
11 

 

APRESENTAÇÃO 
 

 
POR QUE ESSE TEMA? 

 
 

Eu mesma desenhava com freqüência durante os anos de minha 

adolescência e me perguntava de onde vinham todos aqueles desenhos bizarros. 

Tudo começou como uma brincadeira. Depois passou a ser uma necessidade. 

Lembro-me de olhar o papel em branco à minha frente e ele me pedir para ser 

preenchido. 

Eu não via a situação como um desafio, mas como um refúgio. Buscava ser 

compreendida. O que eu realmente queria e, no entanto, não sabia, era ver a mim 

mesma, descobrir quem eu era. Procurava me entender e encontrava no papel em 

branco uma forma de ser aceita como era. Como o papel não reclamava dos meus 

desenhos nem os julgava comecei a gostar deles. Para mim eram bonitos. 

Naquela época, na lógica do meu pensamento, dizia: a autora de desenhos 

tão bonitos só pode ser alguém de valor. Era como se eu fosse uma fonte de idéias, 

só capaz de conhecê-las, quando as colocava no papel.  

Meus desenhos retratavam, algumas vezes, tristeza e desespero, mas eu 

gostava desses também. Comecei então a me perguntar o que era bonito para 

mim. Perguntava coisas assim pelo simples prazer de pensar em questões que 

me inquietavam. Pensava sobre o assunto, mas não chegava a nenhuma 

resposta. Não tê-la não me incomodava, porque eu não me cobrava, nem o 

papel, meu cúmplice mudo. 

Mudo antes de preenchê-lo porque depois de alguns minutos desenhando, 

ele ganhava voz. Falava comigo. Expressava tudo o que eu estava sentindo e 

pensando naquele momento.  

De uma forma intuitiva, sabia que estabelecia um diálogo comigo mesma. 

O papel era meu meio. Desenhar era sempre uma descoberta e uma conquista 

para mim.  

Nunca tive medo do papel em branco, por isso gostava dele. Ele 

representava um espaço que não seria preenchido por outra pessoa além de mim, 

onde eu era livre totalmente. Não precisava cumprir nenhuma regra ali.  

Lembro-me que olhava para o papel e os lápis-de-cor com respeito. Eram 

minhas ferramentas habituais quando me permitia um momento de introspecção.  
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Mas havia um desenho do qual não gostava, apesar de nunca ter me 

perguntado por quê. Era apenas um rabisco. Deixei-o em preto e branco porque o 

achava feio. Um dia, uma pessoa me perguntou o que ele significava. Para minha 

surpresa respondi, e foi só então que descobri o que tinha desenhado e por que 

motivo não gostava dele. Representava uma circunstância difícil que eu estava 

vivendo. 

Deste dia em diante, percebi que meus desenhos eram para ser levados a 

sério. E os guardei como quem guarda um tesouro.  

Algumas indagações surgiram a partir desta intensa relação com o desenho. 

Hoje, adulta, minhas dúvidas se transformaram numa interessante pesquisa no 

campo da cognição. E foi na teoria psicogenética de Jean Piaget que encontrei 

algumas respostas e pretendo explicitá-las nas páginas a seguir. 

 

Afinal, será que o desenho ajudaria a gente a se conhecer melhor se 

houvesse a contribuição da interação com o outro neste processo de conhecimento? 
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1. INTRODUÇÃO 
 

O ser humano tem inúmeras capacidades e ainda não as conhece 

inteiramente. Como diz Paulo Freire (2007):  
 

Mais uma vez os homens, desafiados pela dramaticidade da hora atual, 
se propõem a si mesmos como problema. Descobrem que pouco sabem 
de si, de seu ‘posto no cosmos’, e se inquietam por saber mais. Estará, 
aliás, no reconhecimento do seu pouco saber de si uma das razões 
desta procura. (FREIRE, 2007, p. 31). 
 

Neste estudo, parte-se do pressuposto que é próprio do ser humano 

pensar sobre si mesmo, sobre suas ações e sobre seu meio; também lhe é 

próprio conhecer-se como capaz e pensante, antecipar as conseqüências das 

suas ações, transformar e agir de maneira criativa em seu próprio contexto.  

No presente estudo considera-se que conhecer-se melhor é importante 

para transformar-se, para situar-se no contexto onde se está inserido, para 

maximizar o potencial contido em si, ampliar suas possíveis relações na 

sociedade e exercer o que é próprio do ser humano: a reflexão. Acredita-se aqui 

que a compreensão da própria existência é o primeiro passo para que o indivíduo 

não seja guiado em sua realidade de meio sem se dar conta disto.  

O fundamento deste estudo é a teoria de desenvolvimento humano de 

Piaget, que estudou a origem e o desenvolvimento do conhecimento e considerou 

que há uma estrutura cognitiva na qual os mecanismos de assimilação e 

acomodação são continuamente exercidos. Sobre a epistemologia genética de 

Piaget, Becker diz que “é a atividade do sujeito individual sobre o meio físico ou 

social concreto que determina a gênese e o desenvolvimento das suas estruturas 

de conhecimento.” (BECKER, 1997, p.155). 

Os estudos de Piaget procuram mostrar como se dá o processo de 

desenvolvimento cognitivo por sucessivas gêneses. Do simples reflexo à tomada 

de consciência, este é o caminho percorrido e concebido por uma ciência onde o 

homem é ativo e não passivo na construção do conhecimento.  

Alguns autores tratam da relação entre desenvolvimento cognitivo e 

desenho como, por exemplo, Luquet (1969) e Pillar (1996), mas poucos estudos 

têm tratado do desenho e sua relação com a consciência. As pesquisas de 

Michelle Bourassa (1999) e Tania Stoltz Schleder (1992) são antecedentes 
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científicos que se aproximam do problema desta pesquisa, embora sejam 

fundamentados em outros aportes teóricos. 

Bourassa (1999) conduziu uma pesquisa sobre o desenvolvimento dos 

esquemas cognitivos e afetivos expressos pelo desenho. Seu público alvo foram 

crianças. A autora procura explanar as questões: desenhar para distanciar-se dos 

objetos e explicar o mundo a si mesmo, desenhar para mediar a comunicação da 

criança sobre o mundo e desenhar para explicar sua própria vida e compreender-

se. A autora verifica que o constante vai-e-vem entre criação e revisão permite à 

criança descobrir-se. Em sua perspectiva, o que confere valor aos desenhos é a 

combinação dos aspectos educativo e terapêutico. 

A pesquisa realizada por Stoltz Schleder (1992) trata do desenvolvimento 

humano e o processo criativo em adultos sob a perspectiva de Maslow, no qual 

investigou a possibilidade de ampliação da consciência humana, precisamente a 

consciência de necessidade após vivência de processo criativo, tomando como 

válidos o teatro, a escultura, a pintura, a música, a colagem, o desenho, a 

redação, a poesia, etc.  

O presente estudo verifica a contribuição do desenho para tomada de 

consciência de certos aspectos da própria existência em adultos dentro da 

perspectiva piagetiana. Como o desenho poderia auxiliar neste processo de 

conhecimento? Que tipo de interação social contribuiria para que o sujeito tome 

consciência da própria existência? 

Apoiando-se principalmente nas obras teóricas piagetianas e pesquisa de 

campo, o presente estudo almeja atender aos seguintes objetivos: 

1. Identificar a possibilidade de tomar consciência de certos aspectos da 

própria existência a partir do desenho. 

2. Verificar a interação social que contribui para que o sujeito tome 

consciência da própria existência a partir do desenho. 

Pressupõe-se que o desenho livre expressaria muito mais do que o autor 

percebe num primeiro momento e que este, ao relatar seus desenhos à 

pesquisadora, refletiria sobre suas ações e as conseqüências destas. Este 

exercício de retomada geraria uma aproximação consigo mesmo enquanto 

protagonista de sua própria história de vida.  
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2. FUNDAMENTOS DA TEORIA DE JEAN PIAGET 

 

Jean Piaget1 é considerado construtivista e interacionista porque para ele o 

conhecimento se dá por meio de uma construção a partir da interação com o mundo 

físico e social. O conhecimento não está no objeto (empirismo) nem no sujeito 

(inatismo), mas na relação entre os dois. O indivíduo nasce com a capacidade de 

adaptar-se e com isso desenvolve uma estrutura intelectual organizada.  

 

2.1 CONCEITOS BÁSICOS E NOÇÃO DE INTELIGÊNCIA 

 

Conforme Conferência2 (1967) realizada em Nova York por Piaget, sobre o 

tema Psicologia da Inteligência e Educação, a inteligência tem duas funções: 

compreender e inventar. A invenção ou reinvenção pode ser entendida como 

construção ou reconstrução.  

A inteligência nasce da ação, não importa o nível ou a idade do sujeito. A 

prova é que as ações precedem a linguagem e as funções simbólicas. Um ato de 

inteligência consiste em fazer operações e coordená-las, e as operações surgem das 

ações (PIAGET, 1974a). 

As ações formam esquemas. Os esquemas significam grupos de ações que 

podem ser utilizados em outras situações adaptando o sujeito ao seu meio físico e 

social. Quanto mais esquemas o sujeito possui mais relações poderá fazer e mais 

rapidamente poderá organizar seu pensamento e se adaptar. Após uma adaptação, 

um novo desequilíbrio se instala para iniciar o processo que gera novos esquemas 

(PIAGET, 1975). 

Segundo o autor a noção de assimilação é uma noção biológica. Em sua fala 

na conferência acima mencionada, Piaget cita o exemplo do coelho que ingere o 

repolho, sendo que este não desaparece, mas se transforma em coelho, porque 

começa a fazer parte dele. O coelho assimila o que a natureza lhe fornece e o integra 

                                                
1 Jean Piaget (1896-1980) era suíço, biólogo de formação. Apaixonou-se pela psicologia, pela lógica 
e pela metodologia científica. Os temas que permearam seus questionamentos foram: a evolução do 
ser vivo, a gênese da inteligência e das formas universais da razão humana, a origem e o valor dos 
diferentes tipos de conhecimento científico. Piaget via no estudo da criança um meio para conhecer o 
homem. Suas pesquisas marcaram a ciência psicológica do século XX. Escreveu mais de cinqüenta 
obras e inúmeros artigos.  
2 Disponibilizada em áudio pelo site da Fondation Jean Piaget. http://www.fondationjean 
piaget.ch/fjp/site/biographie/index_audio_newyork1967.php 
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em seu organismo. Da mesma maneira acontece com a inteligência: o ser humano 

age sobre os objetos ao seu redor assimilando-os e integrando-os em sua estrutura 

cognitiva. Esta ação do sujeito sobre o mundo físico e social o leva a reinventá-los, ou 

seja, a redescobri-los. O conhecimento nunca é cópia da realidade, pois, se refere 

sempre à assimilação por integração do objeto às estruturas anteriores do sujeito 

(PIAGET, 1967). 

Quando algo não se adaptou à estrutura já existente há necessidade de 

acomodação. Esta significa ajustar a própria ação conforme os traços particulares de 

um objeto ou situação. Assim a resistência dos objetos e o conflito entre idéias 

provocam a necessidade de acomodação para adaptar-se à realidade e 

conseqüentemente geram avanços no desenvolvimento. (PIAGET, 1967, 1975). 

Piaget (1967) diz que todo equilíbrio entre assimilação e acomodação é 

chamado de adaptação, e, a esta capacidade dá-se o nome de inteligência. A 

passagem de um conhecimento mais simples para um mais complexo consiste na 

transformação ou reestruturação da capacidade assimiladora com a qual o sujeito 

poderá assimilar conceitos mais complexos.  

Adaptação é um sistema auto-regulador próprio de todos os seres vivos, 

especialmente dos mamíferos. Assim como no campo da biologia o organismo 

escolhe o meio e depende dele ao mesmo tempo; no campo da epistemologia o 

sujeito escolhe a melhor resposta frente a um conflito cognitivo e depende de uma 

estrutura mental. Isto mostra que o desenvolvimento não acontece apenas por 

ocasião da experiência empírica ou por um jogo aleatório de certo e errado, mas por 

uma auto-regulação entre a estrutura cognitiva e o que o objeto de conhecimento lhe 

fornece (PIAGET, 1967). 

Para Piaget (1989) não se pode falar em desenvolvimento cognitivo sem falar 

de operação porque as ações realizadas sobre o objeto concreto podem ser levadas a 

um nível de abstração. Assim sendo, operação é uma ação interiorizada, e depende, 

portanto, da representação para efetuar-se. Ação, representação e compreensão são 

palavras-chave do processo de desenvolvimento humano da teoria de Jean Piaget. 

 
As operações [...] são as ações escolhidas entre as mais gerais [...] 
interiorizáveis e reversíveis. Nunca isoladas, porém coordenáveis em 
sistemas de conjunto. Também não são próprias deste ou daquele 
indivíduo, são comuns a todos os indivíduos do mesmo nível mental e 
intervém não apenas nos raciocínios privados, senão também nas trocas 
cognitivas, visto que estas constituem ainda em reunir informações, colocá-
las em relação ou correspondência, introduzir reciprocidade, o que volta a 
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construir operações isomorfas às das que se serve cada indivíduo para si 
mesmo. (Piaget, Inhelder, 1989, p.82).  
 

Segundo o autor a operação é uma ação reversível, ou seja, uma ação que 

pode voltar ao ponto de partida. As operações sempre estão relacionadas a outras e 

fazem parte de uma estrutura total. A estrutura significa o que o sujeito sabe fazer, 

um conjunto de poderes coordenados entre si. Piaget (1964, 1972) procurou tornar 

compreensível como é construído o modelo de estrutura mental existente em todo 

ser humano fazendo uma analogia com o raciocínio lógico-matemático. O que Piaget 

queria era demonstrar que, embora não seja visível, existe em cada ser humano 

uma estrutura cognitiva, como se explica no item 2.1.1 a seguir. O esquema de 

assimilação é transformado, acomodado, ativamente pelo sujeito para poder 

assimilar informações mais complexas e assim adaptar-se no contexto onde se vive. 

Logo, minimizar as ações do sujeito sobre os objetos impedindo a assimilação 

e a acomodação significa atrasar seu desenvolvimento. Ao contrário, proporcionar 

situações desafiadoras, concebendo o sujeito como um ser ativo, impulsiona o processo 

de desenvolvimento, pois, “para compreender é preciso inventar”3 (PIAGET, 1967). 

 

2.1.1 Os fatores do desenvolvimento humano 
 

A teoria psicogenética de Piaget (1964) aponta quatro fatores que são 

necessários para o desenvolvimento humano e nenhum deles sozinho é suficiente, 

porém um deles é determinante. No artigo Development and learning, Piaget (1964) 

elucida cada um destes fatores. 

A maturação refere-se ao desenvolvimento físico, biológico. É um fator 

indispensável, mas necessita dos outros fatores. Se a maturação fosse suficiente 

todos se desenvolveriam cognitivamente na mesma idade, o que cientificamente não 

se comprova. As pesquisas mostram que, dependendo das condições de vida, da 

cultura e das características individuais, pessoas de mesma idade alcançam um 

desenvolvimento cognitivo de níveis diferentes. É que o sistema nervoso necessita 

ser exercitado para alcançar um número crescente de conexões. 

A experiência (física e mental) é outro fator indispensável. Mas a experiência 

sem a razão não tem valor, assim como a razão sem a experiência não convence. A 

experiência física ou abstração simples refere-se ao conhecimento das propriedades 
                                                
3 Fala disponibilizada em áudio pelo site da Fondation Jean Piaget. http://www.fondationjean 
piaget.ch/fjp/site/biographie/index_audio_newyork1967.php 
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do objeto. A experiência lógico-matemática ou abstração reflexionante é deduzida 

das ações próprias realizadas sobre os objetos, já que as ações os modificam. 

Desta maneira pode-se distinguir o que é extraído do objeto e o que é extraído das 

ações que o sujeito exerce sobre o objeto na construção do conhecimento. Estes 

dois tipos de experiência se relacionam; é necessário agir sobre o objeto para 

conhecê-lo de fato, e isto significa uma relação sujeito/objeto. Coordenar ações e 

operações constitui uma experiência que difere e ultrapassa a experiência simples 

de apenas identificar as características de um objeto. Se este fornece informações 

cabe ao sujeito processá-las, reuni-las, separá-las, classificá-las. As atividades do 

sujeito podem continuar existindo mentalmente, independente dos objetos estarem ou 

não presentes, através da função simbólica, mas esses dois componentes fazem 

parte de toda experiência: o objeto externo e a ação própria.  

Entretanto, somente a experiência não explica o desenvolvimento humano. 

O avanço científico, por exemplo, se apóia em descobertas precedentes e isso é 

possível através da transmissão social. Este é outro fator indispensável que envolve 

a linguagem e a educação. É pela linguagem que interagimos na sociedade e com 

ela tornam-se possíveis as trocas intelectuais. Mas a transmissão social sozinha não 

é suficiente para promover o desenvolvimento intelectual porque, segundo Piaget 

(1964, 1975), a lógica precede a linguagem. Esta não é a origem do conhecimento, 

ao contrário, existe uma estrutura cognitiva que se constrói desde os primeiros 

esquemas de ação. É a função simbólica que permite a aquisição da linguagem4 e 

esta só aparece geralmente após um ano e meio de vida. De fato, a criança só 

compreende expressões lingüísticas que correspondam aos elementos possíveis de 

serem integrados em sua estrutura. 

Enfim, o fator determinante é a equilibração também chamada de auto-

regulação. É este fator interno que coordena os três fatores já mencionados 

(maturação, experiência e transmissão social). A equilibração é uma espécie de 

dinâmica onde as operações se constroem continuamente pela abstração 

reflexionante face aos conflitos, isto é, face aos desequilíbrios. É a capacidade do 

sujeito de eliminar contradições e restabelecer o equilíbrio precedente significando 

uma nova adaptação. Estas reconstruções por meio de compensações ativas 

modificam as estruturas alcançando formas de equilíbrio mais amplas e em níveis 

                                                
4 Existem vários tipos paralelos de linguagem: verbal, gestual, gráfica, etc. 
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superiores. Piaget (1964) fala de uma sucessão de níveis de equilíbrio numa 

seqüência na qual só é possível alcançar um equilíbrio de segundo nível se um 

equilíbrio de primeiro nível já foi alcançado.  

 

2.1.2 Desenvolvimento evolutivo 

 

Segundo Piaget (1964, 1967) o desenvolvimento humano é construído 

continuamente pelo sujeito e o resultado desta construção é caracterizado por uma 

ordem seqüencial e gradativa de estágios. A ordem desses estágios5 permanece a 

mesma ainda que cada ser humano os alcance em diferentes idades, principalmente 

por razões culturais e sociais. Segundo Piaget (1964), os estágios são os seguintes: 

sensório-motor, pré-operatório e operatório. Este terceiro grande estágio seria 

subdividido em operatório-concreto e operatório formal.  

Antes da aparição da linguagem, toda criança “normal” passa por um estágio 

no qual há certos padrões de comportamentos relativos aos sentidos e à 

motricidade, que carregam uma lógica inerente à coordenação das próprias ações. 

O segundo estágio é marcado pelo aparecimento da função semiótica que possibilita 

a aquisição da linguagem e do conceito. As ações são interiorizadas, mas ainda não 

significam operações reversíveis e sim pré-operatórias. No terceiro estágio, é 

constituída uma lógica de operações reversíveis pela formação de estruturas 

estáveis e coerentes: classificação, ordem, construção de números naturais, 

conceito de medida de superfícies, certos tipos de causalidade. Mas quando ainda 

são operações concretas, a criança pensa em termos de objetos e não em termos 

de hipóteses propositivas. É que, embora nos estágios precedentes já se façam 

hipóteses, é necessário a presença dos objetos. Com o pensamento operatório 

formal as hipóteses são elaboradas no nível de proposições verbais. Cada estágio 

integra as conquistas do anterior e prepara a passagem para o estágio seguinte.  

Para o presente estudo é relevante tratar do estágio operatório formal por 

dizer respeito ao adolescente e ao adulto, sendo que o adulto constitui o público alvo 

desta pesquisa. Também é neste estágio que se pode falar em tomada de 

consciência de si mesmo. “É a partir do nível formal que podemos falar em reflexões 

do pensamento sobre si mesmo, mas que só se tornam possíveis pelas interações 

                                                
5 A descrição e a explicação de cada estágio podem ser encontradas no artigo Development and 
learning, 1964. 
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sociais anteriores, as quais solicitam a explicação causal primeiro dos atos, depois 

das idéias conduzindo a diferentes estágios de tomada de consciência” (STOLTZ, 

2001, p.120). 

O nível das operações formais tem características especiais: o sujeito 

concebe a realidade como um subconjunto do possível. As possibilidades são 

infinitas diante de uma realidade limitada. Para que o real seja subordinado ao 

possível, o sujeito se utiliza de hipóteses e deduções feitas verbalmente. Este tipo 

de proposições é comparável às da pesquisa científica. Esse progresso no 

pensamento leva o sujeito a antecipar resultados a partir de deduções, assim como 

a relacionar causa-efeito e combinar sistematicamente vários fatores intervenientes 

em um fenômeno. Na vida cotidiana mesmo, o indivíduo é levado a se perguntar 

sobre as causas de n problemas, como por exemplo, uma dor na perna ou a morte 

de uma planta. Utilizando-se de operações formais o sujeito é capaz de fazer 

relações coerentes em um sistema complexo. Este nível de raciocínio começa a se 

desenvolver na adolescência e segue na idade adulta. 

