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REZUMAT

Scop: Comunicarea de faţă îşi propune a aduce în discuţie complexitatea pacientului copil din punct de vedere al particularităţilor 

sale de vârstă, cât şi necesitatea implementării elementelor de psihoterapie (în cazul nostru, grafoterapia) alături de tratamentul 

medicamentos cerut de diagnosticul medical.

Materiale şi metode: În contextul scopului enunţat, prezenţa şi aplicarea elementelor de grafoterapie în tratamentul pacientului 

copil, reprezintă nu numai semnul complex al terapiei, cât şi implementarea unei noi atitudini comportamental-profesionale a 

medicului şi psihologului/psihoterapeutului în rezolvarea situaţiei problemă creată.

Grafoterapia aplicată la copil ajută la înlăturarea unor aspecte negative ale dezvoltării permiţând valorifi carea potenţialului aces-

tuia, urmărind de asemenea precizia şi siguranţa mişcărilor ce au un efect pozitiv pe direcţia maturizării personalităţii, mai ales 

în stadiul de evoluţie.

Rezultate: O asemenea formulă de structură terapeutică este benefi că,  grafoterapia fi ind utilizată la copil în cazuri de: probleme 

afective, difi cultăţi de comunicare, nesiguranţă cât şi diferite forme de anxietate, eliminând în timp carenţele atitudinal-compor-

tamentale apărute la un moment dat.

Concluzii: Aplicarea şi implicarea elementelor de grafoterapie în tratamentul copilului reprezintă în acest context o rezultantă 

a muncii în echipă - medic specialist - psihoterapeut, fi ind totodată şi o modalitate efi cientă de recuperare psiho- medicală a 

pacientului, subliniindu-se astfel, complexitatea actului terapeutic sub toate aspectele sale.

Cuvinte cheie: copil, particularităţi de vârstă, grafoterapie

Se cunoaşte faptul că atât asupra adultului cât şi  
a copilului, se poate interveni terapeutic, important 
fi ind ca aceasta  să fi e făcută în strânsă legătură  atât 
cu medicul cât şi cu psihologul. În cazul nostru, celor 
doi li se mai adaugă şi grafologul venit a acorda spri-
jin mai ales în recuperarea unor carenţe de cunoaştere 
a unor abilităţi de bază. Important este a se acţiona 
asupra  originilor problemelor existente, eliminând 
cauzele şi reeducând personalitatea.

Grafologul poate colabora cu terapeutul putân-
du-i oferi sfaturi, dar şi descoperind potenţialul per-
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soanei afl ate în difi cultate sau oportunitatea unui trata-
ment. Aşa cum amintea H. Ploog „grafologul poate ofe-
ri unele indicaţii înaintea începerii tratamentului, poate 
sugera unele modalităţi de intervenţie şi indica posibi-
lităţile de reuşită ale acestora.” Este de reţinut faptul că, 
reuşita sau eşecul terapiei pot fi  determinate la timp, iar 
analiza grafologică depistează existenţa senzaţiei de 
boală sau suferinţă, indicând unele scheme de compor-
tament neadecvate, sau putând a diagnostica o viziune 
deformată asupra realităţii. În cazul însănătoşirii, deci şi 
a reuşitei terapeutice, scrisul devine mai amplu şi cald, 
difi cultăţile în conturarea literelor şi rigiditatea forme-
lor dispar, iar dinamica pulsiunilor revine la normal.

Din întregul noian de defi niţii, aprecieri şi luări 
de poziţii legate de grafoterapie ne-am oprit asupra 
celei date de A.M.Cobbaert (1961) care punctează  
faptul că aceasta dă rezultate bune mai ales în stadiul 
evolutiv (copii) ţinând cont şi de  analiza scrisului  pă-
rinţilor.  Aplicată la copii, grafoterapia  ajută la  înlă-
turarea unor aspecte negative  şi permite valorifi carea 
potenţialului acestora. În acelaşi context, grafoterapia 
rezolvă problemele psihologice ale copiilor, care au 
legătură directă sau indirectă cu scrisul, fără a fi  auto-
vindecătoare pentru alte situaţii terapeutice.
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În cazul aplicării grafoterapiei e necesar a cunoaş-
te tehnicile specifi ce de aplicare pe care le identifi ca 
R.Olivaux (1957) şi anume:

