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1 INTRODUÇÃO 

 O projeto “Escola Mais Vida” surgiu como uma proposta de atendimento 

pedagógico no contexto hospitalar para crianças e adolescentes que necessitam participar do 

programa de quimioterapia sequencial no Centro Pediátrico do Câncer (CPC) da Associação 

Peter Pan (APP). A reinserção da criança e adolescente na escola é o fundamento da ação 

pedagógica desenvolvida no contexto hospitalar, pois o escolar doente não deixa de aprender, 

e quando há uma segregação da criança e do adolescente do contexto escolar devido ao 

tratamento necessário para a cura de um câncer, o retorno fica dificultado.  Por outro lado, 

durante o tratamento, mesmo longe da escola, a classe hospitalar pode proporcionar ao aluno 

um processo de aprendizagem formal e amenizar o déficit acarretado pelo afastamento da sala 

de aula para tratamento de saúde.  

O objetivo deste trabalho foi investigar o perfil gráfico de crianças e adolescente 

para, a partir daí traçar um programa de atividades escolares com a finalidade de serem 

desenvolvidas com esses indivíduos. O trabalho de campo foi realizado no Centro Pediátrico 

do Câncer (CPC). Esse centro nasceu de uma parceria entre o Hospital Infantil Albert Sabin 

(HIAS) e a Associação Peter Pan. Possui uma área de 3.270 m², único centro com UTI 

oncológica do Norte/Nordeste, que oferece Unidade de Terapia Intensiva (UTI), que funciona 

24h e oferece 67 leitos, entre eles salas de quimioterapia, enfermaria, consultórios médicos, 

brinquedoteca, projeto ABC + Saúde e atendimento psicológico. O CPC possui uma 

decoração temática, jardins e parques dentro de um ambiente limpo, iluminado, arejado e com 

tratamento humanizado. 

Inicialmente houve contato com a coordenadora do Projeto ABC+ saúde (projeto de 

acompanhamento escolar com as crianças que já estão de alta da quimioterapia sequencial, 

mas são acompanhadas periodicamente, para dar continuidade ao tratamento) ocasião em que 

os objetivos da pesquisa foram expostos. A proposta foi bem recebida pela Direção, 

Coordenação Pedagógica e enfermeiras do CPC, que se mostraram interessadas em colaborar 

na realização das atividades. A pesquisadora comprometeu-se a revelar os resultados finais da 

pesquisa à Instituição ao término do trabalho. O contato com as crianças aconteceu no leito 

das enfermarias do segundo andar do CPC onde as crianças se encontravam hospitalizadas 

para receber a quimioterapia sequencial (enfermarias I e II com seis leitos em cada 

enfermaria). O trabalho pedagógico era explicado para a criança e seu acompanhante. 
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O atendimento pedagógico foi realizado por três professoras, com atividades 

individuais, no leito. As crianças e adolescentes, internados para receber medicação, eram 

atendidos por uma professora durante o tempo médio de 30 minutos. A proposta foi 

acompanhar o conteúdo da escola na qual a criança e o adolescente se encontravam 

matriculados, entretanto, a maioria dos atendidos no Projeto estava fora da escola, gerando 

assim a necessidade da elaboração de um programa pedagógico orientado para as 

necessidades dos alunos. A condição dos alunos que se encontravam sem matrícula escolar 

orientou o trabalho não para a classe hospitalar, mas para uma experiência pedagógica numa 

unidade hospitalar. Entretanto, existiu um incentivo por parte da equipe de professoras para 

que as crianças fossem matriculadas, mesmo que estivessem temporariamente 

impossibilitadas de frequentar a escola. 

Entretanto para desenvolver esse programa pedagógico a equipe sentiu necessidade 

de uma avaliação diagnóstica no intuito de conhecer o perfil gráfico dos alunos que seriam 

atendidos e assim elaborar atividades de acordo com a necessidade escolar de cada uma das 

crianças e adolescentes, visto que, se trata de um atendimento individualizado, no leito. A 

análise desse perfil foi realizada por meio da construção de um desenho (produção gráfica) e 

uma história (produção escrita) relacionada com o desenho. O instrumento de avaliação 

continha um rosto, menino, se a criança fosse do sexo masculino e menina se a criança fosse 

do sexo feminino, que deveria ser completado, e algumas linhas para a escrita da história.  

O desenho torna-se um valioso instrumento de avaliação pedagógica, porque além de 

ser extremamente envolvente é muito agradável.  O desenho é muito valioso, uma vez que faz 

uso de estratégias de pintura, uso da criatividade, inserção de elementos, e uso da imaginação 

durante o momento da elaboração. 

Apesar dos benefícios da expressão gráfica, nos últimos anos a utilização do desenho 

nas atividades com crianças hospitalizadas, tem pouca incidência nas pesquisas.  No Brasil, os 

estudos envolvendo esse instrumento são realizados principalmente na área da Psicologia.  Na 

Pedagogia Hospitalar o espaço reservado ao estudo desse tipo de recurso ainda merece maior 

atenção dos profissionais, visto que, as publicações e divulgações em revistas e periódicos 

ainda são escassas. De 47 artigos analisados por Guedeville (2009), 22 foram classificados 

como artigo de pesquisa original, apenas dois periódicos encontram-se indexados em todas as 

bases de dados. 

A relevância social deste estudo recai na contribuição que esses recursos podem 

oferecer para avaliação de perfil gráfico e proposta de atividades escolares compatíveis com o 
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nível do desenvolvimento da criança.  Este estudo tem ainda como meta estimular os 

profissionais de Pedagogia Hospitalar a utilizar esse modelo de avaliação nos espaços onde 

desenvolvem suas atividades na promoção da educação no ambiente hospitalar. 