Existem mais estudos no campo da psicologia com respeito ao 

desenvolvimento de crianças e adolescentes do que estudos relacionados com o 

desenvolvimento mental de adultos. Em seu artigo Intellectual Evolution from 

Adolescence to Adulthood de 1972, Piaget aborda brevemente o assunto da 

evolução intelectual do adolescente à idade adulta. Sua hipótese é que há uma 

conciliação entre o conceito de estágios e a idéia de aptidões diferenciadas 

progressivamente. Estas estariam relacionadas às especializações profissionais e, 

as estruturas formais seriam alcançadas preferencialmente nesses campos de 

atuação do indivíduo. Um dos exemplos dados por Piaget se refere a carpinteiros, 

serralheiros ou mecânicos que mostram aptidões suficientes para o ofício por eles 

exercido. São capazes de raciocinar hipoteticamente em suas especialidades, 

dissociando variáveis envolvidas, relacionando elementos de maneira combinatória, 

elaborando proposições envolvendo negações e reciprocidades. Mas, se forem 

questionados sobre conhecimentos um dia estudados no colégio e provavelmente já 

esquecidos, darão a impressão de estarem no estágio operatório-concreto.  

Assim sendo, não se pode comparar um sujeito que entra em um campo 

totalmente estranho a seus interesses e projetos e esperar dele o mesmo tipo de 

raciocínio. Um advogado está muito mais familiarizado com as leis do direito do que 

com as leis do campo da física, por exemplo. É uma questão de influência dos 
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conteúdos. Até um certo ponto, todos os sujeitos alcançam um aproximado nível de 

desenvolvimento intelectual, mas, em seguida, aptidões individuais criam cada vez 

mais diferenças entre os indivíduos. A este respeito, Piaget cita o exemplo da 

evolução do desenho. Existe um progresso muito geral em todos os sujeitos, como 

mostram os estudos de Luquet (1969). Porém, cada indivíduo exercita habilidades 

individuais distintas devido aos seus interesses particulares e seu contexto. Mesmo 

que um jovem ou adulto desenhe conforme o realismo intelectual encontrado em 

crianças de 7, 8 anos, e não conforme o realismo visual (próprio de um desenho 

mais evoluído), seu nível de inteligência não poderia ser determinado apenas pela 

qualidade de seu desenho, pois, este mesmo indivíduo pode perfeitamente estar no 

nível operatório formal em suas áreas de atuação profissional. De qualquer modo, 

para Piaget (1972), a maioria dos indivíduos atinge o nível das operações formais 

com a idade de 12 a 15 anos, ou pelo menos até os 20 anos. No caso particular do 

desenho, no entanto, existiria uma defasagem entre aqueles que não praticam esta 

atividade e aqueles que a praticam. 

Para Palacios (1995), estudos têm mostrado que em situação de 

aprendizagem o adulto pode sofrer influências dos conhecimentos prévios, mas nem 

sempre significam influências positivas. Embora experiências anteriores facilitem a 

resolução de um problema, podem acontecer equívocos se o indivíduo se apegar a 

concepção errônea. “[...] nosso pensamento parece atender a critérios de 

sobrevivência, entre os quais se inclui a tendência a conservar e controlar os 

acontecimentos” (PALACIOS, 1995, p. 283).  

A passagem de um nível de conhecimento para um superior leva à questão 

do progresso ou atraso no desenvolvimento. Para Piaget (1972) conforme a 

qualidade e quantidade de estímulos que o meio oferece ao sujeito, este poderá 

desenvolver mais ou menos suas capacidades intelectuais. Serão abordados em 

seguida o aspecto afetivo, a memória e a imagem mental, que também devem ser 

considerados quanto à questão do atraso ou avanço cognitivo.  

  
2.1.3  Relação cognitivo-afetivo  
 

Na teoria piagetiana o aspecto afetivo se refere ao elemento energético das 

ações. É o que impulsiona o ser humano a realizar qualquer conduta. Por isso, não 
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existe dicotomia entre aspectos cognitivo e afetivo; ambos estão estreitamente 

relacionados. 

Para discorrer sobre este assunto, algumas definições se fazem 

necessárias. A afetividade compreende os sentimentos, em particular as emoções e 

as diversas tendências, como, por exemplo, a vontade. Por outro lado, as funções 

cognoscitivas compreendem desde a percepção e as funções sensório-motoras até 

a inteligência abstrata e as operações formais. 

Alguns autores (Wallon, 1945; Malrieu, 1952; Ribot, 1904) sustentam a idéia 

de que a afetividade pode modificar as estruturas da inteligência, mas Piaget6 

discorda totalmente e propõe que a afetividade não as modifica, porém as motiva, 

como um combustível. Assim sendo, o aspecto afetivo pode atrasar ou acelerar o 

processo de desenvolvimento mental.  

Não há mecanismo cognitivo sem elemento afetivo, nem estado afetivo puro 

sem elemento cognitivo. O desequilíbrio significa a consciência de uma 

necessidade. O equilíbrio é marcado pelo sentimento de satisfação. 

 

ASSIMILAÇÃO       + ACOMODAÇÃO =  ADAPTAÇÃO 
(Incorporação)                (Ajuste)         (equilíbrio temporário,  

      aspecto cognitivo e afetivo) 
      

Piaget diz que estrutura (aspecto cognitivo) e energia (aspecto afetivo) são 

de naturezas diferentes. A estrutura seria um conjunto fechado oposto à energia. 

Esta, significando o interesse, seria responsável, por exemplo, pela escolha de 

objetos a seriar, por isso facilita ou atrasa o êxito de uma operação. Porém os dois 

aspectos são construídos. Os esquemas dos sentimentos (sentimentos não 

normativos e normativos) se elaboram durante a história individual enquanto os 

esquemas de inteligência significam a construção progressiva de conceitos e 

relações. Piaget (1994) sugere então que há um paralelismo entre estes dois 

aspectos do desenvolvimento humano. Assim para toda estrutura nova deve 

corresponder uma nova forma de regulação energética; a cada nível de conduta 

afetiva deve corresponder igualmente um tipo de estrutura cognitiva. Como no 

quadro a seguir:  

 

                                                
6 Las Relaciones entre la Inteligência y la Afectividad en el Desarrollo del Niño, de PIAGET, J. in 
Guillermo Delahanty y José Perrés (Compiladores), 1994, p.201. 
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QUADRO7 PARALELO DAS FASES DO DESENVOLVIMENTO 
    INTELECTUAL   E        AFETIVO 

 
                                                                               A 
Inteligência sensório-motora 
(não socializada) 
I. Montagens hereditárias 
- Reflexos 
- Instintos 
II. Primeiras aquisições em função da 
experiência antes da inteligência sensório-
motora: 
- primeiros hábitos 
- percepções diferenciadas. 
III. Inteligência sensório-motora 
(de 6 a 8 meses até a aquisição da 
linguagem, segundo ano) 

 Sentimentos intra-individuais 
(acompanhando a ação do sujeito) 
Montagens hereditárias 
- tendências instintivas 
- emoções 
Afetos perceptivos 
- prazeres e dores ligados às percepções 
- sentimentos de agrado e desagrado 
Regulações elementares  
(no sentido de Janet: ativação, “freio”; reações de 
término com sentimento de êxito ou fracasso). 

                                                                               B 
Inteligência verbal 
(conceitual – socializada) 
IV. Representações pré-operatórias (2-7 
anos), interiorização da ação em um 
pensamento ainda não reversível. 
V. Operações concretas: 
(de 7-8 a 10-11 anos) 
Operações elementares de classes e de 
relações = pensamento não formal. 
VI. Operações formais 
(começam aos 11-12 anos, mas não se 
realizam plenamente senão aos 14-15 
anos). 
Lógica das proposições diferenciada dos 
conteúdos. 

 Sentimentos inter-individuais 
(intercâmbios afetivos entre pessoas) 
Afetos intuitivos 
(sentimentos sociais elementares, aparecimento 
dos primeiros sentimentos morais) 
Afetos normativos 
Aparecimento de sentimentos morais autônomos, 
com intervenção da vontade (o justo e o injusto 
não dependem da obediência a uma regra). 
Sentimentos ideológicos 
- sentimentos inter-individuais se complementam 
com sentimentos que têm por objetivo ideais 
coletivos.  
- elaboração paralela da personalidade: o 
indivíduo se designa um papel e metas na vida 
social. 

 

Insistimos em qual seja a importância do fator afetividade no 

desenvolvimento cognitivo repetindo algumas palavras de Piaget: “Certamente a 

afetividade ou suas privações podem ser causa de aceleração ou de atraso no 

desenvolvimento cognitivo.” (PIAGET, 1971, p.20, tradução nossa). 

Além de haver interligação entre aspectos cognitivo e afetivo, estes estão 

relacionados ao aspecto social. Piaget propõe que os sentimentos inter-individuais 

correspondem à simpatia, antipatia, auto-valorização, inferioridade e superioridade, 

sentimentos morais como a obediência e o respeito, responsabilidade, sentimentos 

                                                
7 Quadro extraído do artigo Las Relaciones entre la Inteligência y la Afectividad en el Desarrollo del 
Niño, de PIAGET, J. in Guillermo Delahanty y José Perrés (Compiladores), 1994, p.201.  
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morais autônomos como a vontade, justiça e respeito mútuo. O aspecto social é um 

elemento-chave para este estudo e por isso será tratado em capítulo à parte. 

2.1.4 Memória e imagem mental 
 

Os estudos de Piaget (1967, 1968) o levaram à conclusão de que a memória 

é construída. Em suas palavras: “[...] toda operação da memória de evocação 

comporta uma reorganização, dito de outra maneira, a memória trabalha à maneira do 

historiador que, apoiando-se sobre alguns documentos ainda incompletos reconstitui o 

passado, em parte dedutivamente.” (PIAGET, p.18, 1971, tradução nossa). 

Alguns tipos de memória são discutidos por Piaget em sua conferência em 

Nova York no ano de 1967. Há um tipo de memória chamada cognoscitiva e outro 

que é chamada de evocatória. Entre estes dois tipos Piaget fala da existência de 

uma memória que seria reconstrutora. 

A memória cognoscitiva é a mais primitiva, é aquela diretamente ligada à 

percepção. É a capacidade de distinguir dois objetos e saber se já são conhecidos ou 

não pelo indivíduo. Este tipo de memória também está presente entre os animais 

irracionais, pois estes também são capazes de reconhecer pessoas, lugares, objetos 

quando estão presentes, visíveis. No ser humano este tipo de memória já existe 

desde a primeira semana de vida. 

Segundo Piaget, a memória reconstrutora é capaz de levar a uma 

representação utilizando-se da ação para refazer uma situação anterior. O sujeito 

pode não se lembrar de uma situação no momento, mas aos poucos se lembrará 

refazendo-a se lhe forem disponibilizados os elementos necessários para lembrar. 

Superior às memórias acima mencionadas, a memória evocatória refere-se à 

capacidade de imaginar algo sem tê-lo presente, isto é, representar o que não é 

atual. Este tipo de memória leva ao estudo da imagem mental que diz respeito ao 

que se evoca antes ou depois de se ter visto ou percebido algo. 

Os diferentes tipos de memória correspondem à classificação que Piaget 

(1966) faz do aspecto figurativo. O autor o subdivide da seguinte maneira: 

 
Pode-se distinguir três variedades fundamentais de conhecimentos 
figurativos: a percepção, que funciona exclusivamente na presença do 
objeto e por intermédio de um campo sensorial; a imitação no sentido amplo 
(imitação gestual, fônica, imitação gráfica ou desenho, etc.), funcionando na 
presença ou na ausência do objeto, mas por reprodução motora efetiva ou 
manifesta; e a imagem mental, só funcionando na ausência do objeto e por 
reprodução interiorizada. (PIAGET & INHELDER, 1966 p.73) (Grifo nosso). 
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Através das experiências feitas com crianças, Piaget e seus colaboradores 

chegaram à conclusão que a memória é produto de uma construção que se apóia na 

estrutura cognitiva e porque esta é dinâmica, os códigos mnemônicos mudam conforme 

o nível operatório do sujeito. Este se lembra apenas daquilo que é por ele assimilado, 

ou seja, daquilo que lhe é compreensível e significativo. Sendo assim, a memória não 

pode se dissociar da inteligência, mas se apóia em esquemas gerais da estrutura 

cognitiva que estão em constante evolução. A memória evocatória remete à 

representação da imagem e sua relação com o funcionamento do pensamento. Um 

importante questionamento que fez Piaget foi se a imagem constitui a fonte das 

operações intelectuais. Ora a imagem mental aparece mais ou menos aos dois anos de 

idade. Antes da existência desta função semiótica certamente já havia uma estrutura 

cognitiva e, portanto, inteligência.  

Segundo Piaget & Inhelder (1966) o aspecto figurativo está subordinado ao 

aspecto cognitivo e teria um papel auxiliar no desenvolvimento mental, já que se refere 

aos estados em oposição às ações. Estas têm o poder de transformar enquanto o 

aspecto figurativo refere-se apenas às configurações que são estáticas e não 

transformadoras. Portanto, Piaget expressa que « a imagem é um instrumento de 

conhecimento e depende das funções cognitivas” (PIAGET & INHELDER, 1966, p.73, 

tradução nossa). O papel da imagem mental seria apenas auxiliar.  

Estudos recentes enfocam de outra forma a questão. Bovet & Voelin (2003) 

investigam se o papel da imagem mental (aspecto figurativo) poderia ser estrutural e 

não apenas auxiliador no desenvolvimento intelectual. Suas pesquisas mostram que em 

exercícios figurativos onde a representação por imagem era correta havia geralmente 

progressos na construção do raciocínio operatório. 

 Outra discussão interessante sobre a imagem mental foi realizada por Bideau 

(1998) na qual os estudos de Piaget sobre a origem da imagem mental em relação à 

motricidade e à percepção foram confrontados às novas perspectivas da psicologia 

cognitiva. O trabalho traz informações que a neurociência tem encontrado sobre o 

assunto. Bideau reconhece que Piaget tinha razão sobre a origem da imagem mental: 

que esta deriva da imitação sensório-motora (BIDEAU, 1998).  

Portanto, as memórias reconstrutora e evocatória são consideradas neste estudo 

como importantes meios utilizados pelos sujeitos de pesquisa quando de suas 

produções gráficas. O desenho pode se valer da imagem mental para materializar 

eventos passados. 
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2.2  A TOMADA DE CONSCIÊNCIA 
 

A noção de tomada de consciência sempre esteve presente na obra de 

Piaget, porém, seu conceito inicial sobre o assunto foi se enriquecendo com 

pesquisas posteriores. Segundo o artigo de Morgado, La notion de prise de 

conscience dans l’oeuvre de Jean Piaget (1998), as duas questões principais que o 

interessavam eram: “por um lado, a lei de construção da tomada de consciência e 

seu mecanismo explicativo e por outro lado, o problema dos conteúdos específicos 

da consciência (as significações conscientes e o tipo de ligações entre elas) e as 

relações entre esta e o corpo” (MORGADO, 1998, p.389, tradução nossa). 

“Tomada” é um termo que vai além da incorporação e significa construção. 

Já o termo “consciência” vem da palavra conhecer e conceito. A tomada de 

consciência supõe uma compreensão construída pelo sujeito em direção ao 

conceito. Definição que não se trata, portanto, de uma iluminação ou de um insight.   

Os problemas de causalidade é que levaram Piaget a pesquisar a tomada de 

consciência em crianças e adolescentes; o que resultou na publicação de A Tomada 

de Consciência (1974a) e Fazer e Compreender (1974b) conforme serão 

apresentados em seguida. Mais tarde, é publicada a obra A Equilibração das 

Estruturas Cognitivas (1976).  

 

2.2.1 As experiências  

 
A obra A Tomada de Consciência (1974a, 1977) trata de várias experiências 

que Piaget e seus colaboradores realizaram. Os objetivos dessas experiências eram 

estabelecer como se processa a tomada de consciência e as razões funcionais que 

a desencadeiam.  

As experiências consistiam em pedir aos sujeitos que executassem algumas 

tarefas, como por exemplo, engatinhar. Obviamente, em suas ações os sujeitos 

eram bem sucedidos de imediato, mas quando lhes era pedido que explicassem 

como o fizeram, descobriu-se que suas explicações não correspondiam às ações 

que tinham acabado de realizar (apenas sujeitos maiores de 9, 10 anos conseguiram 

descrever suas ações corretamente).  

Além do mais, alguns adultos também passaram por esta experiência no dia 

do Simpósio de Epistemologia Genética em 1970, quando foram apresentados os 



27 

 

resultados da pesquisa. Entre os adultos que experimentaram engatinhar, havia 

lógicos e matemáticos, físicos e psicólogos. Os primeiros descreveram 

incorretamente suas ações e os físicos e psicólogos as descreveram corretamente. 

Com os dados dessa e de outras experiências semelhantes, concluiu-se que há uma 

defasagem entre a ação e a compreensão do processo da mesma. Esta é uma lei da 

construção da tomada de consciência. 

Fazer e Compreender (1974b, 1978) segue com experimentos semelhantes 

aos da obra A Tomada de Consciência. Mas, nesse caso, as experiências pedidas 

referiam-se às tarefas que não eram realizadas com sucesso imediato, mas 

necessitavam de regulações.  

Os objetivos dessa obra eram determinar a analogia e as diferenças entre a 

“ação” e a “conceituação”, abordar as relações entre os elementos positivos e 

negativos desta e, por fim, verificar, no sentido de confirmar, as leis da passagem da 

periferia para o centro e da solidariedade entre os movimentos de interiorização e 

exteriorização. 

Uma das doze experiências realizadas era construir um telhado ou uma casa 

utilizando-se de cartas de baralho. Enquanto o sujeito tentava várias vezes realizar a 

tarefa a fim de obter sucesso, o experimentador o questionava sobre o porquê e o 

como de suas ações mal ou bem sucedidas. Com isso percebeu-se mais claramente 

os caminhos paralelos entre causalidade e pensamento lógico-matemático. Ambos 

são interdependentes, isto é, ação e reflexão necessitam um do outro, como na 

essência da dialética. 

 

2.2.2  A lei de construção da tomada de consciência  

 
Na gênese da tomada de consciência encontra-se a ação, porque não é 

possível ter consciência sem antes ter agido. Piaget (1976) chegou a afirmar que a 

consciência já se manifesta no período sensório-motor, mas de uma maneira local, e 

admitiu que ainda era preciso elaborar uma metodologia para o estudo de como a 

consciência se organiza e se desenvolve nesse primeiro estágio. 

Tudo se passa na relação sujeito/objeto. O conhecimento de um leva ao 

conhecimento do outro. Segundo Piaget (1974a, 1974b), são três os elementos do 

processo da tomada de consciência: a intenção do sujeito, os meios empregados 

para alcançá-la e o resultado das ações.  
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O primeiro elemento, intenção, refere-se ao objetivo que se deseja alcançar. 

Este elemento geralmente é consciente. O segundo elemento, meio empregado, diz 

respeito ao processo utilizado para se alcançar o objetivo, seria a explicação do 

como e das causas, às vezes invisíveis, que estão envolvidas na ação. Este 

elemento geralmente é inconsciente. O terceiro elemento, resultado, concerne ao 

que se alcançou ao finalizar a ação. O resultado pode ser o sucesso ou o fracasso. 

Os dados observáveis dos resultados é que engendram o processo de tomada de 

consciência. 

Segundo Piaget (1974a, 1974b), o objetivo e o resultado são periféricos no 

processo de tomada de consciência enquanto os meios empregados encontram-se 

nas regiões centrais e se aproximam da consciência.  

No início da ação, os elementos periféricos são conscientes, mas os 

elementos centrais são inconscientes. O que desencadeia a tomada de consciência 

é justamente buscar a explicação do porquê e do como se chegou ao resultado, ou 

seja, retomar8 todo o processo que não é visível mas está implicado nas causas, e 

estas estão na região central do objeto a ser conhecido e na região central das 

próprias ações. É onde se encontra a real compreensão.  

O movimento do processo de construção da tomada de consciência segue 

da periferia para as regiões centrais. A região periférica se situa na relação entre o 

objeto a ser conhecido e o sujeito, isto é, não está nem no sujeito nem no objeto. O 

conhecimento de um leva ao conhecimento do outro. 

 
S � P � O 

 
Por exemplo, andar de gatinhas: o objetivo e o resultado são conscientes 

para o sujeito. O objetivo é engatinhar e o resultado é o sucesso. Mas entre estes há 

um processo onde os movimentos das pernas e braços têm uma determinada 

seqüência. Essa seqüência implica realizar ações e faz-se necessário dizer qual é 

esta seqüência e assim tem-se o movimento de aproximação à região central das 

próprias ações. 

A tomada de consciência é construída pelo sujeito durante este movimento 

de aproximação das causas. Esta construção, este movimento que se faz 

simultaneamente da periferia para as regiões centrais do objeto e da periferia para 

                                                
8 Retomar implica fazer uma imagem evocatória das relações causais em jogo. 
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as regiões centrais das ações próprias do sujeito, significa passar da aparência para 

a essência de um e de outro. Enquanto se atua sobre o objeto se atua sobre o 

sujeito. A tomada de consciência consistindo, portanto, na passagem de um menor 

para um maior nível de compreensão. (PIAGET, 1974a, 1974b). É assim que se 

passa, gradativamente, da inconsciência para a consciência.  

