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PLANILHA RESULTADOS DO GRUPO:  Voluntárias mulheres (34, 38, 56, 65 anos) - Voluntários homens (34 e 40 anos) 
 Motivos desenhados Escolha do material Relações entre o desenho 

e a vida 

Consciência de si mesmo Consciência do outro Valores Consciência de 
necessidades 

Evocação de 
sentimentos 

Sentimentos em relação à 
própria criação 

Descobertas a partir do 
desenho e interação 

Alguns comentários 
espontâneos 

 
 
 
 
 
 
 

1ª 
 

S 
E 
S 
S 
Ã 
O 

ANA = mãe 
IZA = a própria casa, 
flores, peixe 
JAN = Deus, a si 
mesma, filhos e 
marido, corações e 
pessoas, nomes 
JOS = viagem de 
ônibus, pousada, 
carro, árvores, rosas 
KAL = sol, escola, 
árvore, flores, 
Juninho, caminho 
NAI = o próprio 
coração, flor, 
macieira. 

ANA = Lápis de cor 
p/ roupa discreta 
IZA = Lápis de cor 
p/ beleza e colorido 
JAN = Giz de cera 
(mais fácil de pintar 
as paredes) Lápis de 
cor (p/ pintar as 
letras) 
JOS = Giz de cera e 
lápis de cor porque 
pinta mais rápido 
KAL = Lápis de cor 
p/ beleza 
NAI = Lápis de cor e 
canetinha (p/ 
contornar o coração, 
p/ não ficar 
apagadinho) 
 

ANA = sente falta de ser 
mãe, não foi mãe, vida 
sem sentido porque sem 
filho. 
IZA = gostaria de ser um 
peixe porque quer ter paz, 
parar de se preocupar 
JAN = quando conheceu 
a Deus sua maneira de 
pensar o outro mudou 
radicalmente. 
JOS = deseja ir para Foz 
do Iguaçu para estar com 
os amigos 
KAL = identifica-se com 
Juninho, e se vê com a 
idade dele: 6 anos 
NAI = está apaixonada, 
mas precisa decidir o que 
fazer da vida. 

ANA = Incapaz de desenhar. 
Sua maneira de ser 
comparada à sua mãe: 
paciência x impaciência e 
suas conseqüências.  
IZA = muito caseira, traços 
pessoais: timidez e 
tolerância, quer o sossego 
do peixe. 
JAN = pessoa consciente e 
responsável pela família e 
outras pessoas p/ transmitir 
amor cristão. 
JOS = vê a si mesmo 
dirigindo um ônibus e no 
meio de amigos indo p/ Foz. 
KAL = se vê com 6 anos na 
escola, injustiçado no 
passado e retraído. 
NAI = feliz por estar viva, 
apesar das dificuldades que 
passou. 

ANA = se virem seu 
desenho, vão achar 
horroroso porque é só 
rabisco, não sabe 
desenhar. 
IZA = gosta de todas as 
pessoas, não gosta de 
magoar ninguém. 
JAN = Deus ama a todos, 
são importantes. 
JOS = em Foz, as pés- 
soas são legais. 
KAL = não responde. 
NAI = existem muitas 
pessoas maldosas, que 
difamam. 
 

ANA = O mais importante 
é saber q ainda tem mãe 
vencedora é sua mãe, 
tem paciência, fica quieta, 
é pacífica. 
IZA = Seus filhos. Está 
tarde p/ realizar o sonho 
de ter casa bonita e 
aquário, ganha pouco. 
JAN = Deus em 1º lugar, 
amor em ação > Jesus 
JOS = o ônibus para 
ganhar dinheiro fazendo 
turismo. A casa onde 
mora. Rosa p/ mulher 
KAL = estudar para 
melhorar situação 
financeira. 
NAI = seu coração, o filho 
já é independente. 
Humildade, respeitar os 
mais velhos. Vitória é lutar 
pela vida. 

ANA = sentiu falta de ter 
sido mãe. Falta um filho, os 
idosos são escanteados 
IZA = jardim e sol. A vida 
não é um mar de rosas. 
Quer mudar, não consegue, 
é tímida demais. 
JAN = p/ construir nem 
sempre foi um mar de rosas, 
não tem flor. 
JOS = piscina e dinheiro 
KAL = de não ter aprendido 
mais isso (atividade criativa, 
desenhar) Sonha ter sua 
casa própria. Falta-lhe a 
mãe vestindo-o. Precisava 
de outro p/ estar com 
“Juninho” no recreio. 
NAI = sente-se sozinha, não 
pôde acompanhar o 
crescimento do filho. 
 

ANA = sentiu-se feliz 
de saber q ainda tem 
mãe. 
IZA = descontenta-
mento consigo mesma 
porque é tímida, 
incapacidade de 
realizar seu sonho 
material.. 
JAN = sente-se 
responsável pela 
família 
JOS = sentiu-se feliz 
de desenhar o que 
gosta. 
KAL = imaginando a 
casa dos sonhos 
NAI = apaixonada por 
tudo. Seu coração 
flechado pelo amor 
pelo filho e namorado.  
 