Portanto, é importante analisar os desenhos confeccionados pelas crianças e 

adolescentes hospitalizados e a partir dessa avaliação produzir materiais e elaborar atividades 

didáticas compatíveis com o desenvolvimento de cada criança e adolescente que se encontrem 

nas unidades hospitalares. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

O câncer no Brasil é a segunda maior causa de morte da população infanto-juvenil, 

perdendo apenas para doenças cardiovasculares seguidas por acidentes. O índice de pessoas 

novas com câncer vem aumentando.  A estimativa é de que a cada ano surjam cerca de 10 mil 

novos casos de câncer em crianças e adolescentes (BRASIL, 2009).  

Na opinião de Brandalise (2011) um dos indicadores para esse fato pode estar 

relacionado com a alimentação. A autora enfatiza que as radiações de grãos aliadas ao uso 

indiscriminado de pesticidas e defensivos agrícolas despontam como responsáveis por esse 

aumento de câncer na população infanto-juvenil. O Brasil, segundo a autora, é o maior 

importador de pesticida do mundo. 

Entretanto, existem diversos fatores como o diagnóstico precoce da doença, 

favorecido por uma maior atenção dos pais para com a saúde de seus filhos e o surgimento de 

medicações mais eficientes aliados à humanização do tratamento, que contribuem para que 

nos países desenvolvidos a cura da doença, seja estimada em 70% nos casos de câncer 

infanto-juvenil. No Brasil a cura da doença, nessa faixa etária, ainda está aquém desse 

percentual (BRASIL, 2009).  

Crianças portadoras de câncer se deparam com um ambiente estranho, muitas vezes 

hostil, com pessoas desconhecidas e principalmente com a dor. Além da dor física 

característica da própria doença; a dor provocada pelos exames de diagnóstico e pela 

administração de medicamentos durante o tratamento; existe a dor psicológica causada pelo 

medo do sofrimento e pelo afastamento dos familiares, da sua casa, dos amigos, dos 

brinquedos e principalmente da escola.  

Crianças que recebem o diagnóstico de câncer são logo retiradas da escola. Esse fato 

foi observado no serviço da enfermaria do CPC da Associação Peter Pan. Vários fatores 

contribuem para esse abandono, entre os quais se podem destacar: fatores sócios econômicos; 

fatores relacionados com a saúde geral do paciente, muitas vezes a baixa da resistência do 

organismo obriga a criança a ficar isolada para evitar contaminações e o aparecimento de 

doenças oportunistas; fatores relacionados à autoestima devido às mutilações provenientes do 

tratamento (amputação de membros, exérese de olho, queda de cabelo) e fatores relacionados 

à perda de esperança dos pais na recuperação da doença de seus filhos, que faz com que os 
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pais, na grande maioria dos casos, afastem a criança da escola e não efetuem matrícula no ano 

seguinte.   

Silva (2011), que faz atendimento no Hospital Sara de Minas Gerais, assinala que, no 

serviço deste hospital, a rotina é esclarecer aos familiares sobre o direito legal das crianças 

estudarem durante o período de hospitalização.  Entretanto, a escola algumas vezes não libera 

o material e chega a incentivar os pais a desistirem do ano letivo e matricularem novamente a 

criança somente após a alta do tratamento.  No serviço do Peter Pan observou-se a mesma 

atitude, tanto em relação à escola, quanto aos pais. A equipe da pedagogia fez um trabalho de 

conscientização junto aos acompanhantes sobre esse direito legal.   

O hospital Sara fornece também, segundo Silva (2011) suportes e orientações quanto 

às necessidades das crianças, no retorno à escola, visto que na maioria dos casos seus 

pacientes são vítimas de mutilações. O Centro Pediátrico do Câncer da Associação Peter Pan 

ainda não estabelece este contato com a escola, em relação à adaptação de crianças em pleno 

restabelecimento, que tenham sofrido de amputações, exérese de olhos ou estejam com as 

cabeças peladas. Mesmo com as sequelas da doença, as crianças e adolescentes estão aptos a 

retornarem à escola. Este trabalho deverá ser realizado junto às escolas, tanto na estrutura 

física como com os colegas que irão receber o aluno, que está em pleno restabelecimento. 

A classe hospitalar tem como finalidade facilitar o aprendizado dos conteúdos 

escolares, dar continuidade à aprendizagem da criança hospitalizada, para que essa possa 

retornar à escola de origem sem prejuízos no aprendizado, devido ao tempo que permaneceu 

afastada da escola, por causa da doença. O pedagogo hospitalar não pode desperdiçar esse 

momento. Muitas vezes, a criança está fora da escola ou em escolas que não contam com 

professores com formação pedagógica adequada (OLIVEIRA, 2008).  

Nesse contexto, a legislação reconheceu, por meio do Estatuto da Criança e do 

Adolescente Hospitalizado, na Resolução nº. 41 de outubro e 1995, no item 9, o direito de 

desfrutar de alguma forma de recreação, programas de educação para a saúde, 

acompanhamento do currículo escolar durante sua permanência hospitalar  (BRASIL, 1995).  