 

 
        Região central C                   Região central C’ 
      (coordenação das ações)       (propriedades do objeto) 

 
Ilustração 1 

 

O que levou Piaget a se perguntar sobre as razões funcionais que 

desencadeiam a tomada de consciência foi uma lei funcional elaborada por seu 

mestre E. Claparède. Ele dizia que a consciência provinha da inadaptação, pois esta 

provocaria a inquietação do sujeito face ao fracasso da ação, já que as diferenças 

eram observadas em detrimento das semelhanças, isto é, das generalizações 

automáticas. Mas Piaget descobre, analisando minuciosamente a interiorização das 

ações, que a própria assimilação é fonte de tomada de consciência e não apenas a 

inadaptação. Tanto se pode perguntar o porquê do fracasso como se pode perguntar 

o porquê do sucesso e chegar igualmente à explicação dos meios utilizados, bem 

como da razão das escolhas destes meios. (PIAGET, 1974a, 1974b, 1967). 

 

2.2.3  Níveis de consciência 

 

O grau de consciência pode variar porque se trata de um processo e não de 

um insight. Os níveis de tomada de consciência são três, começando sempre pela 

defasagem entre a ação e a compreensão.  

Sujeito Objeto 

P 
E 
R 
I 
F 
E 
R 
I 
A 
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No primeiro nível, a ação não é totalmente inconsciente porque se sabe o 

objetivo e o resultado da mesma, elementos periféricos do processo, mas a ação 

bem sucedida ou fracassada não acompanha a conceituação. Os meios 

empregados e a motivação são inconscientes.  

No segundo nível a consciência chega no nível da ação. Trata-se de uma 

consciência incompleta da ação porque a conceituação ainda depende da ação e do 

objeto presentes para explicar o processo utilizado para realizá-la. 

Piaget constata que, no nível mais avançado do processo da tomada de 

consciência, a compreensão ultrapassa a ação e a controla, antecipando suas 

conseqüências. Neste terceiro e último nível a conceituação não depende mais da 

ação atual ou do objeto material. A identificação e a razão da escolha dos meios 

empregados são conscientes.  

Logo, os três níveis da tomada de consciência significam dizer que primeiro 

sabe-se fazer, mas não se compreende de fato, em segundo lugar, sabe-se fazer 

compreendendo, mas somente se há o apoio da situação concreta, e em terceiro 

lugar compreende-se e conceitua-se e depois se faz de forma melhorada com 

relação ao fazer anterior.  

Portanto, Piaget verifica em suas pesquisas que a ação do indivíduo já é um 

saber fazer, porém, num nível primário, porque a compreensão é tardia em relação à 

ação, ou seja, a ação é necessária e precede a compreensão. A ação bem sucedida 

pode dar a impressão de haver real compreensão, mas agir automaticamente, 

mesmo obtendo sucesso, é apenas aparente, enquanto as causas permanecem 

invisíveis. 

Como há níveis de consciência, é necessário atingir o estágio operatório 

formal para chegar ao nível mais avançado da tomada de consciência, porque é só 

então que há completa reversibilidade. Morgado, em seu artigo La notion de prise de 

conscience dans l’œuvre de Jean Piaget (1998) assim expressa : “... é necessário 

atingir o estágio das operações formais para que o sujeito possa se dar conta de 

toda esta evolução que, até aquele momento, permanece para ele inconsciente, por 

falta de um pensamento hipotético-dedutivo indispensável à reflexão sobre suas 

próprias operações” (MORGADO, 1998, p.390, tradução nossa). Portanto, o sujeito 

poderá compreender de fato as relações necessárias implicadas na conceituação de 

um objeto, pautando-se em sua própria ação e reflexão. 
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2.2.4  Mecanismo explicativo da tomada de consciência 

 
Tomar consciência é uma construção; um processo gradativo; são 

sucessivas tomadas de consciência até chegar a uma conceituação. Piaget assim 

expressa: “[...] a tomada de consciência de um esquema de ação o transforma num 

conceito, essa tomada de consciência consistindo, portanto, essencialmente, numa 

conceituação” (PIAGET, 1974a, p.197). 

A tomada de consciência é a evolução da ação para a conceituação. Mas 

aqui vemos o importante papel da representação, pois ela é responsável pela 

interiorização dos dados de observação e dos dados inferenciais referentes às 

ações e às propriedades do objeto. Piaget diz que:  

 

A tomada de consciência seria a passagem da ação à sua representação e 
comportaria sempre, portanto, uma reconstituição dependendo da 
conceituação, ao passo que a consciência elementar estaria ligada a um 
dado imediato [...] é essa interpretação (isto é, conceituação de uma forma 
qualquer, verbal ou à base de imagem) que permite integrar a percepção e, 
na nossa perspectiva, constitui sua tomada de consciência: sem ela, com 
efeito, a percepção, embora consciente num grau ‘elementar’, permanece 
evanescente e há um sem número de percepções que nos impõe o meio, 
mas que não registramos, e cuja consciência foi, portanto muito fugaz. 
(PIAGET, 1974a, p. 196). 

 

No processo de tomada de consciência existem, como demonstrado na 

ilustração 1, dois pólos: as ações do sujeito e suas coordenações e as propriedades 

do objeto. Ambos fornecem dados de observação ao sujeito. Trata-se de uma 

relação de troca contínua entre os dados observáveis do objeto e as coordenações 

não observáveis das ações próprias do sujeito. “Consideramos, com efeito, como 

dados de observação tudo o que pode ser registrado por uma simples constatação 

de fato [...]” (PIAGET, 1974a, p. 206). As informações em relação aos dados de 

observação (das ações e do objeto) são fornecidas pela abstração empírica e as 

coordenações inferenciais são responsáveis pelas “conexões não constatadas 

[observadas], mas deduzidas por composição operatória” (Piaget, 1974a, p. 206). 

Piaget apresenta, no prolongamento das ações do sujeito, o processo 

de abstração reflexionante que concerne às “inferências extraídas das próprias 

coordenações” (Piaget, 1974a, p. 206). Entretanto, há uma forma particular de 

abstração reflexionante que se chama abstração pseudo-empírica que consiste em 

ler nos objetos ou nas ações em suas características materiais, não o que o objeto 
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apresenta, mas os resultados das ações do sujeito. Diferentemente da abstração 

empírica, portanto, não são as propriedades dos objetos que são extraídas, mas as 

propriedades da atividade do sujeito. Nas palavras de Piaget (1995),   

 
“Quando o objeto é modificado pelas ações do sujeito e enriquecido por 
propriedades tiradas de suas coordenações (p. ex., ao ordenar elementos 
de um conjunto), a abstração apoiada sobre tais propriedades é chamada 
de ‘pseudo-empírica’ (pseudo-empirique), porque ao agir sobre o objeto e 
sobre seus observáveis atuais, como na abstração empírica, as 
constatações atingem, de fato, os produtos das coordenações das ações do 
sujeito” (PIAGET, 1995, p. 274) (Grifo nosso). 
 
 

É importante deixar claro que a abstração pseudo-empírica faz parte 

da abstração reflexionante, na medida em que retira qualidades das coordenações 

das ações do sujeito e não, como acontece com a abstração empírica, dos objetos 

ou das ações em suas características materiais. A abstração reflexionante pode ser 

inconsciente, isto é, o sujeito ignora as coordenações de suas ações, mas pode 

passar por uma tomada de consciência e, neste caso, Piaget a chama de abstração 

refletida, significando que as coordenações das ações em pauta, tais como 

acontecerá mais tarde com os conceitos e as operações, tornam-se temas de 

reflexão, a partir de novos reflexionamentos.  

No início da estruturação de uma noção, seja ela qual for, a abstração 

pseudo-empírica sempre será observada no processo cognitivo do sujeito e, 

progressivamente, dará lugar, sem desaparecer, à abstração reflexionante stricto 

sensu, cujo processo é composto de dois aspectos inseparáveis: o reflexionamento 

e a reflexão. O primeiro se refere a uma “projeção (como através de um refletor) 

sobre um patamar superior daquilo que foi tirado do patamar inferior (p. ex., da ação 

à representação)” (PIAGET, 1995, p. 274). O segundo se refere a um ato mental que 

reconstrói e reorganiza sobre o patamar superior aquilo que foi elevado do patamar 

inferior. 

Segundo Piaget (1995, p.278), “todo novo reflexionamento exige uma 

reconstrução sobre o patamar superior daquilo que fora dado no precedente.” 

Fazem parte desta reconstrução, entre outros, a representação e a narração: “a 

representação acrescenta uma certa simultaneidade, lá onde as ações permanecem 

sucessivas; a narração supõe uma ordem ativamente reconstituída, enquanto a 

ordem de sucessão das ações permaneceria inconsciente.” (PIAGET, 1995, p. 278). 
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Nesse processo de tomada de consciência, a abstração reflexionante 

possibilita várias novidades. Entre elas, a meta-reflexão sistemática que torna 

possível uma reflexão sobre uma reflexão anterior e “que procede por hipóteses e 

ligações necessárias entre elas e suas conseqüências”. (PIAGET, 1995, p.282). 

Também é próprio da abstração reflexionante a “capacidade de depreender as 

‘razões’ das coordenações até então utilizadas sem justificação intrínseca [...] 

(razões lógicas para as coordenações operatórias e razões causais, quando 

atribuídas aos objetos)” (PIAGET, 1995, p.282). 

Portanto, a passagem da inconsciência para a consciência se faz por 

reconstruções. Para explicar as relações estabelecidas entre as coordenações 

causais e as implicações significantes Piaget fala da solidariedade que há entre a 

exteriorização (abstração empírica ou pseudo-empírica) e a interiorização (abstração 

reflexionante). Os dois movimentos embora sigam direções opostas são ajudados 

um pelo outro. Da periferia para a região central das ações próprias e da periferia 

para a região central do objeto. 

P � C 
(interiorização que leva à construção das estruturas lógico-matemáticas) 

 
P � C’ 

(exteriorização que leva à elaboração das explicações físicas, causalidade) 
 

Tomar consciência de uma situação é muito mais que descrevê-la. A 

descrição é o início do processo, o nível mais primário de consciência, isto é, a 

periferia do assunto. Da simples descrição para a tomada de consciência há um 

longo caminho a percorrer: a busca da razão de tudo o que está envolvido na 

situação. De nada adianta dizer que algo existe sem justificar como esse algo veio a 

surgir. A explicação da origem e das causas de uma situação é o que constitui o 

longo processo de tomada de consciência. 

 

2.2.5 A noção de significação 

 
No artigo La Conscience (1967) Piaget aborda a noção de significação e sua 

relação com a consciência. O autor expressa que esta é uma das mais amplas 

noções aplicadas à consciência e, apoiando-se na definição de lingüistas 

(principalmente F. de Saussure), considera que a ela pertencem três elementos: um 

significado (conteúdo), um significante (forma: p. ex. signo ou símbolo gráficos) e 
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“uma certa relação permitindo ‘compreender’ o significado graças ao significante.” 

(PIAGET, 1967, p.50). Os elementos conscientes apresentam sempre uma 

significação afetiva (interesse, necessidade) e uma cognitiva (percepção, conceito) 

ao mesmo tempo.  

Considerando que toda compreensão é consciente, o autor diz que 

“compreender é justamente atribuir uma significação”. Em uma descrição circular 

acrescenta: “consciência = significação = compreensão consciente.” (PIAGET, 1967, 

p.50). Portanto, a função da consciência é conferir e relacionar significações. No 

entanto, sendo a ação muito mais ampla que a consciência, toma-se consciência 

apenas de uma parte da ação atribuindo-lhe significação. Piaget (1967) chama de 

designação ao ato de a consciência ‘conferir’ significação e chama de implicação 

significante ou geral ao fato de a significação sempre implicar outras significações 

em um sistema de conjunto. Para esclarecer a implicação significante o autor 

menciona alguns exemplos, tais como: “o conceito de flor implica cores, a percepção 

de um sólido implica a existência de um lado atualmente invisível, a audição de um 

miado implica a presença de um gato, etc.” (PIAGET, 1967, p.51, tradução nossa).  

A implicação consiste, pois, numa ligação coerente própria da consciência. 

Em suas palavras: “a consciência é a fonte de [...] imensos sistemas de implicações 

significantes, sem as quais não existiria nem lógica, nem matemática, nem artes, nem 

religiões, nem direito.” (PIAGET, 1967, p.51, tradução nossa). 

 

2.2.6 A conceituação 

 
Na construção da conceituação há uma característica interessante que é 

discutida por Piaget na obra Fazer e Compreender (1974b). Trata-se das afirmações 

e das negações. Piaget conclui que na lei de construção da tomada de consciência, 

as negações se aproximam das regiões centrais enquanto as afirmações estão na 

periferia do processo de tomada de consciência. Segundo o autor, para toda 

afirmação existe uma negação, mas as afirmações sempre são expressas em 

detrimento das negações. Dificilmente para definir um objeto, o sujeito dirá o que ele 

não é, mas dirá apenas o que ele é. Certamente um conceito que leva em 

consideração esses dois aspectos será mais completo.  

Ocorre que a ação sem conceituação permanece no nível intuitivo de 

compreensão, não alcançando a consciência. Portanto, é a conceituação que 
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permite ao sujeito compreender de fato um objeto. Sobre esta questão assim diz 

Piaget: “[...] compreender consiste em isolar a razão das coisas, enquanto fazer é 

somente utilizá-las com sucesso, o que é, certamente, uma condição preliminar da 

compreensão, mas que esta ultrapassa, visto que atinge um saber que precede a 

ação e pode abster-se dela.” (PIAGET, 1974b, p.179). 

A conceituação tem o poder de transformar a ação. Se o sujeito conceitua sua 

própria ação, esta não será mais a mesma, pois, quando for realizada novamente será 

influenciada e transformada pela conceituação. Portanto, transformar as próprias 

ações depende de conceituá-las. 

 

2.2.7  Uma ferramenta para a tomada de consciência  

 
O conceito de tomada de consciência da teoria piagetiana, tratado nos itens , 

3.2, 3.4 e 3.6 deste capítulo, permite subsidiar a presente pesquisa porque explica os 

conceitos essenciais de aquisição de qualquer conhecimento. Na situação 

experimental desta pesquisa onde o desenho é realizado pelo adulto, também estão 

presentes os três elementos do processo de tomada de consciência: objetivo, meios 

empregados e resultado. O objetivo - desenhar - e o resultado são conscientes e 

periféricos. Pretende-se levar o sujeito da pesquisa a explicar verbalmente como fez 

para atingir tal resultado em sua produção gráfica e que motivação teve para escolher 

os meios empregados.  

O conceito de tomada de consciência nesta abordagem epistemológica 

implica dizer que para passar da inconsciência para a consciência faz-se necessário 

retomar os meios empregados para compreender o porquê do resultado de uma 

determinada ação. Para PIAGET (1974) o “fazer” é a técnica e o “compreender” é a 

ciência. Ora, o fazer no presente estudo é a ação de desenhar, e o compreender é o 

processo de retomada onde o sujeito, encorajado mediante a interação social, poderá 

refletir sobre seu desenho e sua relação com a própria vida. Partindo da ação (do 

desenho) do próprio sujeito seria possível uma reflexão de certos aspectos de si, 

como diz Montangero (1987) em seu artigo intitulado Symbolisme et Connaissance: 

“Quando uma noção transposta sobre um plano novo é redefinida nos termos deste 

novo plano ela pode ter uma função de modelo explicativo.” (MONTANGERO, 1987, 

p.2, tradução nossa) Encontra-se na ação o estímulo para refletir, como afirma Piaget:  
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[...] tudo o que diz respeito à ação e seu contexto pode ser traduzido em 
representações significativas por meio de instrumentos semióticos correntes 
(linguagens, imagens, etc.), mas o centro funcional das próprias 
coordenações, que constitui o essencial [...] encontra então seu equivalente, 
no plano do pensamento, o que é, com efeito, a herança mais direta da 
ação. (PIAGET 1974, p. 240) 
 

Justificam-se estes conceitos como suporte para a presente pesquisa em se 

tratando da ação, ou seja, do desenho, aqui proposto como uma ferramenta para 

desencadear a reflexão. Num primeiro momento, o sujeito não percebe o quanto se 

expôs em seu desenho, ele expressaria neste tipo de representação gráfica muito 

mais do que tem consciência. Por isso, o próximo capítulo trata da interação social 

que questiona o sujeito em relação à sua própria ação (desenho) a fim de verificar 

como este fator contribuiria para desencadear a tomada de consciência. 

 
 

 

   SUJEITO                   DESENHO 

 

 

C � P � C’ 

Ilustração 2 
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2.3 INTERAÇÃO SOCIAL 

 

Para Piaget (1932, 1973) o desenvolvimento intelectual e afetivo depende da 

interação. O termo interação social é mencionado nesta pesquisa reportando-se à 

perspectiva piagetiana segundo a qual bastam dois indivíduos para que ela se 

estabeleça. Na obra Estudos Sociológicos encontram-se as seguintes palavras: “[...] 

já a partir de dois indivíduos, uma interação acarretando modificações duráveis pode 

ser considerada como fato social, e a sociedade seria a expressão do conjunto 

destas interações entre n indivíduos, n podendo estender-se indefinidamente, a 

partir de 2 [...]” (PIAGET, 1973, p. 167).  

O aspecto social está intrinsecamente relacionado aos aspectos cognitivo e 

afetivo, abordados nos capítulos anteriores. Os sentimentos inter-individuais já 

anunciam as condutas sociais diversas ao longo do desenvolvimento. Em realidade, 

o ser humano desde seu nascimento se relaciona com o outro. Primeiramente com 

aquele que o alimenta, cuida e protege. 

Nesse processo, a relação parte da anomia, que significa o não-

reconhecimento de normas, já que não há diferenciação entre o eu e os outros por 

parte do bebê. Observando o comportamento de crianças até dois anos de idade, 

Piaget identificou a existência de regularidades que seriam a origem das regras. No 

comportamento social desta fase, existem rituais que correspondem à hora de 

alimentar-se, de tomar banho, de dormir, e assim por diante. A criança apenas 

explora os objetos para conhecê-los sem se importar com os interesses do outro. Os 

rituais se cristalizam quando a assimilação e a acomodação se equilibram, gerando 

regularidades, brincadeiras. A regra é apenas motora e individual.  

Mas conforme a criança se diferencia do outro ela reconhece como um 

dever a regra imposta pelo adulto. Esta fase é chamada de heteronomia porque as 

normas são vindas de fora, criadas pelos mais velhos e aceitas como verdadeiras e 

necessárias; são obedecidas sem questionamento. Este comportamento social, 

encontrado nas pesquisas de Piaget, se refere a um comportamento baseado no 

egocentrismo e no respeito unilateral. Quanto mais nova é a criança menos ela tem 

consciência de si, menos se situa independente no mundo e, pois, predomina a 

imitação. A relação nesta fase é de coação, mas todo ser humano passa por esta 

fase porque ela é necessária no estabelecimento de regras e, portanto, de 
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organização e de disciplina. O que ocorre às vezes é um comportamento abusivo 

por parte do adulto, já que a criança heterônoma não tem noção do que seja a 

justiça. Esta aparece quando o sujeito questiona e avalia as punições em relação às 

suas razões de existir, diferenciando o que é simplesmente arbitrário daquilo que 

não é.  A fase da heteronomia deve ser aos poucos ultrapassada com a relação 

entre pares, que significa interação com outras crianças de mesma idade, levando-

as a considerar o respeito mútuo e a cooperação.  

 
 Assim, a autoridade adulta, se bem que constituindo, talvez, um momento 
necessário na evolução moral da criança, não basta, para constituir o senso 
de justiça. Este só se desenvolve na proporção dos progressos da 
cooperação e do respeito mútuo, de início, cooperação entre crianças, 
depois cooperação entre crianças e adultos, na medida em que a criança 
caminha para a adolescência e se considera, pelo menos em seu íntimo, 
como igual ao adulto. (PIAGET, 1932, pg. 239). 

 

Quando as normas são discutidas e reelaboradas por meio desta troca o 

indivíduo se sente responsável por elas. Mais uma vez entendemos o sujeito como 

ser ativo e, por isso, Piaget expressa que “no domínio moral, como no campo 

intelectual, só possuímos realmente o que conquistamos por nós próprios” (PIAGET, 

1932, pg.272). 

O terceiro estágio é o da autonomia no qual o comportamento social se 

refere à cooperação e ao respeito mútuo. Cooperar é estar consciente do eu e situá-

lo em relação ao pensamento comum. A norma é social, isto é, combinada e é 

racional porque leva em conta os interesses e necessidades do outro, predominando 

a reciprocidade. Esta promove o senso de justiça no sentido de todos terem os 

mesmos direitos e oportunidades. “A autonomia só aparece com a reciprocidade [...] 

para que o indivíduo experimente interiormente a necessidade de tratar os outros 

como gostaria de ser tratado.” (PIAGET, 1932, p. 155). 

Piaget (1932) estudou a noção de justiça em crianças de 6 a 12 anos, um 

valor importante para a autonomia, pois parece resultar diretamente da cooperação. 

A noção de justo e injusto é, no início, imposta pelo adulto e não compreendida 

pelas crianças até que cresça a solidariedade entre elas. Piaget (1932) diz que há 

dois tipos de justiça: retributiva e distributiva. A primeira procura punir 

arbitrariamente o indivíduo segundo a falta cometida, não levando em conta sua 

intenção, mas apenas o prejuízo material; não se explica o porquê da punição, mas 

se espera que com essa medida a falta não se repita. A segunda considera a 



39 

 

intenção do indivíduo e procura fazer com que se restitua o mal cometido explicando 

as razões de tal medida para que a falta não aconteça novamente. A noção de 

justiça se desenvolve, portanto, quando o sujeito se coloca na perspectiva do outro, 

sendo capaz de agir com igualdade. Esta significa retribuir a todos igualmente 

conforme o que lhes é de direito. Pode-se ver que a autonomia se desenvolve no 

sujeito quando existe uma preferência pela igualdade mesmo que as normas 

estabelecidas por uma autoridade a contradigam. A igualdade pode evoluir até 

chegar à eqüidade; nesse caso, significaria agir generosamente para alcançar a 

igualdade, tratando diferentemente situações particulares para evitar desvantagens.  

