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Desenho da criança em tempo de confinamento                                                                                         

Arlette D’ Israel Schikmann 

 

Tinha uma girafa grande e uma amassada no meu quarto, e a 

grande gritou, porque eu tirei dela a amassada. Então ela parou 

de gritar e eu me sentei sobre a girafa amassada.” Diante do 

espanto de seu pai, Hans pega uma folha de papel, amassa-a e 

diz: “estava amassada assim!”. Perguntado pelo pai se havia 

sonhado com as girafas, Hans deixa claro que havia pensado: 

“já estava acordado”. 

(Freud, análise da fobia de um garoto de 5 anos “O pequeno 

Hans) 

 

 

O desenho e a psicanálise estão relacionados desde a descoberta do inconsciente 

por Freud. A primeira criança que Freud analisou, por meio de conversas acompanhadas 

pelo pai dela, em que este relatava as trocas com o filho, teve como base, além de outras 

formas de expressão, o desenho. 

Em Análise da fobia de um garoto de 5 anos “o pequeno Hans”, de Freud, há uma 

passagem célebre em que se dá o diálogo entre uma criança e seu pai, durante o qual, com 

as palavras dela, discorre-se acerca de sua fantasia das girafas. De acordo com Freud, esta 

fantasia, geradora da conversa entre pai e filho, é ilustrativa da relação entre o imaginário 

e o simbólico. 

Lacan esclarece a elaboração dessa passagem no Seminário IV, no capítulo “A que 

serve o mito?”, em que volta ao caso Hans e, a partir da fantasia das duas girafas, alinhava 

passo a passo o que está em jogo no complexo de castração. “Que a criança tenha entrado 

no discurso não quer dizer que ela tenha entrado de início em toda envergadura do sistema 

simbólico. O pequeno Hans mostra aqui, tal como o prestidigitador, a imagem do duplo 

da mãe, a sua metonímia, que é um pedaço de papel. Uma girafa amassada sobre a qual 

se senta.” Lacan afirma que, se tivesse que inventar uma metáfora para ilustrar essa 

passagem, jamais poderia ter inventado a história das duas girafas, tal como Hans a 

fantasiou. Trata-se de uma imagem desenhada, transformada em um papel amassado. Em 

francês, une boule de papier, que é inteiramente símbolo mobilizável como tal.  É um 

duplo da girafa. A pequena girafa é algo da ordem do desenho que seu pai lhe havia feito, 

uma girafa à qual Hans havia acrescentado graficamente o faz-pipi. O próprio Hans diz a 

seu pai: “é uma folha de papel que podemos amassar”. 
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A expressão da fantasia, aliada ao relato de sonhos, bem como as observações e 

perguntas da criança, constituíram o material que levou Freud a analisar Hans, ao mesmo 

tempo em que concebia a teoria primordial de um tratamento para a criança. Além disso, 

hoje podemos dizer que, em tempo real, Freud formulava as primeiras hipóteses que 

deram sustentação às suas teses sobre as teorias sexuais infantis.  

Temos aí a fala, os sonhos, as fantasias e o desenho, articulados de uma maneira 

em que, em uma sessão de análise de criança, o desenho detém a mesma relevância que 

o sonho, o jogo e a fala, enquanto funções simbólicas.  

Em “A criança do espelho”, Françoise Dolto afirma:  

O desenho é uma linguagem diferente da linguagem falada. O 

desenho é uma estrutura do corpo que a criança projeta e com a qual 

articula a sua relação com o mundo. Um desenho é mais que o 

equivalente de um sonho, é em si um sonho, ou uma fantasia viva. O 

desenho faz existir concretamente a imagem inconsciente do corpo 

em sua função mediadora.  

 

  O desenho tornou-se um instrumento fundamental para a clínica da criança e, 

notadamente, para o mutismo e a surdez como sintomas, bem como para as crianças que 

apresentam atraso de fala e outras síndromes. 