Apesar desse reconhecimento ainda são muitos escassos os hospitais que possuem 

classes hospitalares. O panorama levantado por Fonseca (1999), concluiu que no Brasil, das 

27 (vinte e sete) Unidades da Federação em apenas 11 (onze) (10 Estados e o Distrito Federal) 

possuíam classes hospitalares, com 80 professores, atendendo a uma média de 1500 

crianças/mês, na faixa etária do 0 a 15 anos de idade. 
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Em 2008 de acordo com Fonseca (2008), as maiores concentrações de hospitais com 

escolas estavam na região Sudeste, no estado de São Paulo, principalmente, com 25 hospitais, 

e Rio de Janeiro com 13, seguidos da região Nordeste, a Bahia apresenta em número de 13; 

Centro-Oeste merecendo destaque para o Distrito Federal, que apresenta nove hospitais com 

atendimento pedagógico, e Santa Catarina, na região Sul, com sete. Diante dos dados 

apresentados fica evidente a necessidade de expandir os atendimentos das classes hospitalares 

em todo o território brasileiro. 

Uma característica marcante do paciente da oncologia é evitar infecção, por isso, os 

doentes ficam interditados de contatos com grupos de pessoas e necessitam de proteção como 

máscara e material individualizado. Mesmo com um currículo flexível, o atendimento 

pedagógico hospitalar atende duas vertentes fundamentais para as crianças e adolescente: 

primeiro aprendizagens estruturadas com uma atividade semiótica compartilhada; segundo, 

estudos revelam que crianças atendidas nas suas necessidades, e o acompanhamento 

pedagógico é uma necessidade humana, principalmente nos alunos regularmente 

matriculados, interfere positivamente no processo de cura dos pacientes. O que é percebido no 

atendimento pedagógico é uma continuidade da vida social da criança e adolescente, mesmo 

diante de uma luta tão enfática de um tratamento quimioterápico sequencial.  

Segundo Cintrão (2009) o desenho permite ao pedagogo avaliar o desenvolvimento 

global da criança, visto que, por meio dele a criança manifesta o desenvolvimento da 

motricidade, do pensamento e da afetividade, assim como observar problemas de cognição. 

Neste trabalho, o desenho foi utilizado como atividade preliminar para avaliar o perfil gráfico 

atual da criança e adolescente e, assim, fosse possível elaborar atividades compatíveis com o 

seu nível pedagógico. 

    Pesquisadores como Georges-Henri Luquet (1876-1965), Jean Piaget (1896 – 1980) e 

Viktor Lowenfeld (1903-1960) analisaram e organizaram as produções gráficas infantis em 

fases. Embora esses autores trabalhem com concepções diferentes e tenham chegado a 

classificações diversas, existem pontos comuns entre seus pensamentos. 

           Luquet (1969) filósofo e etnógrafo francês, conhecido como o pioneiro no estudo do 

desenho infantil, distingue quatro estágios para o desenho infantil: Realismo Fortuito: (inicia 

por volta dos 2 anos de idade); Realismo Falhado: (normalmente entre 3 e 4 anos de idade); 

Realismo Intelectual: (estende-se dos 4 aos 10 e/ou 12 anos de idade) e Realismo Visual: 

(geralmente por volta dos 12 anos de idade)  
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          Piaget (1978) psicólogo e filósofo suíço, com relação ao desenho infantil apresenta 

quatro fases: Garatuja: (estágio Sensório Motor); Pré-Esquematismo: (estágio Pré-

Operacional); Esquematismo: (estágio Operações Concretas); Pseudo Naturalismo (estágio 

Operações Formais e/ou Abstratas)  

 Lowenfeld (1970) educador e psicólogo austríaco apresentou uma descrição detalhada 

do desenvolvimento do desenhar e pintar da criança, desde a infância até a adolescência. 

Segundo ele a criança percorre diversas etapas durante o seu desenvolvimento. Lowenfeld 

dividiu as etapas de desenvolvimento do desenho em 8 fases de acordo com o 

desenvolvimento da criança: 

 Garatujas Desordenadas-2 a 3 anos  

Segundo o autor nessa fase a criança risca desordenadamente, além da folha, pelo prazer de 

rabiscar. Não desenha algo real. Para ele crianças do mundo inteiro se iniciam no desenho 

garatujando. Os riscos são desordenados. 

 

 Garatujas Controladas-3 anos 

A criança realiza movimentos contínuos e circulares dentro da folha. O autor afirma que nessa 

fase a criança já começa a adquirir controle sobre seus movimentos, Aos 3 anos já desenha 

com intenção, embora o adulto ainda não consiga identificar seu desenho. Liga os 

movimentos com o mundo à sua volta. Os movimentos são realizados com linhas repetitivas. 

 Garatuja Nomeada -3 a 4 anos 

Nessa última etapa da garatuja, a criança começa a fazer comentários verbais sobre o desenho 

que fez e passa a dar nome à garatuja.  

A fase das garatujas não pode ser considerada como um processo imaturo, ignorado pelos 

adultos porque já se trata de um processo mental organizado, um início de desenvolvimento 

intelectual, portanto deve ser alvo de atenção e incentivo por parte dos pais e professores. 
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 Pré-esquemática-4 a 7 anos 

Segundo o autor nessa fase a criança tenta desenhar o que observa em sua volta e os desenhos 

passam a ser reconhecíveis, ainda difícil aos 4 anos, mas melhorando com o aumento da 

idade. As crianças já começam a desenhar formas reconhecíveis. 

As características são: 

As pernas e os braços saem da cabeça 

Falta de organização espacial (casa no alto, flores no solo, figura humana flutuando) 

Desenha figuras de irradiação como se fosse o sol 

Olhos e nariz são iguais 

Desenha os dois lados iguais 

Utiliza formas geométricas ao desenhar o corpo 

Desenho com movimento cinético 

Olhos e nariz são diferentes 

 

 Esquemática-7 a 9 anos 

Nessa fase a criança já possui compreensão do mundo que a cerca 

Desenha linha de base (a criança já se apercebeu das relações entre ela e o seu meio) 

O desenho é simétrico (possui 2 braços, 2 pernas, 2 mãos, 2 pés) 

Desenha em plano deitado: (como se estivesse vendo de cima) 

Utiliza formas geométricas ao desenhar o corpo 

O movimento cinético aparece no desenho e olhos e nariz diferentes 

 

 Realismo-9 a 12 anos 

Para Lowenfeld (1970) os desenhos estão longe da representação visual. A criança já tem uma 

consciência maior do sexo e por isso acentua esses detalhes nas roupas. São trabalhados 

detalhes minuciosos e começam a aparecer as perspectivas. Melhora acabamento e detalhes. 