Portanto, após o aparecimento da linguagem, as condutas sociais podem ser 

classificadas em dois extremos: a coação (respeito unilateral) e a cooperação 

(respeito mútuo, reciprocidade). Mas como o desenvolvimento do ser humano tende 

à adaptação e ao equilíbrio, a cooperação é uma forma de equilíbrio limitada e ideal. 

Entre os extremos, heteronomia e autonomia, há intermediários. Tudo é motor, 

individual e social ao mesmo tempo, porém, os estágios dependem da dosagem de 

cada elemento. “[...] a cada nova dosagem da cooperação e da coação, corresponde 

uma nova qualidade dos estados de consciência [...]” (PIAGET, 1932, p.79). 

Sobre a autonomia, Fierro (1995) diz que esta significa a emancipação em 

relação à família sendo uma das principais características do inicio da fase adulta, 

ou seja, da adolescência. Por um lado, as circunstâncias do dia-a-dia exigem que a 

pessoa resolva problemas por si mesma e quanto menos necessária a mediação 

das figuras de apego, maior a autonomia. Por outro lado, atualmente a 

independência pode ser adiada por falta de oportunidades de emprego ou 

simplesmente por parasitismo emocional causado por sentimentos de incapacidade 

e de inferioridade, levando adultos a serem “perpétuos adolescentes” por causa 

desta dependência. “A autonomia psicossocial é transferida e vinculada ao momento 

da independência econômica” (FIERRO, 1995, p.302). 

O ideal seria que todo indivíduo se desenvolvesse em direção à autonomia. 

As principais condições para que isto ocorra são a inteligência e a cooperação. 

Piaget afirma que os aspectos cognitivo e social são interdependentes: a 

cooperação necessita da inteligência e a inteligência necessita da cooperação. 

Sobre este assunto Piaget diz que “[...] a razão tem necessidade da cooperação, na 

medida em que ser racional consiste em ‘se situar’ para submeter o individual ao 



40 

 

universal. O respeito mútuo aparece, portanto, como a condição necessária da 

autonomia, sob seu duplo aspecto intelectual e moral” (PIAGET, 1932, p.91). 

Quando o sujeito centra-se em sua forma de pensar e não vê outras 

possibilidades, isto impede o conflito cognitivo e, como conseqüência, não há 

desenvolvimento intelectual. É no conflito cognitivo que o sujeito se depara com a 

diferenciação dos objetos, o que leva à sua descentração e em seguida à integração 

(relações de um objeto com outro em um sistema). 

 

 
Ilustração 3 

 

A interação social promove o confronto entre pontos de vista diferentes e faz 

o sujeito perceber que existem várias maneiras de conceber o mesmo objeto ou 

situação. Enquanto o sujeito está centrado nele mesmo fica limitado pelo 

egocentrismo e pode facilmente cair em contradição sem perceber. “Ora, está claro 

que o pensamento em comum favorece a não-contradição: é muito mais fácil se 

contradizer, quando pensamos por nós somente (o egocentrismo) do que quando os 

parceiros estão lá para lembrar o que dissemos anteriormente e as proposições que 

já admitimos” (PIAGET, 1973, p.181). 

 

CENTRAÇÃO 
(preconceito) 

DESCENTRAÇÃO 

TROCAS, CONFLITO 
COGNITIVO 

(necessidade de nova 
adaptação) 
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2.3.1 O estudo de Stoltz sobre interação social e tomada de consciência 

 
A relação entre tomada de consciência e interação social no referencial 

piagetiano foi discutida por Stoltz (2001). Sua pesquisa procurou verificar a 

influência do tipo de interação social na tomada de consciência em vinte e uma 

crianças de 4,6 a 5,10 anos da noção de conservação da substância e do peso. O 

grupo de controle contou com 9 sujeitos e o grupo experimental contou com 12 

sujeitos. Neste estudo experimental foram realizados um pré-teste, uma sessão 

experimental dividida em duas fases e dois pós-testes. Foi utilizada a prova9 de 

conservação de quantidade: comparação de duas bolas de igual peso, sendo uma 

transformada em bolacha, salsicha ou pedaços. É colocada a pergunta sobre a 

conservação do peso e da substância e em seguida é utilizada uma balança para 

comprovar o mesmo peso. A prova é feita em trios na primeira fase da prova 

contextualizada e em duplas na segunda fase. Os pós-testes são realizados uma 

semana e um mês após a sessão experimental.  

Um dos resultados que a pesquisadora obteve foi que, quando a criança é 

solicitada por outra criança ou por um adulto, a passar para o plano verbal o que 

realizou no plano da ação, e ao ser contra-argumentada no sentido de refletir sobre 

o processo do que a levou aos resultados, pode-se obter progressos na tomada de 

consciência da noção da conservação. “A interação é, portanto, indispensável 

porque sem ela e os demais fatores que possibilitam o desenvolvimento cognitivo, 

não temos a ativação da tomada de consciência (STOLTZ, 2001, p. 119). 

Analisando os contextos interativos (família, escola) das crianças pesquisadas, 

Stoltz (2001) encontra indicativos de que o maior ou menor desenvolvimento 

cognitivo está relacionado aos questionamentos e desafios que o meio realiza sobre 

os atos da criança, nos campos moral e intelectual, contribuindo para sucessivas 

tomadas de consciência.  

Portanto, o estudo de Stoltz (2001) é de interesse para a presente pesquisa 

à medida que admite o fator da interação como sendo necessário para desencadear 

o processo de tomada de consciência. Sendo os sujeitos desta pesquisa adultos e 

não crianças, parece produtivo comparar os resultados dos dois estudos sobre o 

assunto. 

 

                                                
9
 Técnica adotada por Piaget & Inhelder (1975a, p.36). 
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2.3.2  Interação social e tomada de consciência  

 

Dois tipos de interação são enfocados no presente trabalho: a interação do 

sujeito com o objeto (desenho livre) e a interação do sujeito com a pesquisadora. O 

objetivo final é que o sujeito estabeleça relações entre seu próprio desenho, 

expressão de significantes e significados que apenas o autor pode explicar, e a 

própria vida. Em última análise, há uma relação interpessoal que procura promover a 

relação intrapessoal. O esquema abaixo ilustra a existência de uma interação pela 

troca entre pesquisadora/sujeito e sujeito/desenho.  

 

PESQUISADORA    �   �     SUJEITO     �   �     DESENHO 

     (relação interpessoal)         (relação intrapessoal) 

 

O método clínico crítico piagetiano usado neste estudo permite que o sujeito 

expresse livremente sua maneira de pensar o mundo. Cabe a esta interação a 

tentativa de não estabelecer julgamento, caso contrário não haveria a possibilidade 

de expressão numa relação de cooperação e respeito mútuos. Sinclair (1987) em 

seu artigo Symbolisme et Interaction Interpersonnelle assim afirma: “O sujeito 

aprendiz constrói significações cada vez mais coerentes pela sua interação com a 

realidade física dos objetos e, paralelamente, significações compartilhadas com o 

outro na sua interação com outras pessoas” (SINCLAIR, 1987, p.158, tradução 

nossa). 

Nesta pesquisa o indivíduo é questionado sobre os vários elementos de seu 

desenho porque pode ocorrer em sua fala espontânea abordar apenas alguns 

elementos representados e omitir outros. O que se pretende aqui é contribuir para a 

descentração e esta ocorre pela troca na interação. “[...] já no artigo de 1936, Piaget 

fala da consciência de si mesmo não como um dado da psicologia individual, mas 

como uma conquista da conduta social” (STOLTZ, 2001, p.7). 

O sujeito desta pesquisa, por ser adulto, já adquiriu um grande repertório de 

experiências, principalmente em relação à família e ao trabalho. Nesses meios 

sociais, o indivíduo utiliza principalmente a linguagem falada, porém, nesta pesquisa, 

o sujeito também poderá se expressar pelo desenho, que, em alguns casos, poderá 

ser acompanhado da escrita.  
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Acredita-se, neste estudo, que o ser humano pode se expressar de várias 

maneiras e que há linguagens paralelas. As linguagens faladas e escritas podem ser 

limitadas para expressar a essência do ser, de acordo com Stoltz: 

 
Muitas vezes não nos conseguimos expressar pela linguagem porque 
nossos atos permanecem inconscientes. Outros meios de expressão como 
o desenho, a pintura, a música nos aproximam da consciência do que 
somos porque exteriorizam partes de nós. Se fomos indagados ou nos 
indagarmos acerca da obra falaremos sobre o processo de realização de 
nós mesmos, sobre o que nos levou a realizá-la. (STOLTZ, 2001, p. 120). 

 

Em seguida apresenta-se como e por que esta segunda espécie de 

linguagem, o desenho, poderia contribuir para a tomada de consciência. 

 



44 

 

2.4 SÍMBOLO E SIGNO 

 

Consideramos que os símbolos estão presentes no desenho como sendo a 

ilustração de um raciocínio ou emoção, mas só o autor poderá comunicá-los 

auxiliado pelos signos, por exemplo, pela fala e pela escrita. O símbolo é individual e 

subjetivo podendo ser decifrado apenas pelo autor, o signo é comunicável e objetivo 

dentro de uma cultura e época. Signo e símbolo possuem igualmente forma e 

conteúdo, isto é, significante e significado.  

 
[…] o ‘signo’ é um significante ‘arbitrário’ ou convencional, ao passo que o 
‘símbolo’ é um significante ‘motivado’, isto é, representa uma semelhança 
com o ‘significado’; conquanto arbitrário, o signo supõe, portanto, uma 
relação social, como se evidencia na linguagem ou sistema de signos 
verbais, ao passo que a motivação (ou semelhança entre o significante e o 
significado) própria do símbolo poderia ser o produto do pensamento 
simplesmente individual. (PIAGET, 1975, p.129). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
Os exemplos acima mostram a riqueza e subjetividade do símbolo e a 

objetividade e fácil interpretação do signo gráfico. Os símbolos guardam significados 

secretos enquanto os signos se referem a convenções sociais, como no caso dos 

pictogramas, sinalizações e linguagens falada e escrita. Logo, símbolo e signo têm 

funções diferentes. Enquanto o primeiro serve para traduzir experiências 

particulares, o segundo é socializado e esboça uma possível palavra. Ambos são 

ferramentas importantes neste estudo. 

 

Exemplos de símbolos:  
Após realizar este desenho NAI, (f), 38 
anos, expressa: “pica-pau (é) pessoa 
forte [...] o coqueiro é a minha infância.” 
 

Exemplos de signos: bonecos 
representando banheiro feminino e 
masculino. Faixa vermelha sobre cigarro 
aceso representando proibido fumar. 
Letras do alfabeto latino. 

 

a b c d e f g h i j k l m 
n o p q r s t u v w x y z 
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2.5  A GÊNESE DA REPRESENTAÇÃO SIMBÓLICA 

 
De onde vêm e como se formam os símbolos? Responder a essa pergunta 

permite entender que a coerência, organização e complexidade do raciocínio 

simbólico do adulto não aparecem como um passe de mágica em determinada 

idade, mas, ao contrário, existe um longo processo que determina a construção 

destas capacidades mentais.  

Na obra A formação do símbolo na criança: imitação, jogo e sonho, imagem 

e representação10 (1975) Piaget se interessa por reconstituir a origem da 

representação e explicar seu funcionamento. A pesquisa, realizada com seus três 

filhos nos dois primeiros anos de vida, aponta para uma correspondência entre as 

fases da imitação e as seis fases de desenvolvimento da inteligência sensório-

motora. A consciência do recém-nascido não distingue o que pertence a ele mesmo 

e o que pertence ao outro. A evolução intelectual supõe esta diferenciação 

progressiva.  

Piaget descobre, nas suas observações, que a imitação é aprendida e 

presume intenção, isto é, ela não é involuntária nem automática, mas revela 

coordenações inteligentes. Piaget volta à fase da preparação reflexa (primeiro mês 

de vida), para acompanhar os diferentes tipos de imitação e sua evolução. O choro 

ou gemidos dos primeiros dias são apenas reflexos, e não se pode falar em 

imitação, mas os reflexos reforçam o próprio exercício na medida em que conduzem 

às repetições, dando lugar à assimilação reprodutora. 

 

2.5.1  Imitação, imitação diferida e representação 

 
Segundo Piaget (1975), a partir do segundo mês até o quinto, a criança já 

emite sons diferentes dos seus desde que sejam análogos aos que já tinha 

assimilado anteriormente. Faz-se necessária uma acomodação nesta incorporação 

de novos elementos. Surge então a imitação esporádica. Este tipo de imitação 

significa que nem todos os sons diferentes são imitados, apenas os que são 

similares aos já emitidos e no mesmo momento em que são ouvidos. A imitação 

prolonga a assimilação reprodutora. A acomodação é repetida a fim de conservar a 

adaptação. Esta repetição se confunde com a assimilação reprodutora, ficando a 
                                                
10 Traduzido por Álvaro Cabral e Christiano Monteiro Oiticica da terceira edição publicada em 1964 
por Éditions Delachaux et Niestlé, Neuchâtel, Suiça. 
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acomodação e assimilação indiferenciadas. O mesmo acontece com os movimentos, 

a preensão, a visão.  

Mais ou menos a partir do sexto mês a criança passa para a fase da 

imitação sistemática de sons possíveis à sua fonação, bem como imita movimentos 

de um modelo que lhe seja visível, o que significa um progresso na imitação, porque, 

embora não ultrapasse a percepção atual, a imitação é intencional: o objetivo da 

criança é fazer continuar um som ouvido, que para ela é um espetáculo interessante. 

Quando o modelo pára de emitir o som a criança recomeça ou apenas abre a boca 

esperando que o outro continue. Quanto aos movimentos, inclusive em relação ao 

seu próprio corpo, a criança aprende a imitá-los quando visíveis. “O gesto-modelo só 

é imitado se for assimilado a um ‘esquema’ totalmente constituído, quer dizer, uma 

totalidade sensório-motora fechada e já exercida como tal” (PIAGET, 1975, p. 43). 

Portanto, a aprendizagem da imitação acontece por acomodação e assimilação que 

supõe um jogo de indícios inteligentes. A imitação duradoura tem, pois, origem nos 

movimentos ou sons espontâneos. 

A fase de imitação de movimentos não-visíveis do próprio corpo inicia-se 

mais ou menos aos 8 meses e coincide com a coordenação de esquemas e com a 

elaboração rápida das relações diferenciadas entre as coisas no que se refere à 

construção do espaço, objeto e causalidade. São esses fatos que levam a uma 

imitação nítida e consciente, primeiramente dos movimentos do próprio corpo e só 

depois dos objetos externos. Indícios inteligentes fazem o papel de meio-termo: se 

ao abrir e fechar os olhos o adulto espera que a criança o imite, mas, ao contrário, 

ela abre e fecha a boca ou a mão, é porque relaciona o fato a um esquema global de 

abrir e fechar qualquer coisa. A acomodação se manifesta no interior de um 

esquema de assimilação. 

 

Tudo se passa, pois, como se o interesse resultasse de uma espécie de 
mal-estar ou de conflito entre a semelhança parcial, que impele o sujeito à 
assimilação, e a diferença parcial, que tanto atrai a atenção como serve de 
obstáculo à reprodução imediata. Logo, é esse duplo caráter de semelhança 
e resistência que parece acionar a necessidade de imitar. (PIAGET, 1975, 
p. 69, 70). 

 

Segundo o autor, conforme a acomodação começa a se diferenciar da 

assimilação a imitação se destaca e o sujeito modifica suas ações segundo os 

dados externos. Mas é somente na quinta fase do período sensório-motor (a partir 
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de um ano de vida) que os esquemas adquirem acomodação móvel e se coordenam 

entre si, o que conduz à imitação sistemática dos novos modelos, inclusive os que 

correspondem a movimentos invisíveis do próprio corpo. A partir de um ano de idade 

a criança já é capaz de explorações empíricas para descobrir novas propriedades 

dos objetos. A acomodação prossegue na diferenciação em relação à assimilação.  

Para Piaget (1975), a assimilação se refere ao fato de o sujeito procurar controlar o 

objeto aplicando-lhe suas ações conhecidas e a acomodação se refere ao fato de o 

sujeito sentir necessidade de deixar-se modificar adaptando-se ao meio. Na quinta 

fase do período sensório-motor as condutas se desenvolvem com maior segurança 

porque a imitação se torna uma acomodação sistemática que modifica os esquemas 

em função do objeto. A noção de inteligência como sendo adaptação explica porque 

a imitação é necessária ao desenvolvimento humano: para adaptar-se é necessário 

modificar seus esquemas gerando outros novos, e assim se expande a estrutura 

cognitiva.  

Os estudos de Piaget (1975) mostraram que a partir de um ano e quatro 

meses (sexta fase do período sensório-motor) inicia-se a imitação representativa. 

Imitar alguém ou evocar um objeto enquanto ausente se refere a uma imitação 

interiorizada e, portanto, um prolongamento da acomodação. O sujeito estando no 

nível sensório-motor é capaz de imitar gestos, sons, mas enquanto esta imitação 

não for diferida, não há representação. A imitação diferida significa que, embora o 

evento já tenha se passado, é repetido pelo sujeito em um momento posterior. A 

interiorização da imitação supõe que a acomodação de esquemas de assimilação ao 

modelo seja emancipada funcionando autônoma e interiormente. Portanto, a 

representação tem origem na imitação, como explica Piaget: “[...] a imitação desliga-

se da ação atual e a criança torna-se capaz de imitar interiormente uma série de 

modelos, [...] atinge, assim, os primórdios do nível da representação” (PIAGET, 

1975, p. 81). 

A representação pode ser entendida de duas maneiras: confunde-se com o 

pensamento porque se apóia num sistema de conceitos e esquemas mentais 

(sentido lato), ou é entendida simplesmente como recordação-imagem evocando 

simbolicamente uma realidade ausente (sentido estrito). Piaget (1975) chama de “ 

‘representação conceptual’ à representação em sentido lato e ‘representação 

simbólica ou imaginada’, ou ‘símbolos’ e ‘imagens’, simplesmente, à representação 

no sentido estrito.” (PIAGET, 1975, p.88).  
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Piaget (1975) procurou estudar a ligação entre a inteligência sensório-

motora, anterior à representação, e o pensamento operatório. Trata-se da função 

simbólica que é o mecanismo comum para os diferentes sistemas de representação. 

“[…] é essa conjunção entre a imitação, efetiva ou mental, de um modelo ausente, e 

as significações fornecidas pelas diversas formas de assimilação que permite a 

constituição da função simbólica” (PIAGET, 1975, p.12). 

Seguindo o estudo piagetiano sobre a evolução da imitação após os dois 

anos de idade até os sete anos, descobriu-se que a criança só imita o que 

compreende, o que a ela interessa em função da atividade que faz. Logo, a 

representação sempre é o resultado interiorizado da ação do sujeito. O que equivale 

a dizer que a significação depende da assimilação.  

 
[...] jamais um novo elemento exterior dá lugar a uma adaptação perceptiva, 
motora ou inteligente, sem estar vinculado às atividades anteriores; só se 
percebe, só se o move (ou só nos movemos em relação a ele) ou só se 
compreende um objeto relativamente a outros ou relativamente às ações 
precedentes que envolveram o mesmo objeto. Portanto, nunca nas novas 
condutas surgindo ex abrupto, sem qualquer vínculo com o passado, 
imediato ou distante. (PIAGET, 1975, p.104, 105).  

 

Antes da sexta fase do período sensório-motor não há imagens mentais, 

somente, a partir da aquisição da função simbólica a representação mental do 

modelo, via imagem mental, precede a sua cópia. Mas um fato curioso acontece, por 

causa do egocentrismo infantil: às vezes a criança copia e não o admite, pensa que 

inventou. É que é necessário, agora no plano das representações, novamente 

diferenciar o ponto de vista próprio com o do outro. A confusão do eu e do outro, no 

plano das representações, é superada a partir dos sete, oito anos, quando a criança 

escolhe imitar devido às suas necessidades. A esta consciência de imitar, Piaget 

(1975) chama de nível refletido da imitação, pois, submete-se à própria inteligência e 

encontra o equilíbrio entre assimilação e acomodação. 

Assimilação e acomodação são inseparáveis em todo esquema, embora 

tenham funções bem diferentes: a primeira assimila os modelos externos ao eu ou 

entre eles, segundo os interesses do eu; e a segunda acomoda os esquemas da 

ação do sujeito aos modelos externos. O equilíbrio entre elas, isto é, o ato de 

adaptação inteligente, é um ideal a ser alcançado e possibilita a representação. Mas 

nem sempre é assim: ora a acomodação predomina e há imitação, ora a assimilação 
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predomina e dá lugar ao jogo. Tanto a imitação como o jogo simbólico são 

expressões da capacidade de representação simbólica.  

 No adulto a imitação continua existindo de várias formas, uma delas é a 

imagem diferida, a qual pode ser imagem mental ou imagem gráfica. Como a 

imagem gráfica é uma forma de imitação, o desenho é, pois, imitação gráfica que se 

separa da ação para evocá-la. Porém esta evocação em forma de desenho não 

corresponderá à pura realidade e sim às percepções que o sujeito tem da realidade 

conforme o predomínio da assimilação ou da acomodação. Para entender, 

primeiramente, o que acontece no predomínio da assimilação segue-se o que diz 

Piaget (1975) sobre a formação dos jogos.  