ANA = gostou, amou porque 
é mais uma coisa que 
aprendeu. 
IZA = por ser 1ª vez, gostou, 
fez bem, nunca tinha 
desenhado. 
JAN = Gostou porque 
expressou o que estava 
sentindo 
JOS = gostou mesmo não 
estando “bem feitinho”. 
Gostou porque “vai trocando 
idéia, vai aprendendo.” 
KAL = gostou porque foi ele 
mesmo q fez 
NAI = gostou porque se 
distrai, esquece as coisas 
ruins. 
 

ANA = queria fazer melhor, 
mas não conseguiu, deve-ria 
ter tentado adotar uma cç e 
aprendeu q deve participar 
das coisas 
IZA = “ainda não”, fala do 
sonho de ter uma casa 
bonita, jardim e aquário. 
JAN = descobriu a impor-
tância que atribui a sua 
família. Olhando p/ 1 de-
talhe (terra) em seu dese-
nho descobre o significado: 
descaso c/ a natureza 
JOS = diz q não descobriu 
nada. 
KAL = “quem desenha tem 
mais oportunidade” 
NAI = pensa em sua 
mudança: cai ou não cai 
como as maçãs no desenho, 
precisa decidir. 
 

ANA = diz q ta feinho, 1 
detalhe no seu desenho a 
faz contar 1 episódio: 
tentativa de ser costu-
reira. Fala do cansaço da 
mãe.  
IZA = diz q vai praticar 
mais o desenho em casa 
p/ se preparar p/ as 
sessões, fala da falta de 
memória. Fala do filho q 
desenha. 
JAN = diz q sempre vai 
descobrir algo novo so-
bre ela mesma, agradece 
a pesquisadora por ter 
olhado p/ seus desenhos 
JOS = faltou a piscina. 
KAL = silêncio 
NAI = fala do seu 
tratamento, diz a gostou 
de participar 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

2ª 
 
S 
E 
S 
S 
Ã 
O 

ANA = a própria 
casa 
IZA = os filhos de 
mãos dadas 
JAN = a escola, 
professora e colegas 
JOS = a própria 
casa (2 andares) e 
ônibus 
KAL = sol, mãe, 
irmão, ele mesmo, 
árvore, raposa, 
laranjeira, caminho 
NAI = ela mesma, 
sua casa, seu quarto 

ANA = Lápis de cor 
Cores alegres 
IZA = Lápis de cor 
p/ beleza do dese-
nho. Caracteriza a 
roupa dos filhos. 
JAN = Gosta de usar 
o giz de cera porque 
passa bem, gosta do 
amarelo 
JOS = tinta guache 
(mais fácil e prática) 
e giz de cera 
KAL = Lápis de cor 
Não diz o porquê 
NAI = Lápis de cor  
(“usei eu mesma” [!]) 

ANA = quer voltar a ser 
dona do lugar onde mora, 
sua própria casa 
IZA = cuida dos filhos 
como se fossem crianças, 
união é tudo. 
JAN = o futuro está para 
chegar, estudar é o meio 
para avançar e alcançar o 
objetivo de ser 
missionária. 
JOS = gosta de viajar, diz 
que poderia ganhar 
dinheiro fazendo excursão 
KAL = sua mãe e seu 
irmão com ele em casa 
antigamente “era bom” 
NAI = desabafo, sua 
saúde corre risco se 
estiver grávida. 

ANA = Gosta de fazer algo 
com as próprias mãos. 
consciência da mudança que 
teve durante a vida, causas: 
infância e ex-marido. 
IZA = diz ser boa mãe. Fé 
em Deus confrontada porque 
se preocupa demais. 
JAN = sente-se importante, 
sem medo, estudante 
motivada agora e no futuro 
pelos planos de ser 
missionária.  
JOS = vê a si mesmo feliz 
no volante, junto a amigos 
indo p/ SP. Dirigindo ônibus, 
trabalhando com excursão. 
KAL = vê a si mesmo com a 
mãe, consciente que seu 
estado emocional oscila 
entre alegre e triste. 
NAI = com medo, nervosa, 
pensativa. 

ANA = Identifica-se com 
os “sem teto” e se 
compadece deles. 
IZA = quer bem, mas 1º 
seus filhos. Ajuda os 
outros. Nunca fala não. 
JAN = pessoas são ca-
rentes, sem ânimo para 
estudar, ficam para trás. 
JOS = não dá pra confiar 
muito em todas as 
pessoas, tem que 
escolher os amigos de 
verdade para lotar o 
ônibus. 
KAL = As outras pessoas 
são felizes e vivem 
melhor que ele. 
NAI = não se queixa das 
amizades que têm porque 
estão do seu lado. 

