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Resumo: O presente estudo tem como objetivo utilizar a leitura de imagem em sala 
de aula, como ferramenta para detectar possíveis sinais de abuso sexual infantil. 
Tem-se como proposta fornecer subsídios que auxiliem professores na 
compreensão de sinais presentes em expressões artísticas criadas por crianças que, 
possivelmente, estão sendo ou foram abusadas sexualmente no município de 
Palotina – Pr. O estudo, desenvolvido em forma de projeto, teve a participação de 
dezoito crianças e foi realizado em uma escola pública, em um total de cinco 
encontros. A cada encontro, as crianças produziam um desenho de acordo com o 
tema apresentado, deste modo, oitenta e sete desenhos foram coletados e, 
posteriormente, submetidos à leitura de imagem, os quais foram analisados para 
verificar se apresentavam indicativos de abuso sexuais. A natureza dos dados 
avaliados foi qualitativa, tendo como base uma tabela de indicativos de abuso e 
artigos outrora publicados por psicólogos que estudam esse campo. Como 
reforçadores, foram realizadas entrevistas com a equipe pedagógica da escola. 
Ressalta-se que o diagnóstico de casos de abuso sexual só pode ser dado por um 
psicólogo, deste modo, o objetivo é colaborar para identificar possíveis sinais. A 
partir dos estudos realizados foi possível perceber a importância de um olhar mais 
atento para as expressões artísticas das crianças, visto que grande parte dos 
desenhos coletados apresentaram indicativos de abuso sexual infantil. 

Palavras-chave: Desenho. Abuso Sexual. Leitura de imagem. 

 

The use of image reading for the perception of possible cases of child sexual 
abuse 
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Abstract: The present study aims to use classroom image reading as a tool to detect 
possible signs of child sexual abuse. It is proposed to provide subsidies that help 
teachers to understand signs present in artistic expressions created by children who 
are possibly being or were sexually abused in the city of Palotina - Pr. The study, 
developed as a project, in which there was the participation of eighteen children and 
was held in a public school in a total of five meetings. At each meeting, the children 
produced a drawing according to the theme presented, so eighty-seven drawings 
were collected and subsequently subjected to image reading, which were analyzed to 
verify if they showed indicative of sexual abuse. The nature of the evaluated data 
was qualitative, based on a table of abuse indicatives and articles previously 
published by psychologists who study it. To reinforce the study, interviews were 
conducted with the school's teaching staff. It is important to say that the diagnosis of 
sexual abuse cases can only be given by a psychologist, thus, the objective of this 
paper is to help identify possible signs. From the studies conducted, it was possible 
to realize the importance of a closer look at the artistic expressions of children, since 
most of the drawings collected showed indicative of child sexual abuse. 
 
Keywords: Drawing. Sexual abuse. Image reading. 
 

INTRODUÇÃO 

 

A criança utiliza do desenho para se expressar, nele ela conta sua história, 

seus medos, alegrias, tristezas, ou seja, os sentimentos que a rodeiam. A criança 

não busca agradar ninguém quando desenha, mas eliminar suas ansiedades e 

encontrar uma forma particular de se manifestar. Neste sentido, a arte contribui para 

que a criança encontre um meio para tanto, auxiliando no seu desenvolvimento 

expressivo, criativo, bem como na construção de sua sensibilidade.  

O presente estudo teve por objetivo utilizar a leitura de imagem em 

desenhos, com o intuito de verificar sinais indicativos de que a criança pode ter 

sofrido, ou estar sofrendo abuso sexual. Sabe-se, porém, que o diagnóstico só pode 

ser dado por um psicólogo. Deste modo, o propósito foi colaborar com a verificação 

desses casos, apresentando um olhar mais atento para os desenhos realizados em 

sala.  

O devido estudo foi realizado nas dependências de uma escola pública no 

município de Palotina - Paraná, com dezoito crianças de sete a dez anos. Durante os 

encontros, as crianças realizavam desenhos de acordo com o tema apresentado. 

Foram coletados oitenta e sete desenhos, sendo que, setenta e sete apresentaram 

indicativos de abuso sexual. 

A natureza dos dados avaliados foi qualitativa, visto que para realizar a 

análise dos desenhos, foram utilizados estudos publicados anteriormente por outros 
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autores, utilizando de tabelas de indicativos e reforçadores de análise, além das 

conversas com a equipe pedagógica da escola. Buscou-se verificar se a leitura de 

imagem é eficaz para identificar possíveis casos de abuso sexual e se existem 

traços universais que podem ser observados pelo professor. 