 

2.5.2  O jogo e sua evolução 

 
O nascimento do jogo é entendido por Piaget (1975), como a atividade 

sensório-motora reproduzida para pura satisfação da criança. Os dados são 

assimilados sem que a criança se preocupe com a acomodação. É que os 

esquemas de ação já desenvolvidos não podem ser esquecidos, e por isso precisam 

ser exercitados. Desde os primeiros meses de vida, a imitação e o jogo são dois 

pólos que evoluem em paralelo cada qual com sua dosagem de equilíbrio. No início 

do nível sensório motor tudo é jogo de exercício e logo começam os rituais: por 

exemplo, a criança descobre um gesto e o repete pelo prazer de dominá-lo, gerando 

um sentimento de eficácia e poder.  

Até a quarta fase do período sensório-motor, na qual a criança somente 

repete e relaciona os esquemas já constituídos e presentes na estrutura mental, o 

jogo permanece unicamente sensório-motor. Porém, com a capacidade da imitação 

diferida, que se refere a elementos passados, na quinta fase, os rituais se tornam 

lúdicos porque a criança começa a agir no “faz de conta”. É assim que o jogo passa a 

ser simbólico: por exemplo, quando a criança faz de conta que um objeto qualquer é 

alimento e finge comê-lo. Nestes casos, a criança assimila o objeto por deformação; 

apenas segue sua imaginação e não se interessa em adaptar-se à realidade. Portanto 

o símbolo lúdico tem suas raízes nesta ficção que é própria do jogo, onde predomina 

a assimilação virtual dos objetos como substitutos de outros reais.  

O símbolo difere do indício porque este é uma parte ou um aspecto do 

objeto que traz à memória da criança o objeto real; já o símbolo pode evocar 
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mentalmente uma situação não-dada. O símbolo lúdico não é um conceito, porque 

sua forma é o da imagem imitativa, que antecede a linguagem, e seu conteúdo se 

caracteriza pela assimilação deformante. O conceito contém um grau elevado de 

generalidade e tem como objetivo a comunicação interindividual. Através dos signos 

verbais, os esquemas sensório-motores chegam ao seu destino normal 

transformando-se em conceitos. À medida que a criança se socializa, deixa cada vez 

mais sua imaginação simbólica para aceitar os dados da realidade.  

Como em toda conduta existe um grau de acomodação e assimilação, um 

esquema de imitação pode tornar-se lúdico ou adaptativo. Como a imitação evoca 

esquemas anteriores e objetos ausentes, ela intervém como gesto significante nos 

dois casos, mas a inteligência e o jogo serão determinados respectivamente 

conforme os significados provenham da assimilação atualmente acomodada ou da 

assimilação deformante. 

Piaget (1975) classifica os jogos infantis segundo três grandes tipos de 

estruturas: o exercício, o símbolo e a regra. Para a presente pesquisa interessa reter 

apenas a evolução dos jogos simbólicos porque contém o elemento representação, 

o que determina, a partir do segundo ano de vida, uma maior complexidade nas 

condutas. Há simbolismo quando a imagem imitativa une-se com a assimilação 

deformante própria do jogo e assim “[...] o vínculo entre o significante e o significado 

permanece inteiramente subjetivo” (PIAGET, 1975, p.146). Por exemplo, na 

brincadeira de criança, a areia que saiu do pote vira um castelo. Os jogos simbólicos 

são apenas construções de pura imaginação.  

 

2.5.3  Classificação e evolução dos jogos simbólicos 

 
O primeiro tipo de símbolo lúdico é o esquema simbólico. É assim chamado 

porque se refere a um esquema sensório-motor que é reproduzido em outro 

contexto e com outro objetivo que o de costume. Quando a criança adquire o 

sistema de linguagem após um ano e meio de idade, muitas formas de símbolos 

lúdicos aparecem. O esquema simbólico passa a ser aplicado a novos objetos. Por 

exemplo, depois de fazer dormir uma boneca, faz dormir um carrinho ou qualquer 

outra coisa. Da mesma maneira, a criança projeta esquemas de imitação em novos 

objetos quando, por exemplo, finge telefonar utilizando-se de qualquer coisa: uma 

colher, um papel, etc. O simbolismo surge no momento em que a criança diferencia 
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o significante do significado, ou seja, o simbolizante do simbolizado; então aplica 

suas ações a diversos objetos e também finge ser outras pessoas. Outro tipo de 

simbolismo se vê na assimilação simples de um objeto a outro, em que a criança, 

por exemplo, empurra uma caixa e diz ser um carro. Também na assimilação do 

próprio corpo ao de outro ou a quaisquer objetos: finge brincar com alguém que não 

está presente, age como um gatinho fazendo ‘miau’, etc. 

Em seguida, estas imitações e assimilações simbólicas dão lugar a jogos de 

combinações simbólicas infinitas. Piaget as classifica em quatro conforme seu grau 

de complexidade. As combinações simples formam cenas inteiras: por exemplo, a 

criança conta para sua boneca um episódio da vida real ou num plano superior cria 

seres imaginários em suas histórias.  

 
Em particular, os personagens fictícios que o jogo permite à criança dar-se 
por seus companheiros só adquirem existência na medida em que servem 
de ouvintes benévolos ou de espelhos para o eu. A sua invenção supre 
aquilo que no adulto será o pensamento interior em suas formas residuais 
egocêntricas (divagação), assim como o monólogo dos sujeitos dessa idade 
equivale ao que, mais tarde, será a linguagem interior. (PIAGET, 1975, 
p.170). 

 

Os outros três tipos de combinações são as compensatórias, as liquidantes 

e as antecipatórias. A compensação é necessária geralmente quando uma ação não 

é permitida e a criança transporta a cena desejada para uma imaginada. Por 

exemplo, não podendo ir à cozinha, a criança vai a uma cozinha imaginária para 

satisfazer seu desejo. Quando, ao invés de compensar, a criança procura aceitar 

uma situação desagradável ela recorre à combinação liquidante: se não gosta de 

tomar um remédio faz sua boneca tomar e lhe diz que é bom. Assim a dura 

realidade é assimilada ao eu e a criança se vê livre da necessidade de acomodação. 

Estas deformações lúdicas chegam a ser exageradas nas combinações 

antecipatórias; é o caso, por exemplo, de uma situação de perigo em que a criança 

imagina a queda trágica de alguém por pisar em falso, antecipando uma situação 

ainda não ocorrida.  

No jogo simbólico o sujeito se interessa pelo conteúdo simbolizado, utiliza o 

lúdico como instrumento para evocar a realidade e particularmente a vida afetiva. 

Quando uma criança revive simbolicamente momentos de sua realidade com sua 

boneca, é sua própria existência que assimila; situações boas ou ruins certamente 

serão projetadas neste objeto. 
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A partir dos cinco anos os jogos simbólicos começam aos poucos a se 

aproximar mais de uma simples representação imitativa da realidade deixando de 

lado seu caráter deformante. As narrativas são mais ordenadas e existe a 

preocupação em copiar o real com mais exatidão. A partir dos sete anos as relações 

interindividuais modificam bastante as condutas. Surge o simbolismo coletivo e o 

jogo de regras. Este último permanece no adulto como um equilíbrio entre a 

assimilação lúdica e a realidade controlada da vida social. 

  

2.5.4  A explicação do jogo 

 
Desde o nível sensório motor, é próprio do jogo ser espontâneo e prazeroso, 

por isso, interessante para aquele que joga; ao mesmo tempo o jogo deixa de cobrar 

a organização do pensamento sério e, assim, livra o sujeito de limitações do eu 

impostas pelo real. O critério mais geral para distinguir a atividade não-lúdica do jogo 

lúdico certamente é que os diversos tipos de jogos correspondem a “[...] um grau 

variável, das relações de equilíbrio entre o real e o eu” (PIAGET, 1975, p.192).  

Os jogos em geral e principalmente os jogos simbólicos não são inúteis, pelo 

contrário, são necessários ao desenvolvimento humano. Quando uma criança joga 

não está desperdiçando energia e tempo, pois o jogo é benéfico ao seu crescimento 

mental e físico. O faz de conta da criança ou jogo do como se mostra o importante 

papel da distinção entre significante e significado. Esta distinção constitui a 

capacidade de representar. Por exemplo, fazer uma tampinha deslocar-se sobre 

uma caixa imaginando que é um gatinho andando sobre um muro. No jogo qualquer 

meio serve para simbolizar qualquer coisa, conforme a satisfação imediata do eu. 

Mas a criança sabe que seus símbolos lúdicos não são reais, ela apenas aceita sua 

verdade subjetiva em detrimento da realidade objetiva. A imaginação simbólica “…é 

o objeto das próprias atividades da criança e, em particular da sua vida afetiva, as 

quais são evocadas e pensadas graças ao símbolo” (PIAGET, 1975, p.156). As 

funções dos jogos são inúmeras: compensar, libertar, liquidar, preparar o sujeito 

para atividades sérias. Quanto aos conteúdos dos jogos simbólicos, eles variam 

segundo os interesses particulares e o meio físico e social de cada sujeito.  

 
[...] a assimilação do real ao eu é para a criança uma condição vital de 
continuidade e desenvolvimento [...] Do ponto de vista do significado, o jogo 
permite ao sujeito reviver suas experiências vividas e tende mais à 
satisfação do eu que à sua submissão ao real. Do ponto de vista do 
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significante, o simbolismo oferece à criança a linguagem pessoal viva e 
dinâmica, indispensável para exprimir sua subjetividade intraduzível 
somente na linguagem coletiva. O objeto-símbolo, enquanto sucedâneo 
verdadeiro do significado, torna-o presente e atual a um grau que o signo 
verbal não atingirá jamais. (PIAGET, 1975, p. 214). 

 

Portanto, o jogo simbólico se explica pela própria estrutura mental da 

criança. É que no desequilíbrio do pensamento, predominando a assimilação, esta 

será deformante e consequentemente fonte de ficção. Piaget expressa que o 

simbolismo lúdico é construído pelo sujeito para seu próprio uso e assim é fonte de 

imaginação criadora e livre construção do pensamento.  

  

2.5.5  O símbolo inconsciente e o sonho 

 
Todo pensamento é consciente e inconsciente ao mesmo tempo porque 

enquanto seu resultado é bem conhecido, seu mecanismo geralmente permanece 

inconsciente, dependendo do grau de reflexão. A acomodação em geral é 

consciente porque os conflitos fazem com que o sujeito tome consciência da 

necessidade de fazer de outro jeito e, assim, se adapte à realidade, mas a 

assimilação em geral é inconsciente por causa do automatismo das condutas. Da 

mesma forma, o sujeito pode não compreender as significações de certos símbolos 

que fazem parte de seus jogos. Por isso são chamados de símbolo secundário ou 

inconsciente. O simbolismo oculto dos jogos de imaginação pode conter sentimentos 

e preocupações muito além do entendimento de quem se utiliza dele. Um exemplo 

citado por Piaget (1975) é o de uma criança que compensa seu ciúme numa 

brincadeira com bonecas:  

 
[...] uma criança tornada ciumenta pelo nascimento de um irmãozinho e 
brincando por acaso com duas bonecas de tamanho desigual, fará partir a 
primeira para bem longe, em viagem, enquanto que a maior ficará com sua 
mãe; supondo que o sujeito não compreende que se trata de seu irmão 
mais novo e de ele mesmo. (PIAGET, 1975, p.220). 

 

Os símbolos inconscientes diferem dos símbolos lúdicos comuns em relação 

à ligação mais direta ao eu do sujeito, atingindo profundamente esquemas afetivos 

(conforme sua relação com cada pessoa de seu meio ambiente), preocupações mais 

íntimas e desejos secretos.  

O conteúdo e a estrutura simbólica do jogo de ficção parecem ter muitas 

semelhanças com o sonho infantil, já que ambos carregam símbolos inconscientes. 
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Em sua pesquisa, Piaget (1975) encontrou analogias muito claras, quando ao 

despertar, as crianças, a partir de dois anos, lhe contavam o que tinham sonhado. 

Os símbolos oníricos coincidiam com seus jogos precedentes. O sonho prolonga o 

jogo simbólico, porém difere deste em relação ao controle e à crença; o pesadelo é 

prova de que o sujeito não consegue controlar o que sonha. Por exemplo, uma 

criança (2 anos e dois meses) acorda gritando, porque sonhou que a menina que 

pegava todos os seus brinquedos voltou. No caso do sonho, a criança acredita que é 

verdade, enquanto no jogo de imaginação o sujeito sabe que utiliza substitutos 

lúdicos para os objetos reais.  

Embora Piaget discorde em muitos pontos da teoria freudiana, se interessa 

pelos fatos encontrados no método psicanalítico para estudar o simbolismo 

inconsciente. As narrativas dos pacientes de Freud misturavam lembranças do 

passado e símbolos inconscientes de sonhos. Na interpretação construtivista de 

Piaget (1975), Freud identifica fases bem definidas no desenvolvimento da 

afetividade infantil além de uma continuidade de assimilações (Freud fala em 

associações) afetivas atuais em relação às precedentes. Para Piaget estes fatos 

coincidem com o desenvolvimento intelectual, pois este também passa por etapas 

que partem do egocentrismo radical (Freud fala em narcisismo) para atingir a 

socialização (Freud fala de transferência) e os avanços cognitivos são possíveis 

graças à assimilação dos dados atuais em relação aos esquemas anteriores. De 

qualquer modo, a elaboração afetiva é vista de uma maneira muito mais simples de 

se explicar em Piaget, que assim expressa: “É preciso falar de esquemas afetivos da 

mesma maneira que dos esquemas motores ou esquemas intelectuais (e são, aliás, 

os mesmos esquemas ou, pelo menos, aspectos indissociáveis das mesmas 

realidades) [...]” (PIAGET, 1975, p.242). 

Para entender um esquema afetivo é necessário lembrar que em todo 

esquema - seja sensório-motor, intelectual ou afetivo -, a ação tende a se reproduzir 

(assimilação reprodutora). Segundo Piaget (1975), um mesmo esquema contém 

aspecto cognitivo e aspecto afetivo; esses aspectos fazem parte de uma mesma 

realidade e são inseparáveis, pois, para toda ação primeiramente há um interesse 

ou uma necessidade que constitui o energético (alguns diriam motivação) para agir. 

Se a relação de um sujeito com seu pai é de abuso autoritário, naturalmente esta 

relação tenderá a se reproduzir com outros personagens. É próprio da assimilação 

repetir o que os esquemas carregam em seu histórico. Apenas um equilíbrio entre 
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assimilação e acomodação proporciona tanto a representação conceptual em 

relação ao aspecto cognitivo, quanto a regulação consciente dos sentimentos em 

relação ao aspecto afetivo. Enquanto houver desequilíbrio em favor da assimilação 

haverá também simbolismo, consciente ou inconsciente, e, neles estarão presentes 

os esquemas afetivos com bastante freqüência. A afetividade e a atividade 

intelectual expressas nos jogos simbólicos e nos sonhos estão repletos de 

sentimentos como alegria do êxito, tristeza do fracasso, preocupação, interesse, 

desejo, auto-punição, prazer, etc.  

Algumas críticas piagetianas sobre a teoria de Freud remetem às 

explicações sobre a relação do simbolismo inconsciente com a censura e a 

consciência. Para Piaget (1975) o simbolismo não seria um produto de associações 

inconscientes a fim de enganar a censura, como queria Freud, porém constitui uma 

tentativa de compreensão, como se fosse o início de um processo de tomada de 

consciência do próprio caráter inconsciente da censura. Em suas palavras: “...a 

‘censura’ não sendo mais que a própria expressão do caráter inconsciente – ou seja, 

incompreendido – do símbolo, resultando este, sem mais nada, de um início de 

assimilação consciente – isto é, de uma tentativa de compreensão.” (PIAGET, 1975, 

p. 246). Por outro lado, Piaget (1975), mostra-se concordante com algumas 

reflexões de Silberer e Adler sobre o simbolismo. O primeiro diz que “o simbolismo 

demonstra simplesmente a continuidade do passado e do presente, mas isso pode 

significar tanto uma evocação do passado, em vista da adaptação atual, quanto uma 

assimilação do atual ao passado” e o segundo percebe o simbolismo como “simples 

reflexo, direto ou ‘alegórico’, dos desejos de expansão ou dos sentimentos de 

insegurança do sujeito” (PIAGET, 1975, p. 250).  

Para Piaget (1975) entre o simbolismo lúdico e o simbolismo inconsciente do 

sonho existem vários níveis intermediários, isto é, símbolos que são compreendidos 

em parte pelo próprio sujeito e outros que não o são. Os símbolos mais freqüentes 

em crianças de dois e quatro anos são esses intermediários. Quanto mais 

egocêntrico o estado do sujeito mais indiferenciado se encontrará em relação ao 

mundo exterior. É esta confusão entre o eu e a realidade externa, que é própria do 

egocentrismo, que explica a não compreensão do símbolo. Se no jogo simbólico há 

assimilação livre do real ao eu em detrimento da acomodação, o simbolismo 

inconsciente chega ao pólo extremo deste desequilíbrio: no sonho não há 

consciência do eu (o sujeito não sabe que sonha enquanto sonha) e, portanto, o 
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mundo exterior e o eu ficam confundidos numa absorção imaginária, porque há 

somente assimilação e nenhuma acomodação: eis o princípio do símbolo 

inconsciente.  

O egocentrismo radical do bebê é comparável ao estado semiconsciente 

daquele que dorme: perda de contato com a realidade, supressão do eu e da 

tomada de consciência dos mecanismos assimiladores. Por exemplo, o sonho de um 

adulto demonstra a representação inconsciente de uma parte do corpo, chamado 

por Piaget de símbolo anatômico: “[...] um pequeno chumaço de algodão deixado 

pelo dentista entre dois molares: o sujeito vê um maço de musgo úmido apertado 

entre dois rochedos, no momento em que, na semivigília, apalpava com a língua 

aquele corpo estranho” (PIAGET, 1975, p.257).  

Apesar da aparente incoerência do pensamento simbólico inconsciente, ele 

obedece às mesmas leis do pensamento integral porque em ambos existe 

generalização e abstração. Apenas lhe falta a acomodação para chegar a um 

equilíbrio próprio do pensamento lógico e por isso o simbolismo é pré-lógico. No 

sonho, por exemplo, abstraindo e generalizando ao mesmo tempo, um objeto 

qualquer pode tomar o lugar de outro conforme tenha alguma analogia. As imagens 

dão suporte às assimilações afetivas condensando e deslocando os símbolos em 

suas ‘projeções’ e ‘identificações’. O símbolo inconsciente não se manifesta a 

qualquer momento, mas quando o pensamento está relaxado completamente, ou 

seja, nos jogos simbólicos e nos sonhos.  

A propósito, será útil observar nos desenhos dos adultos, sujeitos desta 

pesquisa, a manifestação desses símbolos que podem ser em parte compreendidos, 

em parte não. Parte-se do pressuposto que o desenho revela muito mais do sujeito e 

de sua realidade do que ele mesmo tem consciência, e isto explicaria porque o 

próprio autor se surpreende ao relatar seu desenho como se não o compreendesse 

até aquele momento: um símbolo inconsciente que se torna consciente. Como isto é 

possível?  

O simbolismo demonstraria uma tentativa de compreensão da realidade, ou 

seja, o início de uma tomada de consciência desta; logo os desenhos materializam 

algo que se deseja compreender ou esclarecer. Se não os desenhos registram 

eventos que, no mínimo, mereçam ser recordados. Mas pode-se pensar que 

ninguém registra algo que não conheça ao menos em parte, afinal, como diz Piaget 

(1974a, 1974b) o fazer já é um saber.  
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A capacidade do adulto em compreender seus próprios símbolos aumenta 

consideravelmente em relação à criança porque com o pensamento hipotético-

dedutivo e a possibilidade de subordinar o real ao mundo dos possíveis, as relações 

que faz são mais numerosas, complexas e coerentes. O objeto desta pesquisa se 

apóia nestas idéias para verificar a passagem de uma menor para uma maior 

compreensão do objeto desenhado, que seria uma parte retratada da própria 

realidade.  

 
2.5.6  Representação cognitiva 

 
A passagem da inteligência sensório-motora à inteligência conceptual,  

se faz lentamente através de uma construção que passa por esquemas verbais e 

pré-conceptuais para enfim alcançar o raciocínio com verdadeiros conceitos. Os 

primeiros signos verbais a partir de um ano de idade generalizam além do que se 

deveria, unindo muitos elementos em uma mesma classe. Por exemplo, quando se 

pronuncia ‘au au’ a todos os animais que se vê pela janela ou quando se diz ‘papai’ 

a todos os homens. Esse elemento que generaliza vem dos esquemas sensório-

motores. Os primeiros fonemas verbais se situam entre o símbolo individual ou 

imagem imitativa e o signo social. O elemento comunicativo é o ponto em comum 

com o que será mais tarde o pensamento conceptual (PIAGET, 1975). 

Porém, não se passa de um simples fonema para uma frase inteira. Existem 

aí intermediários: por exemplo, a criança traduz uma ação inteira por uma ou duas 

palavras, que seriam suficientes para enunciar seu desejo ou intenção. Esta fase 

pré-conceptual é marcada por uma nova função da palavra: evocação e signo. A 

palavra não precisa mais acompanhar a ação e este é o início da representação. 