ANA = sua casa própria 
em campo mourão. 
Valoriza a escola porque 
é onde pode conversar +. 
IZA = 1º Deus, saúde p/ 
os filhos. Dar as mãos. 
Trabalho e dinheiro 
também. 
JAN = A escola agrega 
valor: aprender p/ 
enfrentar a sociedade. 
Professora. Valoriza 
palavras de afirmação, 
incentivo. Sua vida 
pessoal é + importante 
JOS = Família e parentes 
KAL = aprender a 
desenhar 
NAI = saúde. Suspeita de 
gravidez. O inocente não 
tem culpa, não vai abortar 
se estiver grávida. 
 

ANA = Morar em sua pró-
pria casa, ser dona, poder 
mandar, decidir. Falta de 
conversar em casa está se 
fechando. “a minha vida não 
foi florida assim não.” 
IZA = falta amor e união no 
meio do povo. Sente falta 
dos filhos.  
JAN = não sente falta de 
nada. 
JOS = dinheiro, descanso 
KAL = sua mãe providen-
ciando alimento. 
NAI = apoio. Precisa de 
alguém para ouvi-la. 
 

ANA = gostou de 
participar porque pôde 
conversar 
IZA = incapacidade 
financeira. 
JAN = sentiu-se im-
portante colocando no 
papel o que está fa-
zendo. Sente-se “firme 
de uns meses pra cá”, 
sente-se decidida. 
JOS = feliz por ter 
desenhado sua casa e 
o meu [...] (ônibus? 
Mas ainda não tem) 
KAL = achou bonito o 
desenho q fez 
NAI = sentiu-se grávida 
 

ANA = Gostou de fazer 
porque fez pensar na própria 
casa. Diz que ficou tortinho. 
IZA = gostou porque fez 
pensar nos filhos (deu a luz, 
deu a vida) e leva a pensar q 
não pode fazer + pelos filhos 
porque ganha pouco. 
JAN = Gostou, amou fazer o 
desenho, tinha em mente 
exatamente como ia fazer 
JOS = não gostou da roda 
do ônibus mal pintada 
KAL = gostou de desenhar 
NAI = gostou por causa de 
sua possível gravidez. 
 

ANA = não sabe dizer. 
IZA = do jeito que dese-
nhou: dar as mãos, des-
cobriu q é uma mãe coruja, 
uma mãe melhor. 
JAN = descobriu que no 
momento é importante estar 
estudando e não faltando, 
que a professora é 
importante, seu modo 
carinhoso de ensinar. 
Descobriu que às vezes é 
“elétrica” e às vezes 
pensativa e mais calma, 
JOS = diz q não descobriu 
nada. 
KAL = silêncio 
NAI = que é feliz apesar do 
que já passou, hoje tem um 
rim novo. 
 

ANA = fala de infância 
turbulenta e casamento 
como causas de uma 
mudança na identidade e 
insônia > remédios. Diz q 
a melhor coisa foi voltar a 
estudar > faz amizade, 
conversa. 
IZA = pergunta a opinião 
da pesquisadora sobre os 
desenhos que fez. 
JAN = cita características 
de cada colega q 
desenhou e o carinho q 
sente por eles. Descobriu 
q é gostoso estar numa 
sala de aula porque foi 
incentivada pela diretor. 
JOS = não gostou da 
pintura que fez na casa 
KAL = conta episódio da 
infância. 
NAI = Conta sobre o pai 
de seu filho, fala 9 min 
sem parar. Agradece por 
estar sendo ouvida. 
 

 
 
 
 
 
 
 

3ª 
 

S 
E 
S 
S 
Ã 
O 

ANA = a casa onde 
mora atualmente, 
flores e arvore 
IZA = igreja, rosas, 
botão e título 
JAN = ela mesma 
ensinando sobre a 
bíblia para 6 
pessoas 
(discipulado) 
JOS = a própria 
casa (2 andares), 
carro 
KAL = sol, ele 
mesmo criança com 
a mãe, rio com 
peixes, cachorro, 
carro do padrasto, 
flores, árvore 
NAI = a casa na 
infância, flor, pedras, 
porta fechada com 
escadinha. 
 
 
 
 

ANA = Lápis de cor 
Tentou usar 
canetinha, mas lápis 
“fica mais certinho” e 
não borra 
IZA = Lápis de cor 
Fala das cores que 
usou: verde, preto 
vermelho, azul 
JAN = lápis preto 
e borracha p/ 
desenhar pessoas, 
não tem como pintar 
porque não tem 
roupas. 
JOS = Lápis de cor 
porque é mais 
prático 
KAL = Lápis de cor, 
melhor p/ apagar, o 
giz não apaga. 
NAI = Lápis de cor e 
canetinha p/ ficar 
mais alegre. 