Sabe-se que a agressão sexual afeta o desenvolvimento biopsíquico e social 

da criança. Todos os dias crianças são abusadas sexualmente e, por diversas 

vezes, não encontram pessoas para relatar o acontecido. No ano de 2015, no Brasil, 

de acordo com Flávia Villela, em reportagem no dia 18 de maio de 2016, pelo site 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC), mais de 17,5 mil crianças e adolescentes 

podem ter sido vítimas de violência sexual, são quase 50 crianças por dia, durante 

um ano inteiro. Os números apontados são relativos às denúncias efetuadas pelo 

Disque-Denúncia Nacional. 

 

A IMPORTÂNCIA DA ARTE NO DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA  

 

A arte é pertinente na vida da criança, pois contribui para seu 

desenvolvimento expressivo, criativo, bem como na construção de sua sensibilidade. 

De acordo com Araújo (2011), ainda nos primeiros anos de vida, a criança inicia sua 

fase criadora, por meio das artes visuais, observando tudo o que a cerca como: 

cores vibrantes, objetos e desenho, dos quais ela armazena os que lhe chamaram 

mais atenção.  

Diferente dos adultos, para quem a arte está relacionada ao belo, a questões 

estéticas, aos museus; para a criança a arte é vista como meio em que ela pode se 

expressar. Por isso, quando a criança desenha, por exemplo, ela está tentando 

eliminar suas ansiedades e buscando um meio particular de expressão. Deste modo, 

a criança não se preocupa em agradar aos adultos, mas desenha apenas o que ela 

conhece e é importante para ela.  

A arte ainda auxilia no desenvolvimento cognitivo da criança, sendo que 

para Lowenfeld e Brittain4 (1970, p. 115 apud Coleto 2010), “a arte pode contribuir 

imensamente para esse desenvolvimento, pois é na interação entre a criança e seu 

meio que se inicia a aprendizagem”. 

                                                             
4
 LOWENFELD, V.; BRITTAIN, W. L. Desenvolvimento da Capacidade Criadora. São Paulo: Mestre 

Jou, 1970. 
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Assim, a arte é uma atividade humana que tem por objetivo criar algo que 

represente os sentimentos, que aborde a visão de mundo do sujeito que a faz, de 

forma sensível. Existem três recursos que podem ser utilizados para tanto, os quais 

são: recursos linguísticos, sonoros e plásticos. Por meio deles é possível expressar 

sensações, emoções, ideias e percepções. Pode-se afirmar que a arte está 

totalmente ligada ao sentimento, porém, é necessário que ela tenha valores 

estéticos tais como: beleza, equilíbrio e harmonia. Além da apreciação, a arte 

permite a reflexão sobre determinado tema. Para Araújo (2011), existem quatro 

eixos da arte: Visuais, Dança, Música e Teatro. Neste trabalho, focar-se-á nas artes 

plásticas, mais especificamente, o desenho. 

De acordo com Miranda (2012), quase tão antigo quanto o homem, o 

desenho surgiu na Pré-História. Desenhos que ficaram registrados em cavernas, 

representavam hábitos e experiências dos homens que viviam naquela época. Com 

a intenção de se expressarem e se comunicarem, o desenho surgiu antes mesmo de 

uma linguagem verbal. 

Flechas e arcos foram, de modo geral, substituídos com o avanço das novas 

tecnologias, porém o desenho nunca foi deixado para trás. Ainda em concordância 

com o autor, com o passar dos anos o desenho foi utilizado para os mais diversos 

fins: representações humanas e divinas, símbolos sagrados, registros de 

acontecimentos históricos, para fins industriais, propagandas, entre outros. O fato é 

que ele sempre teve um espaço importante na vida do homem, seja para registrar 

algo, ou para expressar sentimentos.  

Ao desenhar, o sujeito se expressa, tais expressões têm uma ampla 

relevância na compreensão dos sentimentos, atitudes e emoções do ser humano, 

segundo Wechsler 5  (2003, apud Arteche, 2006). Por essa razão, o desenho é 

utilizado como técnica de avaliações psicológicas, ou seja, uma leitura da imagem é 

realizada, observando todos os elementos constituintes do desenho.  