primele exerciţii au ca scop stăpânirea şi con-
trolul vitezei

următoarele exerciţii utilizează o serie de 
forme care ajută propriu zis la conturarea scrisului (linii 
curbe, ghirlande, ghirlande sub formă de 8, linioare şi 
cerculeţe, ca în timp să se ajungă la scrierea literelor)

să se facă un exerciţiu minim de scrierea câ-
torva rânduri, zilnic

Să nu uităm faptul că trebuie să intervenim în a 
menţine echilibrul copilului, canalizând toate as-
pectele pozitive ale personalităţii  acestuia şi ajutân-
du-l să depăşească difi cultăţile.

Tot după R. Olivaux (1957) acţiunea terapeutică  a 
grafologului constă în:

a) decondiţionare
b) destindere (revenirea la gesturile copilului care 

învaţă să scrie, la simplitate)
c) disciplinarea (exerciţiile trebuiesc efectuate zil-

nic, la aceeaşi oră timp de 10 minute fi ind percepute 
ca un moment de destindere

d) atenţie şi concentrare, dar fără tensiune
e) recondiţionare (aportul unor elemente bine struc-

turate ce permit reconstituirea scrisului pe noi baze).

—

—

—

Este interesantă viziunea lui M.E. Echevarria 
(1984) care recomandă copiilor să scrie câte o pagină 
dimineaţa şi una după amiază, cu posibilitatea de a 
fi  la aceeaşi oră, datând şi semnând de fi ecare dată, 
paginile scrise. Aceste acţiuni induc disciplinarea, 
ajungând prin avansarea în scris să utilizeze şi fraze 
stimul. Grafoterapia se poate implica şi este utilă şi în 
tratarea copiilor cu  probleme de comportament cât 
şi cu probleme în însuşirea cunoştinţelor. Nu lipsită 
de importanţă este şi remarca lui  R.Resten (1949) 
care acordă credit grafoterapeutului în anumite cazuri 
patologice, inventariindu-şi intervenţiile sub forma 
descrisă în tabelul de mai jos.

Aplicată cu multă atenţie şi profesionalism, grafo-
terapia ajută copilul să se simtă în centrul  atenţiei lu-
crând cu calm şi  destindere, acţionând pozitiv asupra 
întregului script pe care-l execută. Din punct de vede-
re educativ: autodisciplina, punctualitatea şi caracterul 
constant al acţiunii, au efecte benefi ce asupra copilu-
lui. De asemenea, precizia şi siguranţa mişcărilor au 
un efect pozitiv pe direcţia maturizării personalităţii,  
mai ales în stadiul evoluţiei.

Conchidem, subliniind că grafoterapia este mult 
utilizată cu rezultate terapeutice benefi ce în cazuri de:

probleme afective
difi cultăţi de concentrare

—
—

Caracteristici prezente în scris Corecţii necesar de efectuat

Viteză = scris rapid, lent, agitat Viteză medie = 150 litere pe minut

Apăsare = puternică, slabă, neregulată Apăsare uniformă şi puternică

Dimensiune = foarte mare, dilatată sau mică, disproporţionată, 
zona inferioară pre mare sau redusă, linii prea scurte sau lungi, 
inegale

Litere cu dimensiune medie şi bine proporţionate, litere mari 
depăşind cu 2,5 dimensiunea literelor mici

Continuitate = prea legat, despărţit, instabil, prea monoton, 
în salturi, neterminat

Pe grupuri, ritmat, echilibru între legături şi întreruperi

Înclinaţie = progresiv, regresiv, alternanţă între unul şi altul Înclinaţie medie de 45˚ de la orizontală
Forma = artifi cial, complicat, prea unghiular, prea rotund, 
ghirlandă