Quando a criança aprende a perguntar “o que é”, avança em direção à construção 

do conceito. Significa que o sujeito relaciona o nome do objeto com a classe a qual 

pertence. Esta fase é intermediária entre o conceito que é geral e comunicável e a 

imagem que é particular e individual. Ocorre frequentemente que a criança fala para 

si mesma estando ou não na presença de outros. Também ocorre uma confusão 

entre a parte e o todo: por exemplo, uma criança que pergunta se o que vê são 

minhocas ou bichos. Esta fase é marcada por uma dificuldade de manter a 

identidade das coisas e das pessoas. Por exemplo, a criança diz que uma pessoa 

não é mais a mesma quando troca de roupa (PIAGET, 1975). 
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Os primeiros raciocínios pré-conceptuais e simbólicos (Piaget chama esta 

fase de transdução) surgem como experiências mentais que evocam esquemas 

práticos, mas a criança não é capaz de compor relações nem de pensar a partir do 

ponto de vista do outro. Para convencer, a criança apresenta justificativas que 

parecem evidentes, porém, somente para si mesma, porque está centrada em seus 

próprios interesses. Piaget (1975) ilustra esse tipo de raciocínio com o seguinte 

exemplo: a criança quer comer laranjas, mas lhe explicam que não estão maduras, 

isto é, não estão amarelas e sim verdes; então, vendo o chá de camomila amarelo, 

pede novamente laranjas achando que já estão amarelas também. Este caso se 

parece com o jogo simbólico na medida em que um objeto representa outro e há 

deformação do real, entretanto, não há ficção e sim crença.  

Segundo Piaget (1975), a aquisição da linguagem não é suficiente para fazer 

surgir o pensamento lógico. Aliás, é justamente o processo de equilíbrio dos 

esquemas da fase anterior que torna possível a representação necessária a todo 

tipo de linguagem. Este equilíbrio sensório-motor supõe uma descentração 

progressiva do sujeito nesse primeiro plano. Mas, a partir da aquisição da 

capacidade de representação, o sujeito se vê em um segundo plano que lhe traz 

novidades; será preciso coordenar as assimilações e as acomodações anteriores e 

as atuais ao mesmo tempo, o que novamente acarretará uma evolução estrutural 

lenta como já tinha sido a conquistada no primeiro plano. Aí se mostra a enorme 

diferença entre dois tipos de pensamento: com e sem a função simbólica.  

Piaget (1975) enumera quatro condições necessárias para se passar da 

inteligência sensório-motora para a conceptual. A primeira se refere ao esquema 

antecipador das ações, que se torna possível se houver uma maior velocidade na 

representação das imagens distintas no tempo e evocadas em um quadro total e 

simultâneo. A segunda condição é a busca pela constatação e explicação dos 

resultados da ação e não apenas conformação simples sem tomada de consciência. 

Para isso é necessário classificar hierarquicamente e seriar as relações entre os 

dados. Em terceiro lugar, além da percepção e sinais motores, é preciso utilizar um 

sistema de signos para conceituar essas classificações e seriações. Enfim a quarta 

condição diz respeito à socialização, que permite integrar o pensamento individual 

na realidade comum e assim operar com base nos pontos de vista variados, o que 

supõe reciprocidade. 
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Estas conquistas geralmente se fazem dos 2 aos 7, 8 anos. Nesses anos 

existem intermediários, como se vê no pensamento intuitivo que sucede o 

pensamento pré-conceptual: as operações ainda dependem da configuração, isto é, 

da imagem; a acomodação não é generalizada. Piaget (1975) exemplifica da 

seguinte forma: pede-se à criança que faça corresponder um a um os elementos 

dispostos em duas fileiras iguais; com a constatação visual certamente ela dirá que 

existe a mesma quantidade, mas se uma das fileiras for arranjada de forma diferente 

ela já não saberá dizer se há a mesma quantidade; nesse caso se observa “[...] o 

papel de intermediário indispensável desempenhado pela imagem, entre a própria 

percepção e o conceito representativo” (PIAGET, 1975, p.98). Esta dependência da 

imagem será superada quando as operações se tornarem reversíveis e houver 

conservação dos conceitos e dos juízos. Os verdadeiros conceitos dependem de 

uma classe de generalidade estável e uma individualidade permanente. 

O desenvolvimento do pensamento passa por uma evolução gradativa onde 

o domínio da ação é ultrapassado por conexões causais e espaço-temporais. 

Durante a construção das noções de causalidade, do objeto, do espaço e do tempo 

aparecem como intermediários, ligados ao pensamento simbólico, o animismo e o 

artificialismo. Nesta idade de 2 a 6 anos, a criança atribui aos adultos a origem de 

certos fenômenos naturais e às próprias coisas inanimadas o poder que pertence 

aos seres vivos. Por exemplo, a criança pede seriamente que se apague a luz do dia 

que entra pela janela; diz que o carro é responsável pelas manobras difíceis que faz 

e que isso é para ajudar o motorista. Estas condutas constituem assimilações 

egocêntricas (atribuição de significado) relacionadas a mitos imagísticos (atribuição 

de significantes) que lembram os mecanismos formadores do símbolo inconsciente. 

No auge do simbolismo (entre 3 e 6 anos) a criança localiza os nomes nas coisas, 

situa o pensamento na voz, os sonhos estão no quarto ou na noite.  

 
Aos 3;6 (7), J., “[...] Onde estão o nome das coisas? – Aqui (mostra em 
torno) – E o nome desta aranha? – Em seu buraco.” J., aos 6;7 (4), “[...] é 
minha boca que me dá idéias... é que quando eu falo a boca me ajuda a 
pensar.” L., aos 3;10 (8): “[...] Não sonhei esta noite, porque estava tudo 
claro. É preciso muita noite para fazer sonhos. Eles estão na noite, os 
sonhos.” (PIAGET, 1975, p.325, 326). 

 

Animismo e artificialismo desaparecerão conforme a assimilação deixar de 

ser direta e a acomodação de ser imagística a fim de desenvolver esquemas gerais 

e reversíveis no que diz respeito à causalidade. Portanto, há uma continuidade no 
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desenvolvimento que elimina qualquer idéia de salto de uma fase para outra. A 

evolução parte de um mundo onde os objetos não são permanentes, onde o espaço 

é centrado no próprio corpo do sujeito e o único tempo considerado é o imediato. Os 

esquemas de assimilação e acomodação são responsáveis por este processo que 

leva à conservação do objeto e extensão do tempo e do espaço. Para auxiliar esta 

passagem gradual, existe entre o sensório motor e a representação um ponto de 

junção, que é a imagem. Esta constitui o significante (evocação dos objetos 

ausentes) que, em conexão com um jogo de significação formará a função 

simbólica.  

Esta nova função acarreta transformações muito importantes no raciocínio: 

em relação à inteligência sensório-motora, a simples imitação será representativa, o 

que levará à aquisição da linguagem e do conceito; a assimilação se converterá em 

jogo simbólico e o equilíbrio entre assimilação e acomodação duplas (presente e 

passado) permitirá a representação cognitiva. 

Conforme o grau de complexidade, a função simbólica se manifesta de 

várias formas: na imitação diferida, no jogo simbólico, no desenho ou imagem 

gráfica, na imagem mental e na evocação verbal. A coordenação das imagens e dos 

esquemas verbais constituirá o universo representativo.  

 
[…] o símbolo repousa numa simples semelhança entre o objeto presente, 
que desempenha o papel de ‘significante’, e o objeto ausente por ele 
‘significado’ simbolicamente, e é nisso que podemos dizer que existe 
representação: uma situação não-dada é evocada mentalmente, e não 
apenas antecipada praticamente como um todo, em função de uma de suas 
partes. » (PIAGET, 1975, p.129). 

 

O pensamento da criança é muito mais simbólico do que o pensamento do 

adulto, pois, os significantes utilizados são manejáveis conforme as experiências 

pessoais vividas ou imaginadas, o que se opõe aos signos coletivos. Mas a 

aquisição da linguagem não significa exclusão dos significantes individuais no 

adulto, as imagens interiores permanecerão como assimilações que são integradas 

pela inteligência. Em estado de espontaneidade a imaginação criadora permitirá, por 

exemplo, que o adulto desenhe não apenas para representar objetos, mas para que 

faça parte de um sistema intelectual mais amplo. Enfim, ao contrário do 

egocentrismo da criança, o adulto tende a relacionar os pontos de vista diversos e a 

coordenar suas ações em operações. O símbolo se torna um meio intencional de 

ilustrar o raciocínio. Para Piaget, o símbolo é 
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[...] a expressão da necessidade em que se encontra o espírito de projetar 
seu conteúdo sobre os objetos, à falta de consciência de si, enquanto que o 
progresso operatório está necessariamente ligado a um desenvolvimento 
reflexivo que leva a esta consciência e dissocia assim o subjetivo da 
realidade exterior. (PIAGET, 1975, p. 327). 
 

Como já foi dito em capítulo anterior, se as funções da inteligência consistem 

em inventar e compreender, o adulto intelectualmente mais desenvolvido que a 

criança, será mais capaz do que ela para criar e tomar consciência do que faz. 
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3  ESTUDOS ENVOLVENDO O DESENHO 
 

Os estudos envolvendo o desenho geralmente focalizam o aspecto 

terapêutico, isto é, como auxiliar da psicoterapia: Anderson (1994), Santos, Peres e 

Benez (2002), Souza (2001); ou utilizam o desenho como teste projetivo de 

personalidade, como por exemplo: Machover (1949), Piccolo (1981), Buck (1987) e 

Campos (1998). Edwards (1984, 2002), reconhece o desenho como terapêutico e 

projetivo da personalidade, mas também como sendo útil para o desenvolvimento da 

criatividade e como sendo uma linguagem paralela às outras como a fala, a escrita, 

a música, dança, cinema. Outros trabalhos estudam o desenho em relação ao 

desenvolvimento cognitivo: Luquet (1969), Pillar (1996a, 1996b), Valente (2001), 

Kotler (1998), Freinet (1977). Porém, é raro encontrar estudos que relacionem o 

desenho e a consciência. Da literatura examinada foram encontrados apenas os 

estudos de Bourassa (1999) e de Stoltz Schleder (1992) que se aproximam em parte 

e serão resumidos a seguir. Mas antes serão abordados dois dos antecedentes 

científicos que procuram entender o desenho e sua relação com o desenvolvimento 

cognitivo. 

 
3.1 O ESTUDO DE GEORGES HENRI LUQUET 
 

Muitos autores tomam como referência o estudo de Luquet, em relação às 

fases do desenvolvimento do desenho, inclusive Piaget que o cita em A formação do 

símbolo na criança (1975). Na obra O desenho infantil, Luquet (1969) procura 

identificar os elementos essenciais e as estratégias usadas nos desenhos infantis 

bem como as leis que os conduzem. O contato com inúmeros desenhos infantis 

mostra-lhe cinco elementos a considerar.  

1. A intenção da criança em desenhar revela que tudo o que faz parte de sua 

experiência e tudo o que está aberto à sua percepção constituem seu repertório 

gráfico. A escolha inconsciente do motivo pode expressar tanto circunstâncias 

vividas há muito tempo como as vividas no mesmo dia. “A intenção de desenhar tal 

objecto não é senão o prolongamento e a manifestação da sua representação 

mental; o objecto representado é o que nesse momento ocupava no espírito do 

desenhador um lugar exclusivo ou preponderante.” (LUQUET, 1969, p.23). A 

associação de idéias também pode induzir a criança a desenhar outros objetos 
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semelhantes. O motivo do desenho pode ser então determinado por analogia 

morfológica, à qual Luquet também chama de homonímia gráfica. 

2. A interpretação pode coincidir com a idéia primeira da intenção ou não. 

Coincide quando a criança não se esquece de sua intenção e quando o desenho 

que faz satisfaz à sua expectativa. Caso contrário, a criança mudará a interpretação 

conforme o traçado lhe sugerir. Isto acontece geralmente quando a criança não 

consegue desenhar segundo o objeto denominativo11 e precisa justificar sua criação, 

ela o interpreta com o que mais se parece a seu ver. “[...] a interpretação não se 

encontra isolada na consciência da criança, mas juntamente com a intenção” 

(LUQUET, 1969, p.40). 

3. Um terceiro elemento é o tipo, que corresponde a uma tendência da 

criança em reproduzir do mesmo modo um determinado motivo (o motivo mais 

freqüente nas crianças é o desenho do boneco). A conservação do tipo corresponde 

a um automatismo gráfico que será modificado pela criança às vezes por uma 

sugestão externa - mas nem sempre permanece nos desenhos seguintes -, e às 

vezes pelo acréscimo de um elemento não intencional, mas que lhe atrai a atenção. 

O crescimento do tipo se dá em todas as crianças ao longo de seu desenvolvimento 

por um enriquecimento de detalhes, que são observados nos objetos reais ou vistos 

nos desenhos de outros colegas. O tipo não é uma abstração artificial, mas 

“corresponde a uma realidade psíquica existente no seu espírito, a que chamaremos 

de modelo interno” (LUQUET, 1969, p.81). 

4. O modelo interno corresponde à representação mental que traduz o 

desenho. Nunca é uma cópia pura e simples do objeto, mas significa uma 

reconstrução original. O objeto externo serve apenas de sugestão ao sujeito, o que é 

desenhado espontaneamente é sempre o modelo interno. Para explicar como se 

constitui o modelo interno, Luquet distingue duas principais categorias de motivos: 

individuais e genéricos. É interessante notar que, embora a criança identifique seu 

desenho como genérico dizendo que é uma casa qualquer, sempre se inspira na sua 

própria casa. Segundo Luquet, no princípio, as crianças representam com mais 

freqüência imagens genéricas que imagens individuais. O modelo interno de um 

desenho individual implica uma atividade original da criança, onde ela seleciona os 

elementos conforme seu interesse e importância, o que constitui uma hierarquia nos 

                                                
11 Luquet chama de objeto denominativo o objeto já conhecido pela criança e que será o responsável 
pelo nome do desenho. 
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pormenores que representa ou deixa de representar. A ordem cronológica da 

aparição dos elementos no desenho mostra a importância relativa nessa hierarquia. 

A criança desenha os elementos que valoriza e aos quais atribui uma função. “[...] as 

orelhas geralmente fazem a sua aparição em desenhos de senhoras; os senhores 

podem passar sem elas porque não usam brincos” (LUQUET, 1969, p.98). 

5. Sobre o colorido do desenho infantil, o autor afirma haver grandes 

diferenças individuais. “Parece que, desde tenra idade, a criança é sensível à cor por 

ela própria, abstracção feita dos objectos em que se encontra ou da sua aplicação 

na representação de objectos.” (LUQUET, 1969, p.107) Geralmente a cor tem uma 

função puramente decorativa. No entanto, o estudo de Luquet parece mostrar que a 

criança tende a colorir com mais realismo os desenhos de vegetais.  

Para Luquet (1969) o desenho infantil é realista graças à natureza dos temas 

que trata. O esquematismo12 e o idealismo13, tendências opostas ao realismo, 

ocupam um pequeno espaço. Entre o desenho figurativo14 e o não figurativo15, a 

criança prefere o primeiro. A maior preocupação da criança é que sua representação 

gráfica se pareça com o objeto que deseja desenhar. Estudando o desenvolvimento 

do desenho infantil Luquet (1969) descobriu quatro fases pelas quais passa a 

criança. Cada uma é determinada por uma espécie diferente de realismo.   

A primeira fase começa mais ou menos com três anos de idade e é 

determinada pelo realismo fortuito porque precede o que se chama de desenho. “Um 

desenho é um conjunto de traços cuja execução foi determinada pela intenção de 

representar um objecto real, quer a semelhança procurada seja ou não obtida.” 

(LUQUET, 1969, p.135) Os traços iniciais não têm a intenção de representar algo, 

mas sua realização acontece para consumir uma energia neuromuscular; esse 

exercício é prazeroso para a criança e isso a faz continuar rabiscando. A partir do 

momento em que a criança percebe uma analogia entre seus traços e um objeto real 

começa a considerá-los como sendo sua representação. A descoberta se transforma 

em realismo intencional.  

 

                                                
12 Simplificação do objeto desenhado. Segundo Luquet isto aparece no desenho da criança, mas não 
como um esquematismo voluntário. 
13 Representação voluntária de elementos estranhos ao objeto a fim de torná-lo mais belo do que o 
real, por meio de traços supérfluos e diferentes ou cores irreais.  
14 O desenho figurativo se refere àquele que tem um significado. Traduz graficamente um objeto, uma 
pessoa ou uma paisagem. 
15 Segundo Luquet (1969, p.123), o desenho não figurativo pode ser chamado num sentido mais 
amplo de geométrico; está relacionado à beleza abstrata.  
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Esses traços, uma vez produzidos, são vistos pela criança que reconhece 
ser o seu autor. Esta obra involuntária poderia parecer a um adulto 
insignificante e sem qualquer interesse; mas para a criança é um produto de 
sua actividade, uma manifestação de sua personalidade, uma criação. A 
consciência que tem, então, de possuir um poder criador valoriza-a na sua 
própria estima e é a origem de um prazer que procura renovar recomeçando 
os seus desenhos, que primeiro esporádicos, se tornam depois intencionais. 
(LUQUET, 1969, p.136). 

 

A fase seguinte é determinada pelo realismo falhado, a qual se caracteriza 

por uma imperfeição geral, principalmente em relação à proporção dos elementos 

representados. Esta incapacidade sintética faz a criança omitir ou exagerar partes 

do objeto, conforme a importância que lhes confere. Por mais que a criança queira 

ser realista, seus desenhos são geralmente incompreensíveis e somente sua 

interpretação pode identificar o que foi desenhado. Progressivamente o realismo 

falhado é substituído pelo realismo intelectual quando a criança começa a fazer 

relações entre os pormenores do objeto e os desenhados por ela. 

O realismo intelectual é, portanto, a terceira fase. Na concepção da criança, o 

desenho deve conter os elementos que caracterizam o objeto. Neste caso é 

representado o que o sujeito conhece do objeto e não o que é possível ver. A criança 

seleciona os detalhes de acordo com a relevância que lhes confere. Ela desenha para 

ela mesma; seu desenho às vezes acompanha legendas ou explicações verbais. Sua 

intenção é enfocar os elementos principais do objeto e, para alcançar este objetivo, 

partes invisíveis também são representadas. Para possibilitar a explicitação de seu 

realismo como se quisesse dissecar o objeto, a criança utiliza alguns recursos: 

transparência (p. ex. órgãos internos em um ser humano), rebatimento (p. ex. árvores 

deitadas ao longo de uma rua), mudança de pontos de vista (p. ex. prédios 

desenhados em altura e jardim planificado ao lado). O realismo intelectual é 

abandonado pela criança quando ela mesma observa a impossibilidade de ver todos 

os elementos do objeto a partir de um único ponto de vista.  

O realismo visual pode aparecer, segundo Luquet (1969), mais ou menos 

aos 8 ou 9 anos, embora crianças menores já apontem a preocupação em desenhar 

apenas o visível. Portanto, existem diferenças individuais desde muito cedo, muito 

mais haverá entre os adultos. No desenho determinado pelo realismo visual, a 

perspectiva substitui o rebatimento e a mudança de ponto de vista, a opacidade 

substitui a transparência. Isto ocorre gradualmente, mas pode não ocorrer se o 

indivíduo não tiver uma prática do desenho do natural. “[...] submetendo desenhos 
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de adultos e crianças ao mesmo exame, não será difícil encontrar semelhanças em 

muitos que não são sensivelmente diferentes dos de uma criança de uns 12 anos ou 

até menos” (LUQUET, 1969, P.194). Sobre os adultos desenharem como crianças, 

Piaget (1972) indica que não se pode determinar o nível de inteligência somente 

pela qualidade do desenho16. 

Luquet (1969) chama de narração gráfica a tradução em representação 

desenhada de um conjunto de elementos que dizem respeito a espetáculos 

dinâmicos e sucessivos que constituem uma história. Há três maneiras de se 

proceder a estas narrações: a primeira é do tipo simbólico que significa representar 

uma única cena (a mais relevante) da história como sendo símbolo do conjunto. A 

história é inteiramente compreendida quando descrita verbalmente. É o tipo que 

corresponde ao realismo visual puro. O segundo modo de narração gráfica é do tipo 

Epinal porque os diferentes momentos da história são representados cada um pela 

imagem correspondente. Às vezes, existe enumeração das cenas, às vezes há 

linhas separando os momentos do episódio. O tipo Epinal de narração gráfica é o 

mais rico e o que mais se aproxima da experiência visual. Estes dois modos de 

narrar graficamente seriam, segundo Luquet, usados tanto pela criança como pelo 

adulto. O terceiro modo seria usado apenas pela criança: tipo sucessivo. Para este 

existem duas variedades: com e sem repetição do personagem ou elemento 

principal da história. Na variedade do tipo sucessivo sem repetição cada elemento é 

desenhado uma única vez. Mas para evidenciar o movimento do objeto ou a ação do 

personagem a criança pode ser levada a repeti-lo em mais de uma cena, embora o 

cenário seja único. Portanto, o tipo sucessivo com repetição é o que melhor evoca a 

continuidade da ação, mas é o que mais se afasta da realidade visual.  

Enfim, o desenho é uma projeção do modelo interno. Ação criativa desde 

tenra idade, o desenho é visto pela criança como um jogo, entretanto, ela o trata 

com bastante seriedade: elabora o tema assim como escolhe os elementos que 

fazem parte de sua produção e, por isso, deve ser vista como obra original. O estudo 

de Luquet (1969) encontra uma tendência na evolução do desenho: parte do 

conjunto aos elementos, do geral ao individual.  

Um fato importante que se verifica é que há um desinteresse completo pelo 

indivíduo em continuar desenhando quando este atinge mais ou menos 11 anos e 

                                                
16 Assunto já discutido no capítulo Fundamentos da Teoria de Piaget, p.21 deste trabalho. 
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meio. Não porque o desenho não lhe interesse mais, mas porque seu senso crítico 

acusa uma insuficiência em representar os objetos segundo o realismo visual. Isto 

seria resolvido se não fosse o desconhecimento de como utilizar-se da perspectiva e 

do sentido de observação. De fato, após uma intensa atividade gráfica desenvolvida 

na infância até o realismo intelectual, muitos adultos se sentem frustrados por não 

conseguir desenhar conforme suas aspirações. 