ANA = o lugar onde mora,  
IZA = igreja é paz, sua 
neta a acompanha e seu 
filho vai às vezes 
JAN = quer transmitir ao 
outro o amor que recebeu 
de Deus e ensina a bíblia 
sagrada  
JOS = sua casa e sua 
família à noite jantando e 
indo dormir. 
KAL = sua família quando 
era criança, ele e sua 
mãe estavam sempre 
juntos 
NAI = a casa onde 
morava quando criança, o 
passado e o presente se 
encontram no mesmo 
desenho, porta e escada 

ANA = vê a si mesma se 
escondendo na casa da 
irmã, não tem liberdade, 
quer se mudar, mas morar 
perto dos parentes (mãe). 
IZA = sentimento de 
pertencer a uma igreja, traz 
a paz desejada. Não é nada 
sem Deus. 
JAN = sente-se capaz de 
ensinar. Vê-se como 
desenvolvida na área 
espiritual. 
JOS = feliz, vê-se em casa 
com a família à noite, 
jantando e dormindo. 
KAL = vê a si mesmo com a 
mãe, se pudesse voltaria no 
passado para reviver a 
infância. 
NAI = vê a si mesma dentro 
de casa, fechada pra tudo. 

ANA = todos têm vontade 
de se mudar. 
IZA = todos deveriam ir 
para a igreja aprender o 
bem. Pessoas precisam 
mudar de vida.  
JAN = O grupo do disci-
pulado: pessoas espe-
ciais, têm vontade de 
mudar de vida, melhorar 
JOS = pessoas que não 
tem casa e pagam aluguel 
> é complicado. 
KAL = as outras pessoas 
pensam como ele: 
deveriam voltar no 
passado. 
NAI = as pessoas são 
muito felizes pelo que são 
e pelo que fazem. 
 

ANA = preservação da 
natureza, árvores são o 
pulmão.  
IZA = Fé em Deus. 
Princípios cristãos 
protestantes: o bem. O 
mal ta tomando conta. 
JAN = ensinar a bíblia, 
cuidado especial com 
pessoas. Sensível às 
emoções do outro. Vitória 
é ver o aprendizado do 
outro. 
JOS = família, saúde e 
dinheiro. 
KAL = “seguir a vida 
agora.” “To vendo agora 
né o futuro”. 
NAI = Sair mais com as 
amigas. Fuma, porque 
sente-se presa, fechada. 
Otimismo em relação ao 
tratamento de 
hemodiálise. 
 
 
 
 
 

ANA = sente falta do seu 
“cantinho”, sua casa. 
IZA = falta seu filho p/ aju-
dá-la a desenhar melhor. 
Mais um botão q seria seu 
outro filho no desenho.  
JAN = desenhar melhor, 
precisa do outro p/ apren-
der. Precisou do incentivo p/ 
ir p/ a escola, tinha medo e 
sentia-se incapaz 
antigamente. 
JOS = jardim, piscina, férias 
KAL = mãe fazendo comida, 
irmãos, pescar e nadar no 
rio. 
NAI = diz que não sente 
falta. 
 

ANA = não sabe res-
ponder. Indigna-se com 
a situação da falta de 
preservação de 
árvores. 
IZA = sentiu-se bem 
porque desenhou o 
que queria ter 
desenhado 
JAN = sente-se espe-
cial e feliz trabalhando 
com o discipulado  
JOS = pensou em 
desenhar sua casa 
quando viu a 
pesquisadora 
chegando. 
KAL = sentiu-se muito 
orgulhoso, um pouco 
alegre um pouco triste. 
NAI = sentiu-se alegre 
por causa da flor 
 

ANA = “Gostei. Fui fazen-
do”. Expressou mais ou 
menos.  
IZA = Gostou, mas faltou 
acrescentar outro botão > 
outro filho indo p/ igreja. 
JAN = gostou de pensar nas 
pessoas que desenhou 
JOS = Gostou porque 
desenhou sua casa. 
KAL = gostou porque fez 
lembrar dos pais e dele com 
sua mãe. 
NAI = achou bom fazer 
 

ANA = desenhando e 
pensando de vender sua 
casa de campo mourão e 
construir outra em Curitiba. 
IZA = Deus é mais, vai 
procurar ser mais fiel a Ele, 
ir mais na igreja. 
JAN = descobriu que o sim-
bolismo do seu desenho 
expressa que é mais desen-
volvida no aspecto espiritual 
em relação aos seus alunos 
do discipulado. 
JOS = diz q não descobriu 
nada. 
KAL = fez lembrar da 
infância. 
NAI = diz que é feliz apesar 
de tudo, não demonstra se 
fica triste. 
 

ANA = fala do dia que foi 
cobrar do vizinho q 
replantasse a árvore q 
estava cortando. 
IZA = pergunta à pes-
quisadora se esta vai à 
igreja.  
JAN = diz que vai 
aprender com seus 
alunos do discipulado, 
assim como eles apren-
dem com ela. A vitória 
deles é a sua. 
JOS = fala que faltou 
desenhar a piscina e re-
lata como é o momento 
de lazer que gosta de ter. 
Diz q faltou desenhar 
jardim. Promete q vai 
desenhar a piscina e o 
jardim na sessão se-
guinte. KAL = “minha 
história é esse [...] o que 
eu tinha p/ fazer eu fiz” 
NAI = Agradece. 
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 Motivos 
desenhados 