Ao desenhar, a criança não busca agradar ninguém, mas sim, contar a sua 

história, suas fantasias, medos, alegrias, tristezas, ou seja, os sentimentos que as 

rodeiam. De acordo com Sans6 (1995, apud Coleto 2010), “a natureza da criança é 

                                                             
5
 Wechsler, S. O Desenho da Figura Humana: Avaliação do desenvolvimento cognitivo de crianças 

brasileiras, Campinas: LAMP/PUC, 2003. 
6
 SANS, Paulo de Tarso Cheida. A criança e o artista: Fundamentos para o ensino das artes 

plásticas. 2. ed. Campinas, SP: Papirus, 1995. (Coleção Ágere). p. 21. 
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lidar com o mundo de modo lúdico, fazer o que lhe dá prazer e satisfação. Por isso 

gosta tanto de brincar e desenhar”, nesta ação de fazer aquilo que lhe gera prazer, a 

criança se envolve por inteira.   

Para Coleto (2010), por meio do desenho a criança organiza informações, 

processa seus pensamentos e experiências, demonstra o que aprende e pode 

encontrar um modo ímpar de enxergar e expressar as coisas a sua volta. Para que a 

compreensão da relação da criança com a arte seja mais clara, é necessário 

observar as fases do desenho da criança. É importante ressaltar que essas fases 

podem sofrer alterações de acordo com cada criança. 

De acordo com Lowenfeld e Brittain7 (1970 apud Coleto 2010) e Piaget8 

(1976 apud Araújo 2011), as crianças, de modo geral, começam a desenhar por 

volta dos dois anos de idade, quando, dão início às “garatujas”. Essa fase pode 

durar de dois a quatro anos – é importante lembrar que as garatujas podem ser 

expressas a partir de sons, desenhos e também do próprio corpo da criança, que 

pode ser usado para ela se expressar, por exemplo: movimentos e sons produzidos 

com a boca. Quanto às expressões gráficas dessa fase, a criança faz vários 

rabiscos, utilizando traços verticais, horizontais e diagonais, até que perceba que 

pode fazer círculos. Nessa fase, a criança inicia com movimentos desordenados e 

aos poucos vai desenvolvendo e aprimorando seus movimentos, tendo mais controle 

sobre seus traços. Nesta fase, é mais importante para a criança o processo do que o 

resultado final. 

Dos três a quatro anos a criança está na fase, segundo Luquet9 (1990 apud 

Araújo 2011), do realismo falhado, quando o desenho começa a apresentar formas. 

Nesta fase, por exemplo, ao desenhar o corpo humano, ele pode aparecer com 

nariz, boca e olhos fora do lugar.  

De acordo com Coleto (2010), entre os quatro e sete anos é a fase em que a 

criança descobre que tudo tem nome, significado e um porquê. É a fase em que o 

jogo do faz de conta está muito presente na vida da criança. Sua imaginação está 

sempre presente, é quando ela começa, por exemplo, a fazer, da vassoura um 

cavalo. É também nesta fase que ela passa a diferenciar o desenho da escrita. 

                                                             
7
 LOWENFELD, V.; BRITTAIN, W. L. Desenvolvimento da Capacidade Criadora. São Paulo: Mestre 

Jou, 1970. 
8
 PIAGET, Jean. A equilibração das Estruturas Cognitivas. Rio de Janeiro: Zahar, 1976. 

9
 LUQUET, G. H. O Desenho Infantil. Trad. Maria Teresa Gonçalves de Azevedo. Porto: Livraria 

Civilização, 1979. 
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Nesta fase, seus traços já têm mais controle, e normalmente a primeira figura 

representada é a figura humana. Porém, ela não desenha de acordo com a 

realidade e sim, de acordo com a representatividade para ela. Por não se preocupar 

com a realidade, ela usa as cores de acordo com o sentimento, com o afeto que a 

cor lhe proporciona, podendo um gato ser azul, por exemplo. 

Para a autora (2010), o desenho infantil, pode ser observado como reflexo 

de sua criatividade, visto que são registros dos seus sentimentos e de como ela 

percebe as coisas a sua volta, o que pode ser um meio de entender melhor a criança 

e poder ajudá-la. A partir da arte a criança deve ser sempre estimulada a expressar 

seus sentimentos e a liberar sua imaginação.  