Portanto, como o estudo de Luquet (1969) indica, é de se esperar que os 

desenhos dos adultos pesquisados, alunas e alunos da EJA, se pareçam com os 

desenhos infantis, mas nem por isso suas mentalidades serão infantis. Apenas falta 

ao adulto o domínio da técnica para expressar melhor suas percepções. Para 

materializar os tipos internos que os adultos possuem eles recorrem, portanto, aos 

mesmos recursos e sua marca será o realismo; realismo intelectual e não visual. É 

próprio do realismo intelectual mostrar apenas os elementos funcionais do objeto a 

representar. Essa escolha inconsciente seria ao mesmo tempo intuitiva retratando 

o que o sujeito sabe do objeto. Assim como o desenho é um jogo para a criança ao 

mesmo tempo que o leva a sério, espera-se encontrar essa conduta nos adultos. 

Jogo enquanto assimilação livre e seriedade porque se trata de uma atividade na 

qual o sujeito reconhece seu poder como causa de um fenômeno, isto é, autor de 

uma obra original.  

 
3.2  DESENHO E CONSTRUÇÃO DE CONHECIMENTO NA CRIANÇA SEGUNDO O 

ESTUDO DE ANALICE DUTRA PILLAR 

 
A pesquisa exploratória e longitudinal de Pillar (1996), trata do que as 

crianças pensam sobre o processo do desenho. A partir da teoria construtivista a 

autora discute a representação gráfica infantil e a relação ativa sujeito-objeto no 

desenvolvimento cognitivo. Uma das questões que nortearam seu trabalho foi 

descobrir que significados tinham as representações para a criança do que ela 

mesma tinha produzido. No início do trabalho a idade das quatro crianças era de 2 a 

4 anos. Estas foram acompanhadas durante três anos. As sessões de desenho 

eram constituídas por situações espontâneas e outras controladas. O material usado 

era composto de folhas de papel de diversos formatos e cores, canetas 

hidrográficas, giz de cera, caneta e lápis preto.  
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As atividades gráficas se referiam a desenhos espontâneos, desenhos sobre 

uma história contada pela pesquisadora, desenhos de vivências, leitura de imagens 

(apreciação de desenhos de outras crianças e de trabalhos de artistas), diálogo 

gráfico ou jogo do rabisco (atividade entre dois sujeitos onde um começa e o outro 

completa ou acrescenta traços), teste de reprodução de traçados (cópia de figuras 

geométricas), teste de correspondência (cópia e comparação com modelos), história 

do desenho (após criação de desenho espontâneo narração do mesmo pela 

criança), reunião de partes (reunião de recortes geométricos para criação de uma 

cena), atividade de inversão (após o desenho de um boneco, a pesquisadora o 

copiava deslocando um dos elementos para que a criança o comparasse), desenho 

de observação e jogo gráfico (solicitação de desenho de diferentes tipos de figuras). 

As atividades propostas nesse estudo visavam observar o que a criança 

dizia espontaneamente sobre a natureza e função do desenho, suas intenções e 

como comparava suas produções com a de outros ao longo do processo. A 

atividade de desenho espontâneo foi a que mais possibilitou coletar dados quanto à 

natureza e função do desenho graças à maior liberdade de expressão. Pillar (1996) 

verificou que as crianças representavam suas visões de mundo, suas experiências, 

o que compreendiam de si e do meio à sua volta. Os estudos de caso demonstraram 

que os desenhos daquelas crianças serviram como pano de fundo para suas 

narrativas.  

Quanto à atividade de fazer desenhos conforme a história contada pela 

pesquisadora, as crianças começavam a desenhar elementos desta, mas 

terminavam o trabalho representando suas próprias vivências. Na atividade de 

leitura de obras de artistas, as crianças interpretavam as imagens segundo seus 

próprios referenciais e interesses naquele momento. Algumas crianças no estágio da 

atividade simbólica ainda não diferenciavam totalmente o desenho de seu referente 

e, por isso, às vezes tinham medo do desenho, diziam que ele ia morder ou davam 

beijos nos personagens representados. 

A autora descobriu que “[...] elas mostravam uma certa consciência de suas 

construções. ‘Antes eu não sabia desenhar [...] Agora eu sei’ ” (PILLAR, 1996, p.22). 

Além disso, as crianças expressavam verbalmente que para desenhar era 

necessário pensar, tratando o desenho como objeto de conhecimento. As 

concepções que as crianças têm sobre o processo de desenho são modificadas 

conforme se apropriam da linguagem gráfica. “As modificações no desenho visam a 
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torná-lo mais bonito, mais representativo, mais realista, somente na intenção da 

criança, porque, na verdade, o desenho é um espelho criativo da sua visão de 

mundo.” (PILLAR, 1996a, p.222). 

Espera-se encontrar também nos adultos investigados a idéia do desenho 

como desencadeador de narrativas. Nos sujeitos da pesquisa de Pillar o ponto de 

referência para representar quaisquer objetos e interpretar (ler) outros desenhos 

tende a ser suas próprias vivências. Além disso, mais uma razão para 

considerarmos o trabalho de Pillar é que de todas as atividades que esta 

pesquisadora pediu para as crianças fazerem, a que mais trouxe resultados quanto 

ao relato de seus pensamentos foi o desenho espontâneo. De fato, o sujeito tem 

muito mais a dizer sobre o que ele mesmo construiu desenhando, já que se pauta 

em suas próprias vivências, do que sobre atividades dirigidas ou sugeridas com 

temas que, às vezes, não têm nada a ver com os pensamentos ou emoções do 

sujeito no momento. No presente estudo opta-se pelo desenho livre como mais 

adequado para desencadear o processo de tomada de consciência. 

 

Os termos desenho livre e desenho espontâneo são utilizados no presente 

estudo lembrando que há uma diferença entre eles. Enquanto o primeiro é livre 

porque seu conteúdo é inteiramente determinado pelo desenhador, o segundo 

acrescenta a liberdade de desenhar apenas no momento em que se deseja e não no 

momento escolhido pela pesquisadora. Portanto, a semelhança entre o desenho 

livre e o desenho espontâneo é a livre escolha do assunto a ser representado.  

O uso do termo desenhador é proposital, pois, os participantes deste estudo, 

não são desenhistas profissionais e o objetivo não é, de forma alguma, julgar a 

beleza dos desenhos. Assim, afasta-se o aspeto estético e enfatiza-se o aspecto 

ético da atividade. Não está em questão avaliar ou comparar os desenhos dos 

participantes, mas verificar o quanto de si mesmo é exposto graficamente nas 

produções e a tomada de consciência deste fato pelos próprios desenhadores. 



70 

 

3.3  DESENHO E AMPLIAÇÃO DA CONSCIÊNCIA 
 
 
3.3.1  O estudo de Michelle Bourassa 
 
 

Bourassa em Le dessin, mieux comprendre pour mieux intervenir (1999) 

aborda a evolução do desenvolvimento dos esquemas cognitivos e afetivos 

expressos pelos desenhos infantis. O conceito de desenho é apresentado como uma 

comunicação sobre o mundo e sobre si e isto se torna possível graças a uma 

interação dos aspectos cognitivo e afetivo próprios a cada estágio de 

desenvolvimento. “A arte gráfica, como todas as artes, é ao mesmo tempo 

expressão sobre o mundo e expressão sobre si. Quando uma pessoa desenha, é 

sua própria representação do mundo e dela mesma que ela expõe” (BOURASSA, 

1999, p.111, tradução nossa). 

Segundo a autora há três componentes inerentes ao ato de desenhar: o 

desenho pode ser observado, discutido e modificado pela criança enquanto é 

acompanhada pelo adulto nesses processos. Pergunta-se como tirar proveito destas 

três propriedades para melhor acompanhar a criança no seu crescimento, assim 

como na resolução de conflitos, sejam de natureza cognitiva ou afetiva.  

Primeiramente, se discute a questão do desenho com a função de se 

explicar o mundo. Função que toda representação possui, seja através de jogo 

simbólico, imitação diferida, narração. Mas, porque o desenho deixa seu traço existe 

a vantagem de ser espontaneamente examinado, podendo ser corrigido e 

melhorado em sua expressão. Esta compreende não só a idéia, mas também a 

emoção que a acompanha. Qualidade, pressão e amplitude do traço são expressões 

da emoção e do conhecimento que a criança tem sobre o objeto. 

Em segundo lugar, a autora discute a questão do desenho com a função de 

se explicar a própria vida. “Esta visualização enquanto projeção de si confere ao 

desenho um valor simbólico. A criança confirma a existência de um tal valor 

simbólico todas as vezes que expressa seu direito de propriedade ou seu desejo de 

preservar seu desenho” (BOURASSA, 1999, p.117, tradução nossa). O ato de 

desenhar leva o indivíduo a tomar distância daquilo que faz parte de si mesmo, e 

que ele mesmo não consegue perceber claramente. Para a autora, representar é 

conceber a existência de um interlocutor com quem se pode dialogar. Descrever seu 

desenho significa traduzi-lo, o que leva o indivíduo a entender melhor sua produção. 
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Por isso, falar sobre o desenho permitiria a descoberta de si, quando, vendo-se de 

fora, o indivíduo se distancia e se aproxima nesse vai-vem com o objeto produzido 

por ele mesmo.  

O desenho carrega informações da realidade vivida. Bourassa (1999) cita 

um exemplo muito interessante que deixa claro como todo traço é cheio de símbolos 

e significados particulares por mais que o indivíduo não tenha a intenção consciente 

de expressá-los. O exemplo se refere a um menino de 13 anos muito inibido que se 

recusa a desenhar declarando que não sabe. Após insistência e sugestão da 

pesquisadora para que ele deixe a mão correr sobre a folha, o menino faz apenas 

rabiscos e se mostra irritado estendendo a folha como quem diz: “Não há o que tirar 

de mim”. Entretanto, a pesquisadora lhe pede para contar o que é o seu desenho, e 

ele diz perceber um fosso no centro. A pesquisadora lhe pergunta se há algo no 

fundo do fosso e o menino se surpreende consigo mesmo ao dizer que há uma bota. 

Sobre a pergunta “como a bota foi parar no fundo do fosso”, o menino responde que 

ela é tão feia e suja que ninguém a queria e por isso as crianças se divertiram 

chutando a bota até se desinteressarem dela, e, então a abandonaram lá. A 

pesquisadora relata que, de fato, a aparência e os comportamentos do menino 

denunciavam claramente o quanto sofria perante os colegas de classe.  

Outro exemplo interessante mencionado pela autora, é a representação livre 

é de uma garotinha de sete anos. De início seu desenho aparenta ser uma 

paisagem serena. Mas o conteúdo revela sua percepção em relação à situação 

difícil que está vivendo: o divórcio dos pais. Três vezes desenha a história de uma 

mãe e sua filha que vagam num veleiro. Há uma grande distância entre as 

personagens. A mãe dá as costas para a filha que pede ajuda. Também representa 

uma tempestade e um barco que parte à deriva.  

Estes dois exemplos mostram que os símbolos desenhados são percepções 

particulares em relação ao contexto vivido pelo autor. Por um lado, a explicação do 

desenho depende de alguém que o questione, criando um diálogo entre seus 

elementos, por outro lado, somente o autor pode decifrar seus próprios códigos. É 

impressionante como intuitivamente o sujeito materializa situações nas quais está 

imerso e ao mesmo tempo se surpreende ao comunicá-las.  “Ela desenha os objetos 

que lhe falam mais e só representa os elementos mais marcantes” (BOURASSA, 

1999, p. 114, tradução nossa). 
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Sobre a perspectiva do desenvolvimento cognitivo a autora conclui que o 

adulto deve acompanhar a criança em um processo de observar e discutir seu 

próprio desenho, porque assim se aprende a olhar de um modo diferente e a fazer 

críticas para reconstruir. Essas estratégias seriam ferramentas para seu crescimento 

cognitivo e emocional. 

A principal razão para citar, aqui, o trabalho de Bourassa (1999) é o 

interessante conceito que a autora apresenta sobre o desenho. Para a autora, o 

desenho é um meio que permite ao sujeito distanciar-se de si mesmo para se auto-

observar; uma comunicação com o mundo e consigo mesmo, sobre o mundo e 

sobre si mesmo. O objetivo do estudo de Bourassa (1999) é compreender o sujeito 

como um todo e verificar em que estados de crescimento cognitivo e afetivo se 

encontra para que o adulto que o acompanha intervenha de maneira mais eficaz; o 

desenho e a interação são utilizados como ferramentas da mesma maneira que a 

presente pesquisa almeja utilizar com adultos.  

 
3.3.2  O estudo de Stoltz Schleder sobre o processo criativo em adultos 

 
O público alvo escolhido para a realização desse estudo (STOLTZ 

SCHLEDER, 1992) foram dez sujeitos de baixo nível sócio-econômico de Curitiba. A 

pesquisadora buscou oferecer condições para o desenvolvimento de seu potencial 

criador através de cinco sessões de atividade criativa onde estariam dispostos 

materiais para pintar em tecido, desenhar, fazer colagens, esculpir em argila, fazer 

teatro, trabalhos com madeira; eram válidas também a música, a redação e a 

poesia. Era pedido aos participantes que escolhessem o material e fizessem algo 

que nunca tinham feito antes, individualmente ou em grupo.  

A pesquisa de Stoltz Schleder (1992) procurou verificar se havia relações 

entre processo criativo, consciência de si e do contexto e as necessidades básicas 

ou superiores, segundo a teoria da motivação humana de Maslow. Esta entende o 

homem como um ser que direciona seu fazer basicamente para a satisfação de suas 

necessidades, as quais obedecem a uma hierarquia piramidal, sendo as básicas 

chamadas de fisiológicas (ar, alimento, água, repouso, sexo, refúgio, etc.), de 

segurança (resguardo, preferência pelo conhecido), de posse e amor (afirmação 

social e afeição) e de estima (auto-estima e estima aos demais). As necessidades 
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seguintes são chamadas de superiores ou de crescimento, e se referem à auto-

realização e valores do ser (realização de potencialidades). 

Conforme uma das pressuposições do trabalho de Stoltz Schleder (1992) a 

afirmação do homem é alcançada pela prática criativa e esta levaria à ampliação do 

conhecimento de si mesmo e do meio onde está inserido o sujeito. Nesse trabalho 

foram realizadas uma entrevista inicial, entrevistas pós-sessões de processo criativo 

e entrevista final. Os sujeitos foram questionados nos três momentos do estudo 

quanto às suas necessidades fisiológicas, de segurança, de amor, de estima e de 

auto-realização com o fim de verificar se havia preenchimento dessas. Também 

foram questionados sobre valores, consciência do contexto onde viviam e 

consciência de si mesmo. 

Analisando os dados, Stoltz Schleder (1992) afirma que alguns sujeitos 

vivenciaram experiências ‘culminantes’ durante as sessões de atividades criativas e 

que este tipo de experiência faria parte de momentos transitórios de auto-realização. 

Segundo Maslow, teórico no qual a autora se apóia, uma experiência ‘culminante’ se 

refere à “[...] auto-realização como um episódio ou surto em que a pessoa é mais 

aberta à experiência, mais idiossincrática, mais espontânea, mais criadora, melhor 

humorada, mais independente de suas necessidades inferiores, mais 

verdadeiramente ela própria” (STOLTZ SCHLEDER, 1992, p. 375). Este tipo de 

experiência é vista como promotora de criatividade, mas o inverso pode também 

ocorrer, isto é, a criatividade pode engendrar experiências ‘culminantes’, porém a 

criatividade dependeria da aceitação do próprio eu, já que é elemento sintetizador e 

unificador da pessoa.  

Quanto à avaliação geral do trabalho, sete dos dez sujeitos voluntários 

expressaram que o trabalho criativo foi importante como forma de aprendizado; 

quatro dos dez sujeitos disseram que gostariam de continuar. Outros sujeitos 

expressaram que as sessões de atividade criativa permitiram esquecer as 

preocupações, valorizar a si mesmo, incentivar a pessoa e aprender que é capaz 

de se auto-ajudar. Segundo avaliação após seis meses, foram observadas 

mudanças nas vidas dos sujeitos em relação ao seu cotidiano: melhor 

comunicação no grupo e sentimento de capacidade, o surgimento de uma pequena 

marcenaria e a produção de sabão, enfim, maior participação dos sujeitos na 

comunidade. Os indicativos apontam para uma auto-estima positiva graças à 
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eficiência na realização da atividade própria e em grupo. Os sujeitos expressaram 

felicidade e grande gratidão à pesquisadora ao fim das sessões. 

A autora encontrou em todos os sujeitos e em todas as sessões (com 

exceção de um sujeito em uma das sessões) uma relação recíproca entre a 

consciência de si e sua percepção acerca das pessoas de seu entorno, pois 

transferiam suas dificuldades e/ou necessidades para as outras pessoas. A análise 

dos dados ainda revelou que todos os sujeitos (com exceção de um sujeito em uma 

das sessões) relacionaram seus trabalhos às suas vidas. A maioria dos sujeitos 

percebeu algo novo durante as sessões, bem como mostrou maior reconhecimento 

de potencialidades e valorização do indivíduo.   

Os resultados encontrados dão indícios que o processo criativo, além de 

ampliar a consciência das potencialidades e capacidades do ser humano, parece 

sinalizar para necessidades “superiores”. Stoltz Schleder (1992) conclui apontando 

algumas aplicações práticas do processo criativo, tais como: meio de construção da 

pessoa, meio de descoberta das necessidades e valores do sujeito, meio de 

ampliação da consciência de si e do contexto, veículo de transformação da realidade 

e, pode ser usado como meio de preenchimento de necessidades básicas ou de 

crescimento. Para a autora, o processo criativo se revela absolutamente necessário 

ao ser humano e, deste modo, qualquer teoria de desenvolvimento humano que 

ignora a capacidade de criar, nega uma das características essenciais de todo 

indivíduo. 

Existem dois motivos principais para se pretender comparar o estudo de 

Stoltz Schleder (1992) aos da pesquisa referente à tomada de consciência, a partir 

do desenho e da interação social com a utilização do método clínico crítico de Piaget 

em alunos e alunas da EJA (Educação de Jovens e Adultos). O primeiro motivo é 

que contamos com as perguntas validadas pela referida autora no roteiro das 

entrevistas pós-sessões de desenho livre. A segunda razão é que o estudo de Stoltz 

Schleder traz resultados apontando para a existência de uma relação entre a 

atividade criativa e a ampliação da consciência de si e do meio.  
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4  EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - EJA 

 

A educação de jovens e adultos é assunto relevante para se tratar nesta 

pesquisa porque os participantes voluntários que dela fazem parte são adultos e 

jovens em processo de alfabetização.  

“A EJA iniciou-se, fundamentalmente, num trabalho de parceria com a 

educação popular, com os movimentos sociais e com as práticas comunitárias que 

buscavam formas de emancipação e libertação da maioria da população” (FREITAS, 

2007, p.55), e sendo assim, a Educação de Jovens e Adultos “é uma modalidade 

que construiu sua própria especificidade como educação, com um olhar sobre os 

educandos” (ARROYO, 2005, p.224). A EJA deve valorizar sua história e continuar 

incorporando concepções ampliadas de educação, reconhecendo o valor da cultura 

e percebendo seus alunos como sujeitos de direitos. (ARROYO, 2005).  

A partir das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação de Jovens e 

Adultos, 2000 e de acordo com a Lei 9.394/96, a EJA tem por funções a 

“restauração de um direito negado”, a “equiparação de desigualdades” 

proporcionando “acesso a novas regiões do trabalho e da cultura” e a educação 

permanente tendo “como base o caráter incompleto do ser humano”. 

Afinal, quem são os sujeitos que constituem a EJA?  

 

4.1 PERFIL DOS ALUNOS DA EJA 
 

Em levantamento realizado por esta pesquisadora em dezembro de 2006, em 

Coleção Cadernos da EJA, Caderno 117 (2006) e apoiando-se nos autores Arroyo 

(2005), Freitas (2007), Oliveira (1999) e Parreiras (2001), busca-se traçar aqui, 

resumidamente, o perfil dos alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos.  

“A EJA tem como sujeitos as camadas rurais, os camponeses excluídos da 

terra e as camadas urbanas marginalizadas, excluídas dos espaços, dos bens das 

cidades” (ARROYO, 2005, p.229). Geralmente são trabalhadores de período integral e 

que exercem os ofícios de: soldadores, pintores, pedreiros, carpinteiros, domésticas, 

cozinheiras, babás, auxiliares de limpeza e de cozinha, vendedores, entre outros 

                                                
17 Ministério da Educação, Brasília, 2006. Trabalhando com a Educação de Jovens e Adultos. 
Caderno 1, Alunas e Alunos da EJA. http://www.eja.org.br/orientacaopedogogica/index.php?acao3 
cod0 =ac011ee1704b8f2aab83e271fdc33f81. Acesso em: 2 out 2007. 
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serviços. Segundo Oliveira (1999), um dos traços culturais destes jovens e adultos é 

sua condição de excluídos da escola regular. Estudam à noite e chegam à escola 

cansados, às vezes com sono. A vontade de aprender a ler e escrever é intensa 

porque não querem continuar sentindo-se dependentes e excluídos em várias 

situações do cotidiano. Muitos têm a idéia que aprender é ter “quadro cheio”. Quando 

iniciam o processo de alfabetização dizem que seus interesses são, por exemplo, 

identificar as placas dos ônibus, ler e assinar documentos e notas fiscais, escrever e 

ler cartas, ler o rótulo das embalagens no mercado, conseguir um emprego melhor, e 

os mais idosos geralmente querem ler a Bíblia Sagrada. 