Escolha do 
material 

Relações entre o 
desenho e a vida 

Consciência de si mesmo Consciência do outro Valores Consciência de 
necessidades 

Evocação de 
sentimentos 

Sentimentos em relação à 
própria criação 

Descobertas a partir do 
desenho e interação 

Comentários 
espontâneos 

 
 
 
 
 
 
 

4ª 
 

S 
E 
S 
S 
Ã 
O 

ANA = ela mesma 
fazendo ginástica 
IZA = ela mesma 
admirando o céu, 
plantas, lua, estrelas 
JAN = ela mesma 
com amiga fazendo 
louvor dentro da 
igreja, fachada da 
igreja. 
JOS = caminhão 
numa BR indo pra SP 
KAL = sol, sua mãe 
indo colher leite, casa 
na infância, caminho, 
seu pai, uma vaca. 
NAI = flores, pica-pau, 
coqueiro, arara. 
 

ANA = Lápis de cor e 
giz de cera para 
experimentar 
IZA = Lápis de cor. 
Fala das cores que 
usou: verde, preto 
vermelho, amarelo 
JAN = Lápis de cor  
(marrom) e canetinha 
(p/ contorno das 
janelas) 
JOS = Lápis de cor 
(amarelo, verde, 
marrom), canetinha, 
régua e carvão p/ a 
estrada (BR) 
KAL = Lápis de cor 
p/ beleza do trabalho 
NAI = Lápis de cor e 
canetinha p/ beleza 
 

ANA = com outros idosos 
faz amizades 
IZA = sua fé em Deus para 
compensar a preocupação 
com os filhos, introspecção, 
admiração pela natureza. 
Comparação sítio-cidade 
JAN = seu compromisso 
com Deus e a igreja 
JOS = seu desejo é ter um 
caminhão e viajar 
KAL = seus pais e a casa 
onde moravam 
NAI = sua infância era muito 
boa, sua persistência e 
força estão no pica-pau e 
sua alegria na arara e flor. 

ANA = “meio feinha”, dupla 
percepção de si mesma: 
traços físicos, gostos e idade. 
IZA = momentos com Deus e 
espera pelos filhos, ser mãe. 
Não é perfeita, diz que tem 
que pedir perdão e desculpar. 
JAN = “eu sou uma igreja viva 
de Jesus”, vê-se louvando a 
Deus na igreja. Seu histórico 
nos cargos da igreja. Sente-se 
feliz e realizada, capaz, diz 
que sabe que pode se 
expressar. 
JOS = vê a si mesmo 
trabalhando com caminhão, 
viajando p/ SP. Feliz porque 
está fazendo algo que sempre 
quis. 
KAL = emociona-se porque 
sente saudade 
NAI = vê-se como sendo uma 
pessoa alegre e forte. 

ANA = fazendo ginástica, 
faz amizades. 
IZA = excelentes, vizinhos 
mais próximos e outros 
menos próximos 
JAN = os outros precisam 
ser mais maduros, sonhar 
mais, todos são capazes. 
Compara pessoa com 
banana: exterior (casca) x 
interior (conteúdo), 
aparência x essência. 
JOS = O cara doente numa 
cama não sobrevive porque 
não trabalha e não ganha. 
Tem que ganhar. 
KAL = os outros são 
normais se sentem saudade 
como ele. 
NAI = os colegas de classe 
são legais, mas não tolera 
alguns, então senta no 
canto da sala. 
 

ANA = experiência, va-
loriza o grupo da melhor 
idade, ginástica, amizades. 
Juventude. 
IZA = Valoriza os luminares 
naturais. Fé em Deus 
apesar da preocupação. 
Humildade, pedir perdão 
JAN = o saber, a família 
estar junto com ela na 
igreja. Sentimento de 
pertencimento a um grupo 
cristão. Louvar a Deus, 
relacionar-se com pessoas, 
sem preconceito (aparência 
x essência) 
JOS = filhos e esposa, 
saúde para trabalhar e 
ganhar dinheiro. 
KAL = “começar minha vida 
de novo, levantar” 
NAI = seu bem-estar e 
alegria. 

ANA = não tem onde ir, está 
fechada.  
IZA = Sente falta dos filhos 
desenhar e escrever melhor, 
falta sossego do sitio 
JAN = “precisamos amar mais” 
JOS = diz não sentir falta de 
nada. Mas quer ter um 
caminhão, fala sempre em 
viajar. 
KAL = mãe fazendo bolo e 
irmãos, alegria da infância, 
brincadeiras.  
NAI = diz q sente falta, mas 
não conta o quê. 
Certamente sente necessidade 
de ser ouvida além do motivo 
que não conta, pois, agradece 
pela 2ª vez o fato de ser 
ouvida. 
 

