos  e  os  rabiscos  são
utilizados como uma das mais importantes ferramentas do profissional da psicologia, já que revelam
projeções. Análises com crianças constatam que por de trás de seus desenhos e pinturas, esconde-
se  uma  atividade  inconsciente  muito  mais  profunda:  a  procriação  e  produção  no  inconsciente
(MELANIE KLEIN apud. MÉREDIEU, 1974). As linhas teóricas psicológicas vão avaliar e interpretar
estes desenhos de formas específicas, assim como a aplicação de testes e técnicas. Entretanto, no
que se refere às técnicas, manejo e interpretação muito fora pesquisado, variado e reinventado ao
passar dos anos para se adaptar ao público e demandas que chegam aos consultórios. Este projeto
debruçar-se-á sobre uma técnica projetiva psicodinâmica específica, a de superposição de desenhos
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produzidos  em sequência  por  uma  mesma criança,  desenvolvida  pelo  psicanalista  Abrahão  H.
Brafman (2016) e não muito divulgada nas academias ou manuais interventivos (BRAFMAN, 2016).

2 MATERIAIS E MÉTODOS

Será realizada uma pesquisa de abordagem qualitativa, objetivando a exploração do tema,
fazendo o levantamento bibliográfico devidamente correlacionado com o objeto de estudo proposto.
Ademais serão utilizados desenhos analisados pelo referido pesquisador,  Brafman (20016), para
que assim, todos os dados coletados sejam analisados e interpretados, para a então formulação do
artigo.

2.1 JUSTIFICATIVA

É fato que a psicologia, bem como as linhas teóricas, vem estudando e desenvolvendo ao
longo do último século trabalhos sobre manejos, técnicas e interpretações de desenhos e pinturas,
principalmente os produzidos por crianças e adolescentes, com aplicabilidade e resultados de valor
imensurável para a ciência e prática psicológica e para os usuários de seus serviços. Entretanto,
vê-se nas academias serem ensinados os mesmos instrumentos e técnicas ano após ano por
décadas com a ausência de discussões e complementações desta gama com as novas técnicas e
manejos descobertos e divulgados na ultima década. Vê-se que a técnica da superposição de dois
desenhos produzidos separadamente por uma criança, por exemplo, ainda é desconhecida por
muitos profissionais da área da psicologia, assim como uma grande parcela dos acadêmicos da
mesma área. É importante trazer a discussão sobre novos conceitos e técnicas no que diz respeito
à utilização, avaliação e interpretação de desenhos infantis para a graduação em psicologia.

2.2 PROBLEMA E HIPÓTESE

Desde o início dos estudos da psicologia, a utilização, avaliação, análise e interpretação dos
desenhos, principalmente os produzidos por crianças e adolescentes, basearam-se em pesquisas,
sendo  embasados  nos  vieses  das  abordagens  psicológicas,  diversos  instrumentos,  técnicas  e
roteiro  para interpretação.  O olhar  sobre os desenhos produzidos por  crianças e adolescentes,
principalmente  em  processos  de  psicoterapia  e  psicodiagnóstico,  ganharam  seus  méritos  e
reconhecimentos mundial, partindo do princípio de que as técnicas projetivas são fundamentadas
nos princípios da associação livre de Freud (1973), em que o sujeito, neste caso a criança e/ou o
adolescente, fica livre para interagir com os materiais lúdicos.

Todavia, vê-se que a pesquisa de novos métodos e instrumentos para avaliação, análise e
interpretação de desenhos infantis não apresentam resultados significativos por décadas, porém,
alguns pesquisadores, psicanalistas e profissionais da psicologia conseguiram nas últimas décadas
desenvolver técnicas com resultados significativos para a avaliação e tratamento de crianças e
adolescentes,  como  é  o  caso  da  técnica  de  superposição  de  desenhos  desenvolvida  pelo
psicanalista Abrahão H. Brafman (2016), que consiste na sobreposição de desenhos produzidos
separadamente sob uma folha A3 branca, e que quando sobrepostos ao final, avaliando a demanda
e  dados  trazidos  pelos  pais  e  pela  própria  criança,  é  possível  se  fazer  uma  interpretação  do
resultado final dos desenhos sobrepostos como uma única imagem. Tal técnica desenvolvida pelo
psicanalista não possui uma divulgação relevante no meio científico e acadêmico, não havendo
conhecimento por parte de profissionais e graduandos em psicologia no Brasil.
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Figura 1: Sequência resultando os desenhos sobrepostos
Fonte: Brafman, (2016. p. 67-69)

Desta forma, é possível que se traga à luz discussões e estudo sobre novos instrumentos,
técnicas  de  avaliação,  análise  e  interpretação  de  desenhos  infantis  que  surgem  nas  últimas
décadas. E para tanto, esta pesquisa vem contribuir com os profissionais de psicologia, acadêmicos
em processo de formação e instituições, para que haja um aumento do repertório de conceitos,
teorias e práticas profissionais nas academias,  em especial,  o  conhecimento acerca da técnica
supracitada.

4 RESULTADOS ESPERADOS

A partir deste trabalho espera-se divulgar novas técnicas e instrumentos de avaliação, análise
e  interpretação  de  desenhos  produzidos  por  crianças  e  adolescentes,  como  a  técnica  de
superposição  de  desenhos  desenvolvida  por  Abrahão  H.  Brafman,  e  avaliar  as  possibilidades
pedagógicas, curriculares e didáticas a respeito da discussão e estudo de novos instrumentos e
técnicas para avaliação, análise e interpretação de desenhos dentro das academias brasileiras entre
profissionais e acadêmicos de psicologia.

Espera-se também que esta pesquisa possa contribuir no corpus científico do tema, passando
a ser fonte para futuros trabalhos interdisciplinares da área. 
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