Simplă şi clară

Bară la „t” = variabilă, absentă, spre stânga, prea dreaptă, 
deasupra, dreaptă

Regulată, scurtă, în relief

„o”, „e”, „ă” = prea deschise, prea închise, 
deschise în partea de jos, inelate

Închise sau puţin deschise

Marginea din stânga = inegală, se măreşte sau 
se micşorează progresiv

Egală şi regulată 

Punctuaţia = semne imprecise, înainte sau după 
literă, prea sus, prea jos 

Precisă, la o înălţime rezonabilă şi exact deasupra literei

Manifestări ale suferinţei = tensiune, întreruperi,
tremur, litere lipsă

Corectare; în cazul tremurului corectarea nu este posibilă
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nesiguranţă
diferite forme de anxietate
ţinând cont de relaţia privilegiată cu terapeutul 

şi integrarea într-un grup, toate având efecte benefi ce.
În acest context, atât medicul psihiatru şi nu numai, 

cât şi psihologul/psihoterapeutul formând o echipă, pot 
interveni în compartimentele amintite anterior astfel 
încât, clientul să se poată bucura de întreaga atenţie de 

—
—
—

specialitate acordată la un moment dat de cei în drept.
Chiar dacă acum grafoterapia îşi reîncepe drumul 

în structura psihoterapeutică, important pentru 
medic şi psiholog sunt deschiderea spre nou cât şi 
acceptarea schimbării în folosul pacientului, privind 
astfel complexitatea terapiei aplicate pornind, de ce 
nu, tocmai de la… scris.

It is known that one can interfere therapeutically 
not only upon adults but also upon children and, for 
the success of the therapy, it is important that the 
physician and the psychologist should work in close 
contact. In our case, the graphologist is added to the 
therapeutic team in order to give support in recover-
ing some defi ciencies of certain basic abilities.   It is 
important to act upon the origins of the problems, 
eliminating causes and re-educating the personality. 

Working together with the therapist, the gra-
phologist may, give them advice while discovering 
the potential of the individual being treated or the 
opportunity of a treatment. As H. Ploog said, “the 
graphologist may off er some advice before starting 
a treatment, may suggest some ways of intervention, 

THE INVOLVMENT OF THERAPY AND GRAPHOTHERAPY 
ELEMENTS IN CHILDREN’S MEDICAL TREATMENT

ABSTRACT

Aim: Th e present communication aims to bring into discussion the complexity of the child patients from the point of view of 

their age peculiarities, and the necessity of implementing psychotherapy elements (in our case, Grapho-Th erapy) accompanied 

by medical treatment specifi c to medical diagnosis.

Materials and methods: In this context, the presence and practice of Grapho-Th erapy in the treatment of the young patients, 

represents not only a sign of a complex therapy, but also the implementation of a new behavioural- professional attitude of the 

doctor and psychologist/ psychotherapist in solving  a therapeutic problem.

Grapho-Th erapy applied in children helps to eliminate some negative aspects in their development and allows them to take 

full advantage of their potential, keeping also in sight the precision and accuracy of movements, which have a positive aspect in 

personality maturation especially during the developmental stages.

Results: Such a structural therapeutic formula is benefi cial, Grapho-Th erapy being used in cases of: aff ective problems, com-

munication diffi  culties, uncertainty and diff erent forms of anxiety, eradicating in time attitudinal- behavioural defi ciencies that 

occurred at a certain point in a particular child’s development.

Conclusions: Implementing and involving the elements of Grapho-Th erapy in child’s medical treatment represents, in this 

context, the result of team work (consulting physician- psychotherapist) being, at the same time, an effi  cient modality for the 

psycho-medical rehabilitation of the patient, emphasizing thus the complexity of the therapeutic act in all its aspects.
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and indicate the possibilities of their success.” We have 
to be aware of the fact that therapy success or failure 
may depend on early discovery of the defi ciency and 
handwriting -analysis may determine the existence of 
sickness or suff ering sensation, indicating some inad-
equate behavioural schemes, or being able to diagnose 
a distorted view upon reality. In case of recovery, that 
is, of therapeutic success, writing becomes larger and 
warmer; the diffi  culties in sketching letters and the 
rigidity of shapes disappear, and the dynamics of pul-
sations comes back to normal. 

From the multitude of defi nitions, opinions and 
arguments concerning Grapho-Th erapy we chose 
the one formulated by A.M.Cobbert (1961) who 
underlines the fact that this kind of therapy has 