Ainda segundo Coleto (2010), por volta dos sete anos, a criança que já está 

na fase da alfabetização começa a querer representar tudo o que aprendeu ou 

inventou, a principal característica desta fase é o aparecimento da linha base ou o 

“chão”. É nesta fase também que a criança passa a exigir mais dela mesma e desse 

modo, passa a fazer representações mais realistas. Já por volta dos dez anos, a 

criança começa a dizer que não sabe desenhar, por conta de sua necessidade de 

aprovação, deste modo, sempre busca perguntar se o que está representando está 

“certo” ou “errado”.  

O desenho é visto como expressão de referências progressivas na criança. 

Este ciclo apresentado até aqui, pode ser observado a partir das produções gráficas. 

É importante lembrar que ainda existem discussões a respeito das fases e sobre a 

sequência deste processo, porém a maioria dos autores reconhecem os estágios 

típicos de cada fase.  

Neste sentido, entende-se que, por meio do desenho, a criança pode 

expressar sinais de que está sendo abusada sexualmente. Atualmente, os únicos 

profissionais que podem aplicar testes, como o teste DFH (Desenho da Figura 

Humana) são os psicólogos como instrumento de avaliação quando buscam um 

diagnóstico.  Grande parte destes utiliza o desenho como um dos instrumentos para 

análise, sendo que cada vez mais estudos realizados por profissionais dessa área 

vêm sendo desenvolvidos.  

No Brasil as discussões sobre este tema são recentes, de acordo com 

Castro et al (2010), somente em 1980, o tema sobre violência sexual apareceu como 

um problema de saúde pública, anteriormente, não haviam profissionais capacitados 

e formados sobre esse tema. Em concordância com o autor supracitado, em 1990 



47 
 

com o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), o reconhecimento referente a 

essa questão ficou notório e a denúncia de profissionais da educação e saúde sobre 

violência sexual infanto-juvenil tornou-se obrigatória.  

Quando se buscam dados oficiais brasileiros relacionados aos abusos 

sexuais contra crianças e adolescentes, é possível encontrar apenas os números de 

denúncias que são recebidas pelos órgãos competentes. Mas, e os casos que ainda 

não foram descobertos, e que talvez nunca serão? Sabe-se, diante dos estudos 

realizados até o presente momento, que a criança e adolescente, quando abusados 

sexualmente, sentem medo, vergonha e até mesmo culpa, o que, muitas vezes, 

dificulta a revelação. Pois “as vítimas de abuso sexual, principalmente as crianças, 

acabam por sofrerem caladas as terríveis consequências físicas e psicológicas da 

violência sofrida.” (LOPES E TORMAN, 2008, p. 136). 

Existem vários tipos de violência contra crianças e adolescentes, porém a 

violência sexual, de acordo com o Instituto WCF – Brasil (2006), 

 

É especialmente danosa por interferir perigosamente nos afetos e 
sensações, na autoimagem, nos relacionamentos, nas possibilidades de 
viver o prazer e o desprazer, enfim, na sexualidade, que é aspecto 
fundamental da vida, da saúde física e mental e da singularidade de cada 
sujeito. (INSTITUTO WCF – BRASIL, 2006, p. 18). 

 

Crianças e adolescentes abusados sexualmente apresentam ainda, 

dificuldades de aprendizagem, e “quase sempre continuam sem as respostas 

educativas de que necessitam, o que os torna, potencialmente, sujeitos excluídos.” 

(LOPES E TORMAN, 2008 p. 135).  

Falar sobre violência sexual é sempre difícil, o assunto gera desconforto, 

medo, raiva, sofrimento, impotência, principalmente porque, de modo geral, essa 

violência não é algo que se possa prevenir, Para se ter uma ideia, não há como 

identificar um abusador sexual somente por suas características físicas ou traços 

psicológicos, por exemplo. Ele pode ser qualquer um em nosso meio. O abuso 

sexual ocorre, em sua maioria, dentro de casa, com pessoas do grupo familiar, ou 

seja, aquele que deveria estar atento e cuidando da criança, é quem pode molestá-

la, como por exemplo, pais e mães ou padrastos e madrastas.  