No entanto, de um tempo para cá, vemos uma diminuição da presença do desenho 

nas atividades da criança, tanto nos consultórios como fora deles.  Julieta Jerusalinsky faz 

um alerta a esse respeito, em seu livro Intoxicações eletrônicas: “A clínica revela achados 

inequívocos do quanto a aposta de transmissão por meio da tecnologia produziu a sua 

marca em nossa cultura. Ela nos fala do mito contemporâneo de aposta de uma 

transmissão que possa ser feita em ausência do corpo”. E, de forma exemplar, relata o 

pedido de um paciente para que ele lhe fizesse, em massinha, um controle remoto! Ao 

concluir, Julieta nos diz: “É a encarnação do lugar do totem na atualidade”. 

O totem, que em sua origem é um animal ou vegetal considerado como o ancestral 

e protetor de uma coletividade ou de um indivíduo, torna-se, a partir de Lévi-Strauss, o 

objeto de trabalho dos antropólogos em que se estudam as relações de tipo simbólico que 

ele tem com o grupo  O totemismo hoje. A leitura do objeto, por Julieta, é para mim um 

exemplo paradigmático, pois me faz recordar as muitas crianças que, no meu consultório, 

fabricaram em massinha o controle da TV.   
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Se acompanharmos uma criança em seu cotidiano, observaremos que as atividades 

de brincar, jogar e desenhar, assim como suas expressões, não somente verbais, são 

essencialmente os meios que ela tem de estar presente e existir – não constituem a forma 

dela se comunicar por não ter o domínio da linguagem, mas sim a sua forma de ser e estar 

no mundo. Sabemos que o brincar é constituinte do sujeito na infância, pois implica na 

possibilidade de a criança apoiar suas fantasias em objetos concretos. 

Considerando essa condição, não podemos resumir essas experiências e vivências 

a diversões (mais adiante tocarei nesse ponto) ou, pior, a passatempos. De outro lado, a 

criança capta de forma aguda o olhar do adulto, bem como a forma e o tratamento que ele 

atribui às experiências. Via de regra, ela abandona a sua condição de existir e se dedica a 

corresponder ao que supostamente acredita ser importante para o adulto, em troca de 

seu amor fundamental. Nesse sentido, a criança é capaz de seguir modelos estereotipados, 

a fim de não comprometer o que lhe seria insuportável ao gerar uma decepção ao mundo 

adulto.    

Nesse ponto, ressalto a importância do desenho e sustento, como pressuposto, que 

ele é uma das formas genuínas e fundamentais de a criança se expressar no mundo e de 

expressar o seu mundo. A criança se implica na sua produção para além do que podemos 

imaginar. Se nos detivermos ao gesto e ao olhar que ela imprime em seus traços, veremos 

que, de criança a criança, não existem dois traços iguais. Podemos fazer um paralelo do 

traço com o timbre da voz – o timbre está para a voz assim como o traço para o olhar.  

O desenho da criança me fisgou desde muito cedo na minha trajetória profissional, 

exercendo sobre mim um fascínio. Em 2016, inaugurei uma galeria virtual de desenhos    

de crianças, com o objetivo de acolher e fazer circular a produção de desenhos para fora 

dos muros da escola e entre as crianças. O incentivo a exposições para crianças e dicas 

para cursos de arte, constam do projeto; além de textos sobre o desenho de profissionais. 

 Em 2020, recebi um desenho de uma criança italiana, que representava três 

bailarinas de cores pálidas. A pandemia se anunciava e inaugurei com esse desenho uma 

página no Instagram, na qual as crianças enviavam seus desenhos e convidavam um 

amigo a publicar. Eu comentava, com a própria criança, cada desenho da @janela_do 

_confinamento.     



SCHIKMANN, Arlette D israel: Desenho da criança em tempo de confinamento. 
BIBLIOTECA VIRTUAL DO INSTITUTO VOX DE PESQUISA EM 

PSICANÁLISE. Comunicação oral, apresentada na Jornada de Abertura Vox – 19-20-

26/02/2021- Lacan: Seminário VII. São Paulo, 2021. 