Descobre plano e superposições. 

As características são: 

Abandona a linha de base; 

Desenha roupas diferenciadas para representação do sexo; e 

Coloca detalhes nos acessórios (cinto, bolso, flor, cadarço colar) 
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 Pseudonaturalismo-12 a 14 anos  

Nessa fase, segundo assinala o autor, o adolescente já tem consciência do seu ambiente 

natural e passa a se preocupar com proporções e profundidades. Caracteriza amor à ação e à 

dramatização. Podem ser introduzidas as articulações na figura, atenção visual às mudanças 

de movimento. 

A figura humana tem características sexuais exageradas; 

O desenho possui traços fisionômicos mais elaborados; 

Desenha com perspectiva; e 

Desenha com profundidade  

 Fase de Decisão- 14 a 17. 

O desenho nessa fase da vida é algo a ser feito ou deixado de lado. Desenha por opção. Os 

jovens são muito críticos, imaturos, facilmente desencorajados a deixar o desenho.. 

Para Lowenfeld (1970) os ambientes sociais e familiares e as relações interpessoais 

apresentam grande influência na produção gráfica das crianças. Essa produção pode ser 

positiva quando esses ambientes interagem com estímulos positivos ou podem sofrer inibições 

quando esses estímulos são negativos ou quando há ausência dessas interferências. As 

conclusões de suas pesquisas contribuíram para mostrar a importância da arte na estruturação 

da personalidade humana e sua importância foi tão grande que a partir daí a arte começou a 

ser incorporada como disciplina no currículo das escolas 

A análise dos resultados desta pesquisa foi baseada nos trabalhos de Lowenfeld 

porque suas fases abrangem a faixa etária até os 17 anos, próximo ao alvo da amostra 

estudada (18 anos) enquanto que as fases de Luquet e Piaget abrangem somente até aos 12 

anos.  

O trabalho de Lowenfeld serviu de referência para esta pesquisa exatamente porque o 

objetivo era avaliar se a criança estava na fase de desenvolvimento adequada para a sua faixa 

etária, utilizando para isso o desenho. 

Houve dificuldade em encontrar, na literatura, trabalhos realizados por pedagogos que 

envolvessem desenhos do corpo humano. Embora existam sistemas para avaliação cognitiva 

por meio de desenhos, tais como os de Machover, Goodenough, Harris, Koppitye Naglieri 

entre outros, que são indicados para avaliação do desenvolvimento intelectual infantil e 

detecção de problemas de aprendizagem humano, esses testes são muito complexos e 
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aplicados por psicopedagogos.  Por essa razão optou-se por realizar um processo mais 

simples, baseada nos trabalhos de Valladares e Carvalho (2005) e Lowenfeld (1970). 

     O trabalho de Valladares e Carvalho (2005) foi utilizado como base para que a autora 

elaborasse uma tabela com a finalidade de análise do desenho. Valladares é enfermeira, artista 

plástica e arte terapeuta e Cavalho é Psicóloga e Professora Doutora da USP. Ao realizar um 

trabalho de arte terapia, observaram, descreveram e analisaram a qualidade da produção 

gráfica (o desenho do corpo humano) de crianças internadas, portadoras de diversas 

patologias, no Hospital de Doenças Tropicais de Goiânia. Os instrumentos de coleta de dados 

utilizados foram desenhos projetivos temáticos e registros fotográficos dos mesmos. vários 

Como instrumento de análise de dados, as autoras e utilizaram um roteiro de 

avaliação desenvolvido por uma delas. A finalidade desse roteiro, segundo as autoras, foi 

padronizar e servir de guia para a descrição dos itens avaliados no desenho. Os itens avaliados 

no roteiro das autoras foram: descrição sucinta do trabalho e do personagem; criatividade; 

omissão e inclusão de elementos; expressão facial; nível de energia e distância pessoal; 

vestuário e acessórios; cores; nível de desenvolvimento; comentários subjetivos do arte 

terapeuta. A partir da descrição desses itens, foi elaborada e utilizada uma tabela para a 

análise dos resultados deste trabalho (APÊNDICE A). 

 Para as atividades com desenho da APP as crianças e adolescentes tinham o primeiro 

contato com as professoras e então poderiam analisar a produção e iniciar a elaboração das 

atividades pedagógicas. No trabalho de Valladares e Carvalho (2005) as crianças elaboravam 

um autorretrato, que foi analisado sob o ponto de vista emocional, enquanto que no trabalho 

da APP, crianças e adolescentes complementaram um desenho com um rosto iniciado, 

masculino, no caso dos meninos e feminino, no caso das meninas e a análise foi realizada sob 

o ponto de vista do desenvolvimento gráfico e não emocional.  
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3 METODOLOGIA 

3.1 Tipo de estudo 

 Estudo experimental de abordagem qualitativa do tipo Estudo de Caso.  “O Estudo de 

Caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno contemporâneo em 

profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente quando os limites entre o 

fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” (YIN, 2010, p.39).  O autor assinala 

ainda que o método é indicado quando o pesquisador deseja saber O “como” e “por  quê” os 

eventos ocorrem. 