Para Lopes e Torman (2008) o abuso sexual caracteriza-se por um excesso 

de excitação que invade o aparelho psíquico. A vítima se sente culpada e, quando 

adulta, a culpa evolui para a necessidade de punição. Ainda de acordo com o autor 
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citado, é muito fácil matar o corpo e alma de uma criança, onde matar significa abolir 

dela a alegria de viver, de gostar e de ser gostado por alguém. A criança que sofre o 

abuso precisa de o mínimo de carinho e aceitação dos pais para que sobreviva. O 

abuso sexual é extremamente traumático, pois: 

 
Envolve a deliberada traumatização ou privação por parte de uma 
autoridade (parental) de quem esta é encarregada (criança). A vítima é 
roubada de sua identidade e da habilidade de manter sentimentos 
autênticos. [...] a necessidade de identificar-se (com) e de manter a ilusão 
de um bom progenitor aumenta a difícil resistência da negação. 
Paradoxalmente, a fim de sobreviver e de se ajustar, algumas destas 
pessoas tão traumatizadas quando crianças desenvolvem forças e talentos 
incomuns. (SHENGOLD

10
, 1999, p. 7 e 26, apud. LOPES E TORMAN, 

2008) 
 

Diante disso, acredita-se que o professor tem o papel de estar atento ao que 

acontece com seu aluno, mesmo fora dos portões da escola, visto que este, como 

qualquer outro tipo de violência interfere no aprendizado da criança.  

 

O QUE O DESENHO PODE REVELAR 

 

Em linhas gerais, o desenho da criança pouco interessa aos pais e 

professores, pois diferente de um cartaz de publicidade, o desenho parece 

representar ou dizer nada. Para Widlöcler (1971), só há interesse pelo desenho da 

criança, quando há interesse pela própria criança.  

De acordo com o autor, o desenho infantil tem valor de comunicação, 

podendo expressar o estado emocional da criança: “notemos, no entanto, que estes 

traços exprimem antes de tudo suas reações emocionais do momento” (p.104) e 

pode revelar traços da personalidade da criança, e “a inscrição dos traços gráficos 

sobre uma superfície plana revela, em um nível quase fisiológico, o temperamento 

infantil e suas reações tônico-emocionais.” (WIDLÖCHER, 1971, p. 106). 

Um projeto, que tem por nome “Los monstruos de mi casa”, idealizado por 

Carmen Artero, relacionado a abusos sexuais contra crianças e adolescentes, 

apresentou, no ano de 2010, dezoito desenhos de crianças e adolescentes de cinco 

a quinze anos, que em algum momento de suas vidas, sofreram abuso sexual, ou 

negligência familiar. Os desenhos foram expostos em uma conferência de peritos 

sobre o assunto, na cidade de Palmas - Espanha.  

                                                             
10

 Shengold LL. Maus-tratos e privação na infância: assassinato da alma. Revista CEAPIA. 1999. 
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Nos desenhos, as crianças puderam expressar como aconteceu o abuso, 

como elas se veem sobre o caso e como veem seu agressor. O desenho foi utilizado 

como meio de comunicação para que a criança explicasse o que havia acontecido 

dando origem à intervenção terapêutica. 

Ciente, portanto, da importância do professor ficar atento às manifestações 

artísticas das crianças, foi realizado o presente estudo em uma escola pública, no 

Município de Palotina – PR. Participaram crianças de 7 a 10 anos que foram 

observadas em horário de aula e posteriormente indicadas pela equipe pedagógica 

escolar, já que se verificaram sinais diferenciados em relação à 

disciplina/indisciplina, inquietação, agitação ou extremo cansaço.  

O projeto foi realizado de forma interdisciplinar, a qual:  
 

Não dilui as disciplinas, ao contrário, mantém sua individualidade. Mas 
integra as disciplinas a partir da compreensão das múltiplas causas ou 
fatores que intervêm sobre a realidade e trabalha todas as linguagens 
necessárias para a constituição de conhecimentos. (BRASIL

11
, 1999, p. 89 

apud. ALBUQUERQUE et. al, 2012). 

 

Dividiu-se em cinco encontros de duas horas cada, totalizando, dez horas. 

Em cada encontro explorou-se temáticas específicas, a saber: reconhecimento do 

corpo; o que pode e o que não pode; você é dono do seu corpo; alguém passou dos 

limites?; Não gostou?; Conte para alguém de confiança.  