ANA = sente-se bem de 
estar fazendo ginástica 
no desenho, 
descontentamento com o 
resultado do desenho > 
ela mesma. Sente-se 
feliz quando os 
sobrinhos lhe perguntam 
coisas. 
IZA = sentiu-se bem, 
mas se preparou desde 
o dia anterior. Sentiria 
melhor se soubesse 
desenhar. Sentimento de 
insegurança na cidade 
JAN = diz que começa a 
sentir-se uma 
desenhista, sente-se 
realizada, feliz de poder 
se expressar, sente 
alegria. 
JOS = feliz porque 
desenhou o caminhão q 
quer adquirir. 
KAL = falta da família  
NAI = sente-se bem 
fazendo os risquinhos 

ANA = Gostou mais ou menos 
porque ficou torto. “to 
mostrando (expressando) o q 
to fazendo”. 
IZA = gostou, apesar q não 
ficou bem feito 
JAN = Gostou porque achou 
lindo. 
JOS = Gostou, “mexe com a 
cabeça da gente”, vai 
aprendendo, uma casa, que 
nunca fazia. 
KAL = gostou porque quer 
aprender, seu sonho é ser 
desenhista, queria ter 
desenhado melhor. 
NAI = gosta porque está 
fazendo uma coisa alegre, 
algo que nunca faz, desenhar, 
porque não teve tempo. 
 

ANA = que não aprendeu a 
desenhar, que não sabe 
desenhar. 
IZA = depois vai passando, vai 
encaixando, o q tem a ver o 
desenho consigo. 
JAN = que a frente da igreja é 
bonita. 
JOS = diz que não descobriu 
nada. 
KAL = silêncio  
NAI = descobriu que se ama 
demais p/ estar sofrendo e diz 
q deveria ter dado um “basta” 
há muito tempo, mas não diz o 
quê. 
 

ANA = conta experiência no 
curso de pintura, não é o 
seu forte. 
IZA = Fala da lua, conta 
episódio no INSS > não 
escreve bem. Fala da 
diferença do sítio para a 
cidade > sossego x 
estresse. Diz: PAZ ! 
JAN = conta experiência de 
cura de uma sra. na igreja. 
JOS = “só isso aí mesmo”. 
KAL = silêncio 
NAI = anuncia que na 
sessão seguinte vai 
desenhar bastante em um 
papel maior (A3) 
Agradece por estar sendo 
ouvida. 
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ANA = a casa dos 
pais em Pernambuco, 
caminho, fores. 
IZA = ela mesma e os 
filhos ao ar livre, casa, 
flores 
JAN = os 3 filhos de 
mãos dadas 
JOS = bola, e quadra 
de futebol, torneio em 
Foz do Iguaçu com os 
amigos e a família. 
KAL = sol, a mãe, 
casa da infância  
NAI = igreja, 
borboletas, flores. 

ANA = Lápis de cor. 
Mais fácil e não borra  
IZA = Lápis de cor. 
Está acostumada a 
usar este material, 
“nem passou pela 
cabeça usar os 
outros” [!]. Era pra 
usar canetinha, mas 
não usou 
JAN = Lápis de cor e 
giz de cera porque 
gosta, fala das cores 
preferidas de cada 
filho e caracteriza a 
cor dos olhos e 
roupas. 
JOS = Lápis de cor. 
Pinta bem e não suja 
como a tinta. 
KAL = Lápis de cor 
porque está 
acostumado. 
NAI = Lápis de cor 
(mais apagado) e 
canetinha (mais vivo), 
p/ contraste.  
 

ANA = viver com os pais 
era bom, sua infância  
IZA = estar com os filhos é 
melhor. Amor e união 
JAN = amor materno 
JOS = o final de ano e 
esperado para encontrar os 
amigos em Foz do Iguaçu, 
se divertir, vencer 
campeonato. 
KAL = saudade da mãe  
NAI = na igreja encontra 
paz e cura, lá sente-se 
alegre. 

ANA = Diz que queria fazer 
melhor e não conseguiu. 
Sentimento de capacidade: ter 
coragem de voltar a morar 
sozinha. Levantar. 
IZA = vê-se melhor porque 
está no meio dos filhos. 
Identifica-se com pessoas 
“certinhas”, responsáveis com 
deveres, reputação. 
JAN = ser mãe; tem um traço 
comum com cada filho: ser 
carinhoso, envolver-se com 
pessoas e ser fiel a Deus e ao 
ministério. Sente-se feliz por 
ter conseguido se expressar. 
JOS = Feliz porque se vê em 
Foz com amigos participando 
de campeonato de futebol nas 
férias. 
KAL = vê-se novo, porém com 
a idade que tem atualmente. 
NAI = se imagina dentro da 
igreja que desenhou. 

ANA = não se dá bem com 
a irmã. 
IZA = verso bíblico: amar o 
próximo como a si mesmo, 
ajudar. 
JAN = ama os filhos com 
amor de mãe e os outros 
com outro tipo de amor. 
JOS = o outro time está 
triste porque o time de JOS 
vai ganhar o campeonato e 
o troféu. Eles são ruins, o 
time de JOS é bom porque 
tem garra e joga pra 
ganhar. 
KAL = os outros são iguais 
a ele, todos são seres 
humanos. 
NAI = nem todos são maus, 
se forem não se deve levar 
em conta.  
 