 A Pesquisa em questão tratou de um evento contemporâneo, o controle sobre a vida 

das crianças e adolescentes era muito reduzido, visto que, eram originárias de diversas 

localidades, pertencentes a famílias de classes sociais diferentes, com culturas e hábitos 

diferentes, assim todas essas razões contribuíram para que o Estudo de Caso fosse o método 

de pesquisa escolhido para a realização desse trabalho.  

O estudo de Caso, segundo o Yin, (2010) é muito utilizado nas ciências sociais e foi 

adaptado das pesquisas médicas estudando não apenas um indivíduo, mas uma comunidade 

ou uma organização como um bairro, hospital, fábrica, escola, entre outros, quando se deseja 

entender fenômenos complexos. 

Embora alguns estudiosos afirmem que o Estudo de Caso seja apropriado apenas 

para a fase exploratória da pesquisa, e que o experimento seria o único método indicado para 

realizar as investigações na fase explanatória, Yin assinala que esse pensamento pode ser 

questionado.  O autor cita exemplos de diversos Estudos de Casos explanatórios famosos e 

conclui afirmando que cada método de pesquisa pode ser usado tanto na fase exploratória 

como na fase descritiva ou explanatória da pesquisa, o mais importante é o pesquisador saber 

identificar qual o método de pesquisa mais adequado para o trabalho que ele vai desenvolver.  

3.2 Cenário e período do estudo 

 O desenvolvimento do trabalho aconteceu nas dependências do Centro Pediátrico do 

Câncer subsidiado pela Associação Peter Pan (APP), localizada na Avenida Alberto 

Montezuma, 350, Vila União, no período Outubro de 2011 a Junho de 2012. A APP assiste 
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em torno de 1.500 crianças e adolescentes, bem como seus familiares, com foco na cura do 

câncer infanto-juvenil, no Ceará e parte do Nordeste e todo o Norte do país, no que concerne à 

Atenção Especializada, sendo referência do câncer infanto-juvenil no Ceará. 

3.2.1 População 

 Participaram do estudo 106 crianças e adolescentes da faixa etária de 2 a 18 anos que 

se encontravam internadas nas enfermarias I e II do Centro Pediátrico do Câncer da 

associação Peter Pan, no período de realização da pesquisa. Os desenhos produzidos por essa 

faixa etária, como citado anteriormente, traduzem a realidade concreta. O Estatuto da Criança 

e do Adolescente considera criança a pessoa que tenha até 12 anos de idade incompletos 

(BRASIL, 1990). 

3.2.2 Critérios de Inclusão 

 

Participaram da pesquisa 106 crianças de 2 a 12 anos, incompletos, e adolescentes de 

12 a 18 anos. Segundo os termos do art. 2º da Lei 8.069/90, considera-se criança a pessoa de 

até 12 (doze) anos de idade incompletos. É considerado adolescente, o sujeito de 12 anos 

completos a 18 anos incompletos. 

3.2.3 Critérios de exclusão 

  

 Crianças menores de 02 anos. Isso se justificou pela dificuldade que estas crianças 

poderiam sentir no que se refere à elaboração das atividades, pela falta de habilidade em usar 

lápis e papel, o que poderiam vir a influenciar os resultados da pesquisa. 

3.3 Coleta dos Dados 

Como instrumento para coleta de dados foi solicitado que a criança complementasse o 

início de um desenho, realizado numa folha de papel ofício. O desenho trazia a figura iniciada 

de um rosto e um boné com características masculinas para os meninos e com chapéu com 

características femininas para as meninas. A escolha dessa figura foi opção da equipe de 

pedagogia, tendo sido realizada, antes do início desta pesquisa. Foram distribuídos 1 lápis 

grafite e de 4 a 6 lápis de cores variadas para a pintura do desenho (APÊNDICE B) e 

confecção de uma história referente ao desenho.  
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3.4 Análise dos Dados 

 Após a coleta de dados, os desenhos foram analisados baseados nos trabalho de 

Valladares e Carvalho (APÊNDICE A); Lowenfeld (ANEXO). 
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4 RESULTADOS e DISCUSSÃO 

          Cento e seis crianças e adolescentes, entre dois e dezoito anos, submetidos ao 

tratamento de quimioterapia sequencial no CPC da Associação Peter Pan participaram do 

estudo. Para facilitar a análise e visualização dos dados, estes foram organizados em tabelas: 

Tabela 1-Simetria  

SIMETRIA No. de sujeitos 

Simetria dos elementos do rosto 80 

Simetria do tronco 81 

Simetria dos membros superiores 87 

Simetria dos membros inferiores 86 

Um número bastante elevado de crianças e adolescentes analisados a maioria dos 

desenhos se apresentavam simétricos.  

Tabela 2-Elementos da figura  

ELEMENTOS DA FIGURA No. de sujeitos 

O trabalho é rico em detalhes? 27 

Existe colocação de olhos, nariz e boca? 88 

Existe colocação de braços e pernas? 94 

Existe colocação de mãos, pés e dedos? 55 

O desenho é preenchido? 35 

 

 A maioria das crianças e adolescentes (88 e 94) colocou no desenho os elementos do 

rosto (olhos, nariz e boca) assim como os membros superiores e inferiores (braços e pernas), 

respectivamente. Entretanto quanto à colocação de mãos, pés e dedos apenas 55 crianças e 

adolescentes desenharam essas partes do corpo. A tabela mostra que somente 35 crianças e 

adolescentes preencheram desenhos e apenas em 27 destes desenhos se observava a presença 

de alguns detalhes como chapéus, bolsas, botões, bonés etc. 
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Tabela 3-Imaginação 

IMAGINAÇÃO  No. de sujeitos 

A figura integra outros elementos? 11 

O desenho integra todos os elementos do texto?  11 

O desenho integra todos os elementos do corpo?  83 

 

 A tabela 3 mostra que a maioria das crianças e adolescentes analisados (83), 

conseguiram integrar todos os elementos do corpo no desenho realizado, entretanto poucos 

foram aqueles que integraram outros elementos ao desenho e relacionaram o desenho ao texto 

(era pedido às crianças que escrevessem um pequeno texto, nas linhas traçadas ao lado do 

desenho). 