Ao todo, dezoito crianças participaram do projeto. A cada encontro, após a 

exposição dos conteúdos, foi solicitado que cada criança produzisse um desenho, 

de acordo com o tema. Foram coletados oitenta e sete desenhos, visto que houve a 

ausência de três crianças durante o desenvolvimento do projeto. Desses oitenta e 

sete desenhos, setenta e sete apresentaram indicativos de abuso, os quais foram 

relevantes para a análise e compreensão das imagens como meio de perceber a 

presença de abuso sexual. A natureza dos dados avaliados foi de cunho qualitativo, 

“pode-se, no entanto, definir esse processo como uma sequência de atividades, que 

envolvem a redução dos dados, a categorização desses dados, sua interpretação e 

a redação do relatório”. (GIL, 2002, p. 44) 

Como mecanismo de obtenção de dados complementares, foi realizada uma 

entrevista com a equipe pedagógica, pois se acredita que este seja “um 

                                                             
11

 BRASIL, MEC. Parâmetros Curriculares Nacionais: Ensino Médio. Ministério da Educação/ Brasília, 
1999. 
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procedimento utilizado na investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar 

no diagnóstico ou no tratamento de um problema social”. (MARCONI e LACATOS, 

2006, p. 92). Os dados levantados na entrevista, que foi realizada após a análise 

dos desenhos, serviram para comparar esses resultados. Para que seja garantida a 

integridade moral dos alunos, estes não tiveram suas identidades reveladas, 

utilizando codinomes para tanto.   

Para realizar a análise dos desenhos, utilizou-se uma escala de 

interpretação desenvolvida por Albornoz em 2011, a qual realizou uma pesquisa 

sobre os indicadores de abuso sexual em desenhos da figura humana. O estudo foi 

desenvolvido a partir da análise de desenhos realizados por crianças abusadas e 

não abusadas. Como instrumento reforçador, utilizou-se uma compilação de dados 

tendo como ponto de partida estudos realizado por Etchepare, em 2004. Contou-se 

também com o auxílio da psicóloga do judiciária do Serviço de Auxílio à Infância e 

Juventude (SAIJ) do Tribunal de Justiça do estado do Paraná, Nádia Coldebella, que 

atua no Município auxiliando na análise de casos de abusos sexuais. 

Como critério de análise dos desenhos, utilizou-se a tabela de Albornoz 

(2011), porém, no estudo apresentado, constam os desenhos que obtiveram sete 

pontos, ou mais, na tabela para meninos. De modo que três meninos diferentes 

apresentaram, em seus desenhos, mais de sete pontos, sendo apenas dois 

apresentados neste trabalho, tendo como critério os reforçadores. Para as meninas, 

em que o máximo foram dois pontos, foi analisado um desenho, também possuindo 

como critério os reforçadores. 

Dos setenta e sete desenhos com indicativos de abuso sexuais obtiveram-se 

os seguintes dados: 

TABELA 1 – DOS INDICATIVOS DE ABUSO NO DESENHO 

MENINOS MENINAS 

Nº DE DESENHOS INDICATIVOS Nº DE DESENHOS INDICATIVOS 

1 1 11 1 

3 2 7 2 

5 3 
   21 4 
   9 5 
   12 6 
   3 7 
   3 8 
   2 9       

FONTE: O autor (2017). 
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Conforme reforçado anteriormente, para que a integridade moral dos alunos 

fosse mantida, utilizaram-se codinomes de flores para sua identificação. Das dezoito 

crianças participantes, propôs-se a análise de três desenhos, apresentados a seguir. 

 

 

FIGURA 1 – DESENHO DA FAMÍLIA DE ROSA 
FONTE: O autor (2017). 

 

Rosa tem nove anos, sua maior pontuação foi dois, e menor um. Os 

indicativos apresentados são: figura inclinada e omissão de dedos. De acordo com 

Etchepare (2004), a figura inclinada representa instabilidade psíquica ou somática, 

dificuldade de aprendizagem e baixa capacidade intelectual; a ausência de dedos 

está ligada ao envolvimento promíscuo. Outros aspectos podem ser observados 

quanto ao desenho de Rosa, como por exemplo, a ênfase que ela dá ao colarinho, 

que pode estar relacionado a aspectos de ordem sexual. A representação das 

narinas com abas bem acentuadas atribuem-se poder de ordem sexual, 

agressividade, teimosia e impulsividade. Os olhos foram desenhados com detalhes o 

que pode representar afirmação de ordem sexual e masturbação, já as sobrancelhas 

levantadas, simbolizam arrogância e necessidade de afirmação.  

Rosa mora com sua mãe, padrasto e irmã. Durante o período de observação 

notou-se dificuldade de concentração de Rosa, sempre estava fazendo algo 

diferente do que proposto em sala, como desenhando ou pintando outra atividade. 