ANA = economia p/ não 
desperdiçar água e comida. 
Sua casa é + importante. 
IZA = Família, viver em paz 
com todos. Riqueza é + q 
dinheiro: paz e saúde. Lutar 
pelo sonho “Esforça q eu 
ajudarei”. Orgulho de rico e 
pobre. O dinheiro não salva, 
não dá paz e não cura. 
Juventude. 
JAN = união e felicidade 
dos filhos, fidelidade, 
compaixão, carinho pelas 
pessoas 
JOS = família, visitar os 
parente, amigos > 
felicidade. 
KAL = a mãe e a casa. 
NAI = religião e deixar de 
fumar 

ANA = sua casa. Seus pais, a 
infância.  
IZA = falta do marido no 
desenho. Desenhar melhor 
JAN = queria saber desenhar 
os pés que faltaram. 
JOS = diz não sentir falta, mas 
lazer é preciso p/ sobreviver 
KAL = mãe providenciando 
comida e bebida, infância, 
casa. 
NAI = diz que não sente falta 
porque tava inspirada fazendo 
o desenho e falando sobre. 
 

ANA = Diz q não sabe. 
Sentimento de 
capacidade de fazer 
alguma coisa (coragem 
de voltar atrás na 
decisão: ir morar 
sozinha) 
IZA = sentiu-se bem, em 
paz, com vontade de 
fazer mais, sentimento 
de incapacidade 
JAN = conseguiu pela 
primeira vez fazer 
pessoas q não fosse de 
palito como nas 
anteriores. Sentimento 
de capacidade 
JOS = sentiu-se feliz 
fazendo o desenho. 
KAL = não sabia o que ia 
desenhar 
NAI = sente-se bem e diz 
que se pudesse faria 
desenhos o ano inteiro. 
 

ANA = queria fazer melhor e 
não conseguiu. Gostou do 
desenho que fez. 
IZA = gostou, mas diz que não 
consegue desenhar bem, vai 
conversando vai se 
desprendendo, às vezes quer 
falar, mas não fala tudo. 
JAN = Gostou porque 
conseguiu se expressar 
melhor com o desenho. Uma 
forma de valorizar os filhos é 
pintá-los no papel. 
JOS = gostou porque gosta de 
fazer o que desenhou: jogar 
futebol com os amigos.  
KAL = gostou porque achou 
bonito, tem q pegar prática 
NAI = gostou porque desabafa, 
conversa. Lamenta ter 
terminado a pesquisa. 
 

ANA = se o passado voltasse 
gostaria de estar com os pais. 
Sempre aprende: vai 
perguntando vai descobrindo, 
diz q a pesquisadora descobriu 
seu passado e sua vida. 
IZA = conta os bastidores do 
seu fazer: “decidiu  se 
desenhar não na porta, mas 
no meio dos filhos e por isso 
fez a casa p/ sentir-se à 
vontade (desenhou fora da 
casa). Descobriu q é muito 
caseira, só dentro de casa. 
JAN = a unidade dos filhos, um 
protege o outro 
JOS = descobriu que 
participando da pesquisa está 
“usando com a cabeça” Diz 
que quando houver outra 
pesquisa está disposto a 
participar de novo. 
KAL = silêncio 
NAI = descobriu q tem q parar 
de fumar e “seguir mais certo” 
a religião, q está bastante 
errada, q tem que estudar 
mais e q gosta de desenhar. 

ANA = achou q a 
pesquisadora iria ensinar a 
desenhar. 
IZA = é bom desenhar p/ 
refletir, se conhecer, unir as 
pessoas. Quer aprender a 
desenhar. Cita riqueza e 
explora o assunto no 
aspecto: moral e material 
da palavra. 
JAN = conta que desenhou 
fora das sessões de 
desenho, conta visita ao 
museu de arte, fala da 
sensibilidade de guardar 
demonstrações de carinho 
em forma de bilhetes, etc. 
profetiza crescimento na 
vida da pesquisadora. 
JOS = lamenta-se por ter 
esquecido de desenhar a 
piscina e uma 
churrasqueira. 
KAL = silêncio 
NAI = diz q vai sentir falta 
da pesquisadora. 
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Todos desenharam a 
casa onde moram e a 
si mesmos em algum 
momento. 
A figura materna 
aparece em ANA e 
muitas vezes em KAL. 
A família é tema de 
todos os participantes. 

Todos usam lápis 
preto e lápis de cor, 
borracha e régua. Cita 
recursos: contraste 
em JAN e NAI. 
Utilidade das cores: 
ANA, IZA, JAN, NAI e 
JOS. Mais 
acostumado a usar 
lápis de cor: IZA e 
KAL. Escolha pela 
praticidade: JAN e 
JOS.  
Usa só 1 material: IZA 
e KAL. Experimentam 
mais de um material: 
ANA, JAN, NAI. Expe-
rimenta todos os 
materiais: JOS 
Dizem que o material 
é para embelezar: 
KAL, IZA, NAI 
A escolha do material 
se relaciona com a 
abertura para novas 
possibilidades. 