 

Tabela 4-Expressão  

EXPRESSÃO No. de sujeitos 

O desenho apresenta contato visual? 84 

O desenho apresenta boca sorridente? 69 

O desenho apresenta proporcionalidade dos elementos do rosto? 67 

A cabeça é proporcional ao corpo? 49 

Os membros são proporcionais ao corpo? 37 

O desenho dá ideia de movimento? 68 

 

A tabela mostra que o desenho da maioria dos pesquisados (84) apresenta contato 

visual, (69) entre os 106 participantes apresentava boca sorridente e (68) desenhos davam 

ideia de movimento. Entretanto, essa população demonstrou ter dificuldade com a 

proporcionalidade, porque apesar de (67) desenhos apresentarem proporcionalidade dos 

elementos do rosto e em (49) desenhos a cabeça ser proporcional ao corpo, apenas em (37) 

desenhos apresentados pelas crianças e adolescentes, os membros são proporcionais ao corpo. 
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Tabela 5-Pré-esquemática 

PRÉ-ESQUEMÁTICA No. de sujeitos 

Falta de organização espacial  6 

Pernas e/ou braços saem da cabeça 8 

Desenha olhos iguais ao nariz 3 

Desenha figuras de irradiação como o sol 3 

Das crianças e adolescentes que se enquadraram na categoria pré-esquemática a 

característica mais presente (no desenho de 8 crianças) foi a presença de pernas e/ou braços 

saindo da cabeça. Seis participantes demonstraram falta de organização espacial. 

Tabela 6-Esquemática 

ESQUEMÁTICA No. de sujeitos 

Desenha a linha de base 1 

Desenha olhos diferentes do nariz 28 

Desenho simétrico 41 

O desenho dá ideia de movimento 39 

Usa forma geométrica para desenhar o corpo 22 

A amostra analisada apresentou (41) crianças e adolescentes com capacidade para 

elaborar desenho simétrico, sendo que (39) delas conseguem passar através do desenho ideia 

de movimento. Demonstrou capacidade para desenhar olhos diferentes do nariz, um total de 

(28) participantes. O uso de forma geométrica para representar o corpo foi usado por (22) 

crianças e apenas (1) desenhou a linha de base, demostrando assim ter ideia de organização 

espacial. 

Tabela 7-Realismo 

REALISMO No. de sujeitos 

Abandona a linha de base 39 

Desenha roupas diferentes para os dois sexos 40 

Coloca detalhes e/ou acessórios nas roupas e/ou calçados 22 

A tabela mostra que as crianças e adolescentes num total de (40) já conseguem 

desenhar roupas diferentes para ambos os sexos, (39) abandonam a linha de base, pois já 

conseguem se localizar no tempo e no espaço. Vinte e dois (22) conseguem colocar detalhes e 

acessórios nas roupas e sapatos, tornando os desenhos mais bonitos e cheios de detalhes.  
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Tabela 8-Pseudonaturalista 

PSEUDONATURALISTA No. de sujeitos 

Desenha a figura humana com características sexuais exacerbadas 1 

Produz traços fisionômicos mais elaborados 1  

Desenha com perspectiva 1 

Desenha com profundidade 1 

  

A tabela mostra que apenas um (1) dos participantes se encontra na fase mais 

evoluída do desenho, desenhou a figura humana com características sexuais exacerbadas (1) 

conseguiu realizar traços fisionômicos bem elaborados (1), e produziu desenho com 

perspectiva (1) e produziu desenho com profundidade (1). 

Como não existia nenhum indivíduo pertencente às categorias de garatuja nomeada e 

fase de decisão as tabelas em relação a essas categorias foram suprimidas. 

Tabela 9-Sexo 

SEXO No. de sujeitos 

Masculino 59 

Feminino 47 

Total 106 

 

  A amostra foi composta por 106 crianças e adolescentes, sendo 59 do sexo masculino 

e 47 do sexo feminino. Observe-se que não existe diferença considerável entre os sexos, ou 

seja, a doença atinge ambos os sexos, indiferentemente. 

Tabela 10-Idade   

IDADE No. de sujeitos 

2 anos 3 

3 anos 7 

4 anos 9 

5 anos 7 

6 anos 9 

7 anos 7 

8 anos 4 

9 anos 5 

10 anos 5 

11 anos 5 

12 anos 5 

13 anos 4 
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14 anos 6 

15 anos 13 

16 anos 7 

17 anos 4 

18 anos 2 

Total 106 

        

 As crianças e adolescentes pesquisadas se encontravam na faixa etária entre 2 a 18 

anos, sendo que a média estava na faixa dos 9 anos e a minoria na faixa dos 2 anos. Cinco 

crianças não tiveram registro de idade.  

 

Tabela 11-Classificação das crianças quanto à categoria 

CATEGORIAS Frequência 

Garatuja Desordenada 7 

Garatuja Controlada 7 

Pré-Esquemática 10 

Esquemática 42 

Realismo 39 

Pseudonaturalismo 1 

Total 106 

 

A tabela 11 mostra a classificação das crianças quanto à categoria. A categoria mais 

frequente foi a “Esquemática” (42) seguido por “Realismo” (39) que, evidentemente, 

dependem da distribuição etária da amostra (a média das crianças estava na faixa dos 9 anos). 