Percebeu-se que ela tinha dificuldade de se relacionar com a turma, visto que 

sentava isolada dos demais. Tais comportamentos puderam ser confirmados pela 

equipe pedagógica, que também ressaltou outros: mudança extrema de humor, 

introversão, comportamentos infantis, recusa repetitiva de participar em atividades, 

desrespeito e enurese (emissão involuntária de urina). Além de todos estes 
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aspectos, Rosa afirma não gostar de seu padrasto, com quem convive. A partir da 

análise dos desenhos e dos reforçadores, entende-se que Rosa apresenta indícios 

de ter sofrido ou estar sofrendo abuso sexual. 

 

 

FIGURA 2 – DESENHO DO ALUNO CRAVO 
FONTE: O autor (2017). 

 

Cravo tem nove anos, todos os seus desenhos pontuaram na tabela utilizada 

para análise. Sendo sua menor pontuação quatro e maior oito, passando por cinco, 

seis e sete. Para análise, utilizou-se o desenho com maior pontuação. Os indicativos 

são: símbolos agressivos; omissão do pescoço; posição inconsistente dos braços; 

mãos omitidas; omissão de dedos; pernas unidas; omissão dos pés; ombros 

quadrados. Para entender o que alguns destes sinais podem significar utilizou-se 

Etchepare (2004).  

No desenho, Cravo representa a si mesmo segurando um pedaço de 

madeira (símbolo agressivo) que pode significar um pedido de ajuda. A omissão do 

pescoço significa “dificuldade de controle entre aspectos intelectuais e os impulsos 

do id, medo de perder o controle, (...) imaturidade emocional, passividade” 

(ETCHEPARE, 2004, p. 103). As mãos no bolso estão relacionadas à masturbação, 

já a ausência de dedos, ao envolvimento promíscuo, pernas juntas podem significar 

um problema sexual, a ausência de pés pode significar: medo de crescer, 

insegurança, fuga e dificuldade de enfrentar problemas.  

Neste desenho, quando questionado sobre o que ele representava, Cravo 

disse que o homem a sua frente estava tentando abusar dele e estava com um 

pedaço de madeira para tentar se defender, a mulher do outro lado seria sua mãe. 
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Cravo fez mais um desenho, no último dia, e deu a mesma descrição do que queria 

representar, dessa vez, disse que estava fugindo da pessoa que tentava abusar 

dele. Este último desenho, apresentou sete pontos na tabela. 

Cravo mora com seu pai, mãe e irmãos. Foi escolhido para participar do 

projeto, pois, de acordo com a equipe pedagógica sofre negligência familiar, é 

carente, sabe-se que o pai é alcoólatra e que Cravo relata que quando o pai chega 

em casa, na madrugada, ele o acorda para bater. Quanto à sala de aula, pode-se 

observar que Cravo tem problemas de concentração e é extremamente passivo. De 

acordo com a análise feita do desenho e os reforçadores, pode-se identificar que há 

possibilidade de Cravo ter ou estar sendo abusado sexualmente. 

 

 

FIGURA 3 – DESENHO DO ALUNO LÍRIO 
FONTE: O autor (2017). 

 

Lírio tem dez anos, sua maior pontuação foi nove e menor, quatro. O 

desenho analisado obteve oito pontos na tabela, os quais são: página rotada; 

omissão do pescoço; pescoço pequeno e grosso; posição inconsistente dos braços; 

dedos juntos; omissão de dedos; ênfase das pernas e ênfase dos pés. 

 Além destes sinais, pode-se observar: sobrancelha peluda e farta que 

significa desconfiança e sensualidade. Nariz grande que simboliza “atribuição de 

poder sexual, machismo, erotismo (de fato ou idealizado)”. (ETCHEPARE, 2004, p. 

98). Cabelos desordenados representam agressividade, oposição ao meio e 

desequilíbrio de ordem sexual. Pode-se verificar o desenho destacado da cabeça 
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em relação ao corpo nas linhas que foram repassadas várias vezes, o que 

representa problema de ordem sexual.  

Ainda de acordo com o autor, “Cachimbo, cigarro ou qualquer objeto na 

boca: são símbolos significativos de sedução. Podem estar relacionados com pedido 

de ajuda.” (ETCHEPARE, 2004, p. 100). O desenho da calça está enfatizado por 

várias linhas que pode simbolizar violação e conflito, também, as partes abaixo da 

cintura quando desenhadas com o “uso de linhas muito fortes nessa região, indica 

perturbação grave de ordem sexual (de fato). Pode ser um indicativo de que esta 

pessoa sofreu, ou sofre abuso sexual”. (ETCHEPARE, 2004, p. 109). Ainda existe a 

presença de um cinto e uma marcação na cintura o que identifica problema de 

ordem sexual e prática de masturbação, “Pessoa que sofreu abuso de ordem sexual, 

gerando angústia, medo.” (ETCHEPARE, 2004, p. 113) O chapéu representa 

ocultamento, proteção, anseio por esconder a realidade. A figura masculina está 

desenhada com roupas de mangas compridas, fechadas com botões e 

acompanhadas de calças compridas que manifesta confusão e bloqueio relacionado 

à área sexual.  