Todos estabelecem 
relações entre seus 
desenhos e suas vidas. 
Presente, Passado e Futuro 
estiveram nas falas de 
todos, mas com intensidade 
e freqüência distintas 
conforme a visão de 
homem e de mundo de 
cada um. Nas falas ficou 
mais evidente: em ANA, IZA 
e NAI o presente e 
passado, em KAL o 
presente e passado, em 
JAN o presente e o futuro, 
em JOS o presente e o 
futuro. Nos desenhos ficou 
mais evidente o passado e 
presente em ANA e NAI. O 
presente em IZA. O 
passado em KAL. O 
presente e o futuro em JOS 
e JAN.  
 

Fizeram autocríticas: ANA 
(presente), IZA (presente), 
JAN (passado), JOS (presente 
e passado) KAL (presente), 
NAI (presente), 
Ana identifica-se com os “sem 
teto” não porque lhe falte um, 
mas porque não se sente dona 
do teto sob o qual está 
vivendo. 
Expressam querer mais 
independência em relação à 
moradia = ANA, KAL 
Em relação à situação 
financeira = IZA e JOS 
Em relação às pessoas = NAI 
(fala de pessoas “pegajosas”) 
 
 
 
 

Todos são normais porque 
todos são seres humanos e 
todos têm sentimentos 
(KAL). As pessoas são 
alegres pelo que são, pelo 
que fazem (NAI) P/ o outro 
falta moradia, que é 
essencial (JOS). Identifica-
se com um “sem teto” 
quando não se sente dono 
do teto sob o qual vive 
(ANA e KAL). Falta às 
pessoas sonhar mais e lutar 
mais pelos seus sonhos 
(JAN e IZA). Nem todas as 
pessoas são maldosas, 
(NAI). A riqueza torna as 
pessoas arrogantes (IZA). 
Não se deve tolerar quando 
alguém lhe machuca (ANA). 
Não se pode confiar nas 
pessoas (IZA e JOS) por-
que existe traição (JOS) e 
violência (IZA). As pessoas 
são carentes (JAN) 

1ª valor: família: ANA, JOS, 
KAL e NAI; Deus em 1º 
lugar: IZA e JAN. Todos 
fizeram denúncias, estas 
ferem os direitos humanos 
e ambientais. Entre eles 
estão: trabalho infantil; 
ANA, IZA, JOS e KAL; 
Preconceito de idade em 
contratação de empregado: 
JOS; Maltrato com aluno 
especial na escola, KAL; 
Violência contra a mulher: 
ANA; Descaso com a 
natureza: JAN, KAL; 
Descaso com a limpeza das 
ruas da cidade: JOS 
Desperdício de comida e 
água: ANA e difamação: 
NAI. Denunciam falso 
moralismo religioso: JAN, 
IZA, NAI; Preconceito a 
pessoas mal vestidas: JAN; 
Médico que fuma: NAI. 
Desdém com idosos: ANA. 

Todos manifestaram 
consciência de ter 
necessidades durante a 
atividade:   
Dificuldades financeiras (KAL, 
IZA e JOS), falta de lazer (NAI 
e JOS), falta conversar mais 
(ANA, IZA, NAI), falta de “ter 
onde ir” (ANA e NAI), falta 
demonstrações de amor em 
ação na sociedade (JAN e 
IZA). Falta de mais contato 
com a família (ANA, IZA, KAL 
e NAI). 

Todos disseram sentir-se 
bem fazendo os 
desenhos. Manifestam 
alegria (JAN, JOS e 
NAI), saudade (ANA, 
IZA, KAL, NAI), 
arrependimento (ANA e 
NAI), tristeza (KAL e 
NAI), preocupação (ANA 
e IZA).  
Felicidade em todas as 
sessões: JOS 
Sentem-se especiais: 
JAN e NAI 
Sente-se orgulhoso: KAL 

Todos dizem gostar dos 
desenhos por si mesmos 
criados.  
Em algum momento, todos 
sentem-se insatisfeitos: pelo 
fato de não saberem se 
expressar bem através do 
desenho por falta de prática. 
 

Todos dizem descobrir e/ou 
aprender algo fazendo os 
desenhos e falando sobre 
estes.  
A maior parte das descobertas 
foi em relação às situações da 
própria vida e ao desenho 
como forma de expressão,  

Todos se preocupam com a 
beleza dos trabalhos. Há 
interesse em continuar 
desenhando: IZA e NAI. Já 
desenhavam: NAI e JOS. 
Sonha ser desenhista: KAL. 
NAI brinca que vai ser 
pintora e JOS brinca que 
vai ser arquiteto. 
Pensavam que a 
pesquisadora iria ensinar a 
desenhar: ANA, KAL, IZA e 
JOS. 
ANA começou um curso de 
bijuterias após ter 
participado das sessões e 
diz que é para se distrair.  

 