 

Tabela 12-Faixa Etária proposta por Lowenfeld e faixa etária dos participantes da pesquisa. 

 

Categoria 

Faixa etária 

das 

Categorias 

de 

Lowenfeld 

Número de 

crianças 

Idade 

Mínima dos 

Investigados 

Idade 

Máxima dos 

Investigados   

Garatuja desordenada 02 |-- 03 7 2 12 

Garatuja controlada 03 |-- 04 7 3 4 

Pré-esquemática 04 |-- 07 10 3 10 

Esquemática 07 |-- 09 39 3 17 

Realismo 09 |-- 12 37 4 18 

Pseudonaturalismo 12 |-- 14 1 --- 15 

 

Examinando a Tabela 12 verifica-se que não existe nenhuma criança com menos de 2 

anos (como planejado), no entanto, dentre as 7 crianças da categoria Garatuja desordenada, 2  

tinham idade acima de sua faixa. Na categoria Garatuja controlada, todas as 7 crianças tinham 
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idade acima de sua faixa. Na Pré-esquemática, 20 tinham idade abaixo e 10 idade acima. Na 

esquemática, 45 tinham idade abaixo e 29 idade acima. No realismo 38 abaixo e 23 acima. 

Não foi observada nenhuma criança de 2 a 14 anos na categoria Pseudonaturalismo. Verifica-

se, obviamente, que todos os 25 adolescentes tinham idade acima da faixa de suas respectivas 

categorias, visto que o maior limite superior das faixas é de 14 anos. Em geral, dentre os 106 

participantes, 21 crianças estão acima das categorias esperadas para a idade e 45 dos 

participantes estão abaixo das categorias apontadas por Lowenfeld. Logo, o numero de 

participantes da pesquisa é superior na categoria abaixo do esperado. 

 Um número bastante elevado de crianças e adolescentes pesquisadas (em torno de 

80%) realizou desenhos simétricos, embora esse quesito tenha sido analisado levando-se em 

consideração apenas a existência de dois olhos, dois braços, duas pernas, dois pés, sem muita 

rigidez, na questão de tamanho, inclinação, igualdade de comprimentos etc. 

  Enquanto a maioria das crianças e adolescentes colocou no desenho os elementos do 

rosto assim como os membros superiores e inferiores (por volta de 90%) apenas metade deles 

(em torno de 50%) desenhou mãos, pés e dedos, não podendo deixar de relatar a dificuldade 

dos participantes por se tratar de partes que exigem mais habilidades.  

 Cerca de 40% das crianças e adolescentes não preencheu desenhos, provavelmente 

porque o tempo era curto para a realização da atividade e o número de lápis de cores ofertado 

era reduzido.   

 A maior parte dos desenhos era desprovida de detalhes, sem capricho, observava-se 

falta de imaginação e criatividade. Em menos de 30% destes desenhos foi constatada a 

presença de chapéus, bolsas, botões, bonés, colares, flores ou laços etc. 

  A maioria das crianças e adolescentes (cerca de 80%) conseguiu integrar todos os 

elementos do corpo no desenho realizado, demonstrando assim ter ideia do todo, entretanto 

poucos foram aqueles que integraram outros elementos ao desenho (em torno de 11%) e 

integrar o texto ao desenho, (cerca de 10%) mostrando assim falta de imaginação entre os 

participantes. 

  O desenho da maioria dos pesquisados apresentou contato visual, (em torno de 70% a 

80%) as figuras estão de frente, com olhos abertos, estão sorridentes, e dão ideia de 

movimento. Apesar de se tratar de crianças e adolescentes doentes e acamados, os desenhos 

não apresentaram sinais de tristeza e angústia. Embora o foco do trabalho não fosse esse, não 

se pode deixar de perceber esse detalhe. 

 Essa população demonstrou ter dificuldade com a proporcionalidade, porque apesar 

dos desenhos apresentarem proporcionalidade dos elementos do rosto (cerca de 70% dos 
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casos) a cabeça era proporcional ao corpo, entretanto em muitos desenhos apresentados pelas 

crianças e adolescentes, (cerca de 40 %) os membros são totalmente desproporcionais ao 

corpo, mostrando que essa relação de parte e todo ainda não está desenvolvida, numa parte 

dos investigados. 

 A maioria da população estudada, segundo Lowenfeld (1970), se encontra nas 

categorias esquemática e realismo, concordando com a média da faixa etária estudada. A 

minoria, portanto, estabeleceu-se na categoria das garatujas, visto que, era aonde se 

concentrava a menor população da amostra.  

 De acordo com a tabela de Lowenfeld (1970) para a análise dos desenhos, a maioria da 

população estudada se enquadrou na faixa etária respectiva à categoria estabelecida pelo 

autor, a despeito de se encontrar fora da escola. Pode-se observar que um total de 24 crianças 

se encontrava numa categoria além daquela estabelecida pelos autores para sua idade. 

Provavelmente, algumas crianças e adolescentes podem ser estimuladas pelo contexto familiar 

e social inseridos. Os meios de comunicação, principalmente a internet, podem ter o seu papel 

positivo nesta condição encontrada nos resultados.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho permitiu observar o perfil gráfico das crianças e adolescentes avaliados, 

se a  percepção gráfica destes está de acordo com o nível esperado para a idade segundo 

Valladares e Lowenfeld. 