Lírio mora com seus pais e irmãos, foi escolhido para participar do projeto, 

pois sofre grave negligência familiar, seu pai é alcoólatra, sua mãe sofre depressão 

e dois de seus sete irmãos são usuários de droga, sendo que um deles é traficante. 

Além do ambiente conturbado que vive, a família sobrevive de doações, pois os pais 

não trabalham. Lírio fazia uso de medicamentos quando participou do projeto, os 

quais foram retirados e ele se encontra cada vez mais agressivo. Pode-se observar, 

em sala, que ele possui dificuldade de concentração, agitação e gosta de chamar a 

atenção para si, além de ser agressivo. A equipe pedagógica confirmou o 

comportamento do aluno, dizendo que ele precisou ser expulso do programa integral 

por não obedecer às regras e causar muitos problemas. Referiram ainda que, por 

meio de um familiar do aluno, a escola tomou ciência de que a criança sofreu abuso 

sexual na cidade onde morava anteriormente. Diante da análise realizada e dos 

reforçadores, percebeu-se que há grande possibilidade de Lírio ter sofrido, ou estar 

sofrendo abuso sexual. Após a análise que foi realizada, a autora deste artigo, 

tomou ciência que este aluno, de fato, foi abusado sexualmente. O caso foi 

confirmado por um profissional capacitado. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
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O desenho da criança pode ser considerado como uma resposta de sua 

criatividade, já que é reflexo dos seus sentimentos, de como ela compreende as 

coisas a sua volta, sendo deste modo, um importante mecanismo a partir do qual se 

pode entendê-la melhor e poder ajudá-la. A criança deve ser sempre estimulada a 

manifestar seus sentimentos e liberar sua imaginação.  

Nota-se que é importante que o professor sempre tenha objetivos claros 

quanto ao desenho da criança, e não simplesmente o fazer por fazer. Também, é 

necessário estar atento ao que a criança está desenhando, questioná-la sobre o que 

ela desenhou e se importar com sua expressão artística.  

Neste estudo se observou que as crianças desenharam coisas relacionadas 

à sua volta, pessoas que conheciam, sua família, ou, não queriam desenhar sua 

família diante do ambiente hostil em que vivem. Pode-se verificar, em outros 

desenhos, casos de violência, e até mesmo, de bullying. Deste modo, as análises 

desenvolvidas podem servir de amparo para mais discussões nessa área. 

Considera-se que os objetivos deste estudo foram alcançados, pois se 

observou que existem elementos “universais” que podem ser observados no 

desenho da criança, bem como, o professor, quando atento, pode observar tais 

sinais e denunciar possíveis casos de abuso sexual. Também, se acredita que o 

assunto “abuso sexual” pode e deve ser trabalhado nas escolas com o intuito de 

colaborar para que casos sejam descobertos e crianças possam ser ajudadas mais 

rapidamente possível, melhorando sua saúde física, mental e cognitiva.  

Este estudo torna-se pertinente, pois fica claro que a criança usa o desenho 

como mecanismo de expressão, e até mesmo um pedido de ajuda. Nele podem-se 

verificar diferentes histórias e acontecimentos que as rodeiam, dentre eles, possíveis 

casos de abuso sexual. A importância de verificar casos assim, além de auxiliar a 

criança a sair de situações como essa, que são traumáticas, poderá contribuir no 

seu processo de aprendizagem, que sempre é afetado em tais situações. Todas as 

crianças merecem ser consideradas, e cabe ao educador observá-la com atenção e 

não somente acreditar que é mais um caso de indisciplina.  

Por meio do estudo apresentado, fica notória a necessidade do envolvimento 

do professor para auxiliar a identificar possíveis casos de abuso sexual, acredita-se 

que o professor de Artes pode ter grande função para tanto, pois possui ou deve 

possuir um olhar mais atencioso e sensível diante das expressões artísticas da 

criança.  
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