                                                                                        

www.voxinstituto.com.br 

  Com a leitura do Seminário VIII, questões que estavam esparsas, guardadas e até 

esquecidas, em relação ao desenho e à pintura da criança, começaram a ressurgir. Uma 

delas consiste em buscar entender a relação do desenho com a arte. 

  A maior parte dos pintores do século XX se interessou pelo desenho da criança. 

Picasso, fascinado diante dele, revelou: “eu levei a minha vida inteira para pintar como 

uma criança”. Artistas modernos como Picasso e Miró estiveram entre os primeiros a se 

fascinar pelo modernismo da arte rupestre muito antes que os historiadores tivessem 

reservado a ela uma inscrição dentro da história da arte. Ao ver os desenhos do homem 

paleolítico, dos bisões nas paredes da caverna de Lascaux, Picasso teria dito: “nós não 

aprendemos nada”. O que aproxima o desenho da criança da arte rupestre? 

 Didier-Weill toma como ponto de partida o espanto. Ele nos fala de três espantos, 

interligados. O primeiro: o adulto e o jogo; o segundo: a arte; o terceiro: a criança. Ao 

falar da arte, ele questiona:  

não haverá no gozo estético, que experimento ao contemplar um 

quadro ou escutar uma música, essa experiência de paralisia da 

inteligência que descobrimos estar no fundo do espanto? não estará 

esse desamparo da inteligência no princípio do gozo estético? (Os 

três tempos da lei) 

A arte, em geral, age no ponto em que o homem se encontra dividido entre o que o 

toca e o que ele pensa. Ao aproximar o que nos toca do que chamamos vida, estamos em 

um momento suspenso, mas não é por isso que ela é um puro real inacessível: o 

significante siderante é, para nós, o passador possível desse real. 

Qual pode ser o sentido de um tal desejo? O de experimentar o espanto? 

Didier responde: “o afeto que o espanto induz em mim é, entre todos os afetos, o 

único que sou capaz de experimentar como se ocorresse pela primeira vez. Mesmo que 

ele se repita, eu não o recebo como uma repetição”. 

Quanto ao espanto em relação à criança, ele nos diz: “se o jogo da criança não é 

pura diversão de um desejo sem consequência, separado do real, é porque ao contrário 

ele põe em jogo um desejo que engendra o real”.  

E prossegue: o que vê, pois, a criança? O que se esforça em ver o pintor? Mais 

exatamente o que ele se esforça em rever. O olhar espantado da criança é testemunho de 

que ela vê com um frescor inaugural algo que o adulto cessou de ver. 
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É nesse sentido que o pintor desvela o invisível ou, nas palavras de Didier, a 

invisibilidade solicita o olhar do pintor. 

Termino com duas reflexões, de Lucien Freud, pintor retratista, e de E. Ernst 

Gombrich, em “História da Arte”, de 1950: 

 

O pintor torna real os sentimentos mais íntimos que ele experimenta e que são 

essenciais. Aquele que olha o quadro toma conhecimento de um segredo graças 

à intensidade que foi sentida. Na criação de uma obra de arte, o instante de 

felicidade perfeita não existe. A promessa desse instante é perceptível no ato 

de criar, mas desaparece à medida que a obra é concluída. Pois é aí que o pintor 

compreende que o que ele pintou é apenas uma imagem. Até esse momento ele 

ousou esperar que a pintura pudesse bruscamente tornar-se viva. Se não fosse 

assim, uma vez o quadro concluído ele poderia se aposentar. É essa profunda 

insuficiência que o leva a continuar. 

 

Nada existe realmente a que se possa dar o nome Arte. Existem somente 

artistas. Outrora eram homens que apanhavam um punhado de terra colorida e 

com ela modelavam toscamente as formas de um bisão na parede de uma 

caverna; hoje, alguns compram suas tintas e desenham cartazes para tapumes. 

Não prejudica a ninguém dar o nome de arte a todas essas atividades, desde 

que se conserve em mente que tal palavra pode significar coisas muito diversas, 

em tempos e lugares diferentes, e que a Arte com A maiúsculo não existe. 