Apesar do perfil ter sido individual pode-se concluir que a maioria dos investigados 

se enquadrou nas categorias esquemática e realismo. Ao considerar as idades, principalmente 

dos adolescentes da pesquisa, era esperado que estivessem em categorias mais avançadas, 

entretanto, isto não ocorreu, pois as categorias citadas são as mais encontradas nos 

adolescentes participantes da pesquisa.  

Quando o perfil gráfico se enquadrava na categoria das garatujas p ex. a proposta das 

atividades se focava em formas geométricas, cores, localização e contação de histórias. Logo, 

as atividades da Educação Infantil eram propostas para crianças mais velhas, isso 

caracterizava crianças fora da faixa esperada. 

Quando a categoria era esquemática, mesmo se tratando de um adolescente, a 

atividade proposta era reconhecimento de letras, jogo da memória, operações fundamentais de 

aritmética, ..... . O conhecimento dos conteúdos era checado, pois a falta de compreensão era 

muito evidente quando proposto atividades pedagógicas tanto na área de raciocínio lógico 

como em códigos. 

Quando a categoria era realismo as atividades avançavam para interpretação de texto, 

interpretação de problemas envolvendo as quatro operações, frações, .... . 

Apenas o desenho pode não ser conclusivo para essa avaliação, portanto em 

trabalhos futuros é importante avaliar o perfil pedagógico dessas crianças e adolescentes sob o 

aspecto da produção textual, e outros. 

Hoje, a cura do câncer está em torno de 70%, entretanto com o longo tratamento que 

as crianças e adolescentes são submetidos, aliados ao isolamento necessário para evitar 

infecção, pois esta compromete o êxito do tratamento, é necessário o acompanhamento 

pedagógico sequencial para que a enfermidade possa ser curada e não proporcione a 

enfermidade social. 
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APÊNDICE A- Análise de Valladares 

Parâmetros utilizados para análise da produção gráfica 

 

1. Simetria 

1a. Os elementos do rosto são simétricos? 

1b. O tronco é simétrico? 

1c. Os membros superiores são simétricos? 

1d. Os membros inferiores são simétricos? 

 

2. Elementos da figura 

2a. O trabalho é rico em detalhes (presença de roupas, bolsos, botões, babados, colares ,flores, 

cadarços, sapatos)? 

2b. No desenho há esquema corporal (cabeça, tronco e membros)? 

2c. Existe a colocação de olhos, nariz e boca? 

2g. Existe a colocação de braços e pernas? 

2h. Existe a colocação de mãos, pés e dedos? 

2k. O desenho é preenchido? 

 

3. Imaginação 

3a. A figura integra outros elementos? 

3b. O desenho integra todos os elementos do texto? 

3c. O desenho integra todos os elementos do corpo? 

 

4. Expressão 

4a. O desenho apresenta contato visual? 

4b. O desenho apresenta boca sorridente? 

4c. O desenho apresenta proporcionalidade dos elementos do rosto? 

4d. O corpo é proporcional á cabeça? 

4e. Os membros são proporcionais ao corpo? 

4f. O desenho da ideia de movimento (expressa pela assimetria, braços e pernas afastadas do corpo, 

braços levantados). 
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APÊNDICE B - Produções gráficas 
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ANEXO- Análise de Lowenfeld 

Parâmetros utilizados para análise da produção gráfica 

 

1) Garatujas Desordenadas 2 a 3 anos 

A criança risca desordenadamente além da folha?  

Sim (    )   Não (    ) 

 

2) Garatujas Controladas 
2a)  A criança realiza movimentos contínuos e circulares dentro da folha?  

Sim (    )   Não (    ) 

2b) Os movimentos são realizados com linhas repetitivas? 

Sim (    )   Não (    ) 

 

3) Pré-esquemática - 4 a 7 anos 

3a) As pernas e /ou braços saem da cabeça? 

Sim (    )   Não (    ) 
3b) Falta de organização espacial? 

Sim (    )   Não (    ) 

3c) Olhos e nariz são iguais? 

Sim (    )   Não (    ) 

3d) Desenha figuras de irradiação como se fosse o sol? 

Sim (    )   Não (    ) 

 

4) Esquemática -7 a 9 anos 

4a) Desenha a linha de base? (delimitação do desenho como o desenho de chão ou um risco, 

pode ser representada por uma figura ao lado da outra, mesmo sem o risco) 

Sim (    )   Não (    ) 

4b) Olhos, nariz são diferentes? 

Sim (    )   Não (    ) 
4c) O desenho é simétrico? (possui dois braços, duas mãos, duas pernas, dois pés 

Sim (    )   Não (   ) 

4d)  Desenha objetos dentro de suas representações: raios X (casa com móveis dentro 

Sim (    )   Não (    ) 
4e) Desenha em plano deitado? (como se estivesse vendo de cima) 

Sim (    )   Não (    ) 

4f) Desenho com movimento cinético? 

4h) Utiliza formas geométricas ao desenha o corpo? 

Sim (    )   Não (    ) 

 

5) Realismo- 9 a 12 anos 

5a) Abandona a linha de base? (possui organização espacial0 

Sim (    )   Não (    ) 

5b) Desenha roupas diferenciadas para representação do sexo? 

Sim (    )   Não (    ) 

5c) Colocam detalhes e/ou acessórios nas roupas e/ou  sapato 

Sim (    )   Não (    ) 

 

6) Pseudo-naturalismo- 12 a 14 anos 

6a) Desenha a figura humana com características sexuais exageradas? 

Sim (    )   Não (    ) 
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6b) O desenho possui traços fisionômicos mais elaborados? 

Sim (    )   Não (    ) 

6c) Desenha com perspectiva? 

Sim (    )   Não (    ) 

6d) Desenha com profundidade? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