O aluno jovem e adulto de EJA geralmente tem grandes responsabilidades 

em relação ao sustento da família; são alunos e alunas que se encontram na condição 

de “não-criança” e “não-adolescente” e devem ser entendidos como um público 

experiente no mundo do trabalho. Devem ser tratados como adultos em sala de aula; 

mas, como adulto pouco escolarizado, sentem dificuldades na educação escolar 

formal. Este assunto é abordado por Oliveira (1999) da seguinte forma:  

 
O adulto está inserido no mundo do trabalho e das relações interpessoais 
de um modo diferente daquele da criança e do adolescente. Traz consigo 
uma história mais longa (e provavelmente mais complexa) de experiências, 
conhecimentos acumulados e reflexões sobre o mundo externo, sobre si 
mesmo e sobre as outras pessoas. Com relação a inserção em situações de 
aprendizagem, essas peculiaridades da etapa de vida em que se encontra o 
adulto faz com que ele traga consigo diferentes habilidades e dificuldades 
(em comparação à criança) e, provavelmente, maior capacidade de reflexão 
sobre o conhecimento e sobre seus próprios processos de aprendizagem. 
Para além dessas características gerais, entretanto, tratar o adulto de forma 
abstrata, universal, remete a um certo estereótipo de adulto, muito 
provavelmente correspondente ao homem ocidental, urbano, branco, 
pertencente a camadas médias da população, com um nível instrucional 
relativamente elevado e com uma inserção no mundo do trabalho em uma 
ocupação razoavelmente qualificada. E a compreensão da psicologia do 
adulto pouco escolarizado, objeto de interesse da área de educação de 
jovens e adultos, acaba sendo uma contraposição a esse estereótipo. 
(OLIVEIRA, 1999, p.3, 4)18 

 
A EJA se constitui de um grupo heterogêneo. Em uma mesma sala de aula 

há diferenças culturais e diferenças nas capacidades e no desempenho intelectual 

dos sujeitos (OLIVEIRA, 1999). Em uma mesma sala de aula, são reunidos homens 

e mulheres jovens e idosos, isto é, pessoas de diferentes gerações. São maneiras 

distintas de pensar e enxergar o mundo segundo suas origens, ambientes, culturas e 

                                                
18 Trabalho encomendado pelo GT “Educação de pessoas jovens e adultas” e apresentado na 22ª 
Reunião Anual da ANPEd – 26 a 30 de setembro de 1999, Caxambu. 
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traços individuais. Suas histórias de vida são muito diferentes, o que promove 

conhecimentos prévios diversificados. Esses conhecimentos que trazem são 

práticos e ligados a um fazer, este fazer é direcionado à sobrevivência.  

Os alunos da EJA (Educação de Jovens e Adultos) enfrentam diferentes 

dificuldades para começar a estudar, mas um dos maiores desafios é superar o 

sentimento de incapacidade intelectual. Freitas (2007) aborda esta importante 

dimensão psicossocial da seguinte maneira: 

 
Está-se falando aqui da posição de inferioridade e de (auto)desvalorização 
na qual se encontra o educando e, pior ainda, muitas vezes ele se sente 
assim. Esta inferiorização e a internalização psicossocial desta condição 
têm e trazem sérias repercussões à dimensão humana deste alfabetizando 
e educando (FREITAS, 2003, 2005, 2006). Presencia-se uma duplicidade 
desta condição de inferioridade que decorre do seguinte paradoxo: ele 
“perdeu” a época ou tempo considerado “normal” para estudar e, agora, 
quando vem estudar, já está, em parte, “ultrapassado” para este tempo do 
estudo; e embora seja já um adulto e, portanto, mais “maduro e avançado”, 
acaba apresentando mais e maiores dificuldades nesse processo de 
aprendizagem do que os mais jovens que estão no “tempo normal” de 
estudo. Esta condição de contradições (FREITAS, 2003, 2005) e de 
comparações cria uma “não capacidade” e “não desenvoltura” para o 
enfrentamento destes problemas e, com isto, acaba por desnudá-lo diante 
de um mundo que lhe aparece como desconhecido, pouco receptivo e 
amistoso. Fecha-se assim um círculo perverso de insucessos para o 
processo de aprendizagem, cujo esforço de buscar esta educação por si só 
já foi difícil, doloroso e vergonhoso para este educando que se sente 
inferiorizado a cada tentativa de melhorar. (FREITAS, 2007, p.59, 60). 

 

Além da expectativa de melhoria de vida, para os alunos e alunas da EJA, a 

escola passa a ser um importante espaço de socialização porque é onde surgem 

novas amizades que ampliam suas relações interpessoais. “O ambiente escolar para 

este público [...] é um espaço de busca e troca de referências, de ampliação do círculo 

familiar e de trabalho, e, de relações afetivas e sociais” (PARREIRAS, 2001, p.9).  

Segundo Oliveira (1999), embora haja muitas diferenças entre os alunos e 

alunas da Educação de Jovens e Adultos,  

 
[...] tal grupo se define como relativamente homogêneo ao agregar 
membros em condição de ‘não-crianças’, de excluídos da escola, e de 
pertinentes a parcelas ‘populares’ da população (em oposição às classes 
médias e aos grupos dominantes), pouco escolarizadas e inseridas no 
mundo do trabalho em ocupações de baixa qualificação profissional e baixa 
remuneração. (OLIVEIRA, 1999, p.21). 

 
Logo, tratando-se de alunos e alunas da EJA “seria ingênuo pensá-los 

excluídos porque analfabetos” (ARROYO, 2005, p.223). A condição social, 

econômica e política atual brasileira que privilegia os ricos, na qual os alfabetizandos 
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da EJA estão inseridos, os exclui não só do mundo letrado, mas da participação nas 

tomadas de decisões porque permanecem excluídos no âmbito político e sócio-

econômico da sociedade; são também retidos das possibilidades de liberdade. 

Segundo Freire (2007, p.107), a “pedagogia da autonomia tem de estar centrada [...] 

em experiências respeitosas da liberdade.” 

Jovens e adultos analfabetos e excluídos dos bens da sociedade também 

fizeram parte da vasta experiência educativa de Paulo Freire enquanto educador 

comprometido com o processo de libertação através da leitura da palavra e do 

mundo, no Brasil e em outros países (GADOTTI, 1989). Por esta razão, pretende-se, 

neste estudo, considerar suas contribuições, notadamente, no que concerne ao 

direito do uso da palavra, ao respeito aos valores e à história de jovens e adultos em 

processo de alfabetização. 

 

4.2  CONTRIBUIÇÕES DE PAULO FREIRE 
 

A vasta obra de Paulo Freire vai muito além de um método de alfabetização 

bem sucedido, trata-se de uma teoria do conhecimento (GADOTTI, 1989). Paulo 

Freire (1921 - 1997) com sua vida e obra esteve em luta constante com o sistema 

político opressor de nosso país e de outros, como o Chile e Guiné Bissau. Não ficou 

passivo diante das circunstâncias, mas procurou manifestar seu pensamento e agir 

em favor da educação de muitos oprimidos, sempre unindo ação e reflexão. 

Embora os objetivos e métodos de Jean Piaget e Paulo Freire sejam 

diferentes, dados os contextos em que viviam e os interesses que os moviam, 

Becker (1997) procurou formular uma Teoria da Aprendizagem a partir da teoria de 

desenvolvimento de Jean Piaget e de contribuições da pedagogia de Paulo Freire. 

Não se trata de encontrar as diferenças e pontos em comum entre Piaget e Freire, 

mas de propor uma aprendizagem pela complementação de um e de outro 

(BECKER, 1997). O autor propõe que a teoria de Piaget sobre o desenvolvimento 

humano e a educação conscientizadora de Paulo Freire concordam que o ser 

humano evolui partindo da ação, numa aprendizagem pela práxis construída 

conjuntamente pelo Educador e pelo Educando. Becker (1997, p.104) diz que “a 

conscientização freireana não se opõe à tomada de consciência, antes a supera” 

graças ao “compromisso histórico de transformação da sociedade que implica o 

elemento utópico” (utópico no sentido de anunciar a estrutura humanizadora e 



79 

 

denunciar seu contrário). Além disso, para o autor, “a tomada de consciência 

piagetiana é condição necessária para a conscientização freireana”, já que “não é 

um conceito estático, mas dinâmico que se constrói por sucessivas e intermináveis 

superações, realizadas na interação sujeito-objeto”. (BECKER, 1997, p.104). 

Piaget demonstrou em sua teoria que os seres humanos possuem 

mecanismos para agir sobre o mundo físico e social e capacidade para adaptar-se a 

eles e compreendê-los; adaptação e organização constituindo um único mecanismo 

funcional de equilíbrio. Piaget enfatiza o como do processo de tomada de 

consciência, sua construção pela ação, bem como, pela interação sujeito-objeto e 

sujeito-sujeito (BECKER, 1997).  

Paulo Freire (1978, 1987) deixou-nos um grande exemplo no que diz 

respeito à cooperação, isto é ouvir o outro e lhe dar voz e participação. Em sua 

prática educativa, nos círculos de cultura, buscou ouvir a história de seus alunos 

para conhecê-los melhor, possibilitando, assim, construir com eles pensamentos 

críticos a partir de algo concreto e significativo (TEIXEIRA & STOLTZ, 2006).  

Segundo GADOTTI (1997, 2000) para Piaget e Freire “conhecer é descobrir 

e construir”19: 

 
Para Piaget o papel da ação é fundamental para o desenvolvimento da 
criança porque é a característica essencial do pensamento lógico para ser 
operativo. Piaget sustenta que aprendemos somente quando queremos e 
somente quanto o que aprendemos é significativo para nós mesmos. Paulo 
Freire estava de acordo com essa tese de Piaget e insistia: necessitamos 
desenvolver a "curiosidade" do aprendiz para poder desenvolver o ato de 
aprendizagem. Quando separamos a produção do conhecimento do 
descobrimento do conhecimento que já existe, as escolas podem ser 
facilmente transformadas em lojas de venda de conhecimento. (GADOTTI, 
2000, p.13). 

 

Considerando o educando como ser ativo no processo de aprendizagem, o 

educador deverá proporcionar situações problematizadoras, na qual a realidade 

deverá ser pensada e discutida (BECKER, 1997). 

 

                                                
19

 Cruzando fronteiras: Teoria, método e experiências freireanas, por Moacir Gadotti. I COLÓQUIO 
DAS CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO Educar, Promover, Emancipar. Os contributos de Paulo Freire e Rui 
Grácio para uma pedagogia emancipatória, Universidade Lusófona de Humanidades e Tecnologias 
Lisboa, 23-24 Março de 2000.  
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4.2.1 Opressão x libertação 

 

Freire deparou-se com sujeitos marginalizados na sociedade, em um nível 

pré-conceptual de pensamento (consciência ingênua) e a partir daí “produziu sua 

Pedagogia do oprimido” (BECKER, 1997, p. 152). Para Freire (2007), uma das 

características do oprimido é a autodesvalia: “de tanto ouvirem de si mesmos que são 

incapazes, que não sabem nada, que não podem saber, que são enfermos, indolentes 

[...] terminam por se convencer de sua ‘incapacidade’ ” (FREIRE, 2007, p.56). 

Segundo Freire (2005, 2007) o remédio curativo para os homens e mulheres 

oprimidos é a alfabetização que é inseparável da conscientização, pois, “ninguém 

luta contra as forças que não compreende.” (FREIRE, 2005, p.46). Freire afirma que 

“não pode haver conscientização sem denúncia das estruturas injustas” (FREIRE, 

2005, p.104) nem “se pode chegar à conscientização crítica apenas pelo esforço 

intelectual, mas também pela práxis: pela autêntica união da ação e da reflexão” 

(FREIRE, 2005, p. 106). A busca pela consciência crítica significa desenvolver a 

capacidade de usar argumentos bem articulados, procurando avaliar 

cuidadosamente suas intenções, num posicionamento onde se deixa de ser objeto 

para ser sujeito transformador da realidade. Ao contrário, a consciência ingênua é 

aquela que apresenta apenas argumentos superficiais facilmente contrapostos.  

Becker (1997) diz que para se entender a teoria do conhecimento de Paulo 

Freire, faz-se necessária a compreensão de seus princípios que dizem respeito à 

politicidade e à dialogicidade do ato educativo. Superando o ativismo e o verbalismo, 

bem como a “educação bancária”, onde os sujeitos apenas recebem conhecimentos 

transferidos de seus professores, Freire consegue unir dialeticamente a ação e a 

reflexão através de situações que favorecem progressivas tomadas de consciência 

dos educandos, levando-os ao compromisso (político) de mudança através da ação 

concreta sobre a realidade opressora. A educação de jovens e adultos na perspectiva 

freireana tinha como ponto de chegada a elaboração de novos projetos de sociedade 

e a organização de espaços de participação popular (BECKER, 1997).  

Pela práxis (ação-reflexão) se libertam consciências. Freire (1978, 1979, 

1987) condena, portanto, a educação que suprime a ação do educando no próprio 

processo de desenvolvimento cognitivo e social. Nesta ação, o homem é fazedor de 

história e de cultura. O sistema educativo criticado por Freire, chamado de educação 
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bancária, apenas deposita na mente dos educandos informações desvinculadas de 

sua realidade e por isso intensifica a consciência ingênua, deixando o indivíduo na 

periferia dos assuntos tratados. 

Neste contexto é urgente a necessidade de reflexão, resgatando aquilo que 

nos humaniza: a conscientização. Freire (1996), expressa: 

 
Contra toda a força do discurso fatalista neoliberal, pragmático e 
reacionário, insisto hoje, sem desvios idealistas, na necessidade da 
conscientização. Insisto na sua atualização. Na verdade, enquanto 
aprofundamento da ‘prise de conscience’ do mundo, dos fatos, dos 
acontecimentos, a conscientização é exigência humana, é um dos caminhos 
para a posta em prática da curiosidade epistemológica. Em lugar de 
estranha, a conscientização é natural ao ser que, inacabado, se sabe 
inacabado. (FREIRE, 1996, p.54). 
 

Mas, como acontece esta passagem da consciência ingênua para a 

consciência crítica, segundo Freire? Para desenvolver-se é preciso, nas palavras de 

Freire (1970, p. 158): “1) que haja um movimento de busca, de criatividade, que 

tenha no ser mesmo que o faz, o seu ponto de decisão; 2) que esse movimento se 

dê não só no espaço, mas no tempo próprio do ser, do qual tenha consciência.” No 

entanto, alguns elementos impedem a emersão20 da consciência: a ação anti-

dialógica que carrega consigo a repressão, a manipulação e a invasão cultural que 

causam a alienação do ser.  

 
 
4.2.2  Relação horizontal  
 

Em artigo21 de Teixeira & Stoltz (2006), para Freire, aqueles que estão a favor 

da libertação da consciência ingênua só o conseguirão a partir diálogo, do uso da 

palavra, o qual é um direito de todos. No entanto, aqueles que são silenciados 

permanecem na consciência ingênua e por isso oprimida, pois seus pensamentos são 

também silenciados já que, sem a palavra, não há transposição em um plano 

representativo, não há troca de idéias, não há comunicação nem relação de 

igualdade. Ora, as relações humanas acontecem neste vai-e-vem de ouvir o outro e 

de ser ouvido. “O diálogo é, pois, uma necessidade existencial” (FREIRE, 2005, p.96). 

                                                
20

 Termo muito usado por Freire que quer dizer o contrário de imersão. Por analogia, a expressão 
emersão da consciência seria o contrário de alienação. 
21 Artigo publicado nos Anais do Proepre cujo é título Tomada de Consciência na Contação da própria 
história: um possível diálogo entre Piaget e Freire. 
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Freire (2007), em Pedagogia da Autonomia observa que a linguagem é que 

une os homens em co-laboração e o diálogo é um caminho para acreditar no outro e 

valorizá-lo. Este autor propõe a pedagogia da comunicação. Visto que a 

comunicação favorece a cooperação, suprimir a palavra significa suprimir a 

expressão do indivíduo em relação à sua participação na sociedade. Por isso, a 

grande preocupação de Freire (1999, 2005) enquanto educador foi incluir os adultos, 

até então analfabetos, em um mundo onde as linguagens mais privilegiadas são a 

fala e a escrita. Alfabetizá-los com a finalidade de integrá-los na sociedade e lhes 

conceder as ferramentas para comunicar suas idéias, pois é também através da 

linguagem que se faz cultura. Concordamos com Freire (1979, 1987) que o ser 

autêntico é aquele que ao invés de ser induzido, ao contrário, exerce sua 

capacidade de se expressar, criar, fazer cultura.  

Portanto, a relação horizontal educador-educando só acontece 

democraticamente pela cooperação, usando a palavra, o que se opõe 

completamente à pedagogia do silêncio e da opressão. Por isso, o educador que 

queira este diálogo já não pode posicionar-se como único detentor do direito à palavra, 

mas deve dar voz a seus educandos e respeitá-los promovendo a narrativa de suas 

experiências, e através da interação social trocar idéias e questionamentos sobre temas 

relevantes para eles (TEIXEIRA & STOLTZ, 2006). Por outro lado, é importante 

lembrar que para Freire (1996) “ensinar não é transferir conhecimento”. 

A forma como se enxerga o mundo, o homem e as outras pessoas 

certamente influenciam a vida do sujeito como um todo. O acesso ao processo de 

conscientização depende, pois, da maneira de ver a realidade. Para Freire (2005), 

distanciar-se do opressor (e somente assim deixa-se de venerá-lo 

inconscientemente) é necessário vê-lo como um objeto de conhecimento a ser 

estudado, objetivado. Da mesma forma, as próprias percepções da realidade devem 

ser objeto de reflexão. Defende-se aqui a idéia de que isto é possível através da 

atividade criativa, e especificamente por meio do desenho livre, porque é uma 

maneira de materializar as percepções sobre a própria realidade: como ela é 

pensada e sentida. Afinal, toda ação criativa é cultura e toda cultura é manifestação 

da própria realidade. Neste estudo, ao propor a atividade criativa espera-se 

produção e não apenas reprodução de conhecimentos desconexos da própria 

realidade; e ao propor o relato destas produções espera-se favorecer o uso da 

palavra e a valorização da própria história.  
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4.2.3  A busca que leva ao ser mais 

 
Parafraseando Paulo Freire22, a adaptação do ser humano ao mundo e sua 

inserção no mundo são conceitos importantes e distintos. A adaptação do ser 

humano à sua realidade é uma posição inicial na qual “há um ajuste do corpo às 

condições materiais, sociais, históricas, geográficas, climáticas, etc.”23 Diferente da 

sua inserção no mundo. Esta é a tomada de decisão frente às circunstâncias vividas. 

Contra toda posição fatalista, o autor condena o conformismo que diz que a 

realidade é assim mesmo; ao contrário, nenhuma realidade é como é, se houver a 

intervenção do ser humano no mundo em favor da igualdade e da liberdade. A 

realidade está, portanto, “submetida à possibilidade de intervenção do ser 

humano”24. 

Esta intervenção deve lutar pela justiça. Intervir na realidade é assumir-se 

como sujeito da história, superando a posição inicial, que é uma adequação como 

forma de defesa; a superação da adequação se vê na luta pela justiça. O educador 

comprometido com esta luta pode contribuir para a assunção crítica que supera a 

passividade, alcançando assim as “posturas criticamente transformadoras do 

mundo.”25 Esta intervenção significa inserir-se em um movimento de permanente 

busca já que o ser humano é inacabado. Quando se sabe inacabado é levado a 

buscar, o que Freire chama de vocação do ser mais. Segundo o autor, em Pedagogia 

do Oprimido (2007), há uma possibilidade de distorcer o processo de busca 

permanente do ser mais. A este acidente trágico, Freire chama desumanização: é 

quando há uma desistência de ser. Existe, pois, uma luta constante pelo ser mais; há 

sempre um embate entre ser e deixar de ser. A libertação dos oprimidos não pode ser 

doada, mas deve ser o “resultado de sua conscientização” (FREIRE, 2007, p.61).  

Freire respeitava, portanto, as diferentes maneiras de ver o mundo porque se 

via como ser inacabado, nesta busca pelo ser mais. Procurava aprender ouvindo e 

conhecendo os educandos e suas histórias de vida (GADOTTI, 1996). Esses já tinham, 

muitas vezes, firmado valores morais e éticos e crenças em relação à família, profissão 

e religião através de suas experiências. Porém, ocorre com o oprimido, muitas vezes 

que, percebe sua realidade como sendo puro fatalismo e acaba por pensar que a 
                                                
22 Fala de Paulo Freire no vídeo produzido pelo Vereda, extraído do site http://www.paulo freire.org, 
acesso em 20 dez 2007. 
23 Idem. 
24

 Idem. 
25 Idem. 
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vontade de Deus condiz com esse sofrimento humano, que é a opressão. No entanto, 

em Pedagogia do Oprimido, Freire diz que esta é “uma visão distorcida de Deus” 

(FREIRE, 2007, p.54).  

Freire26 diz situar-se entre os que crêem na transcendentalidade e entre os 

que “crendo não dicotomizam a transcendentalidade da mundanidade”. A realidade 

concreta é assim vinculada ao metafísico: “Eu não posso chegar lá, a não ser a 

partir de cá [...] é daqui que eu parto e não de lá”. Em seguida afirma: “minha fé, 

minha crença, interfere indiscutivelmente na minha forma de pensar o mundo”. 

Portanto, para este educador, o pensamento é ligado a uma fé que nele interfere, a 

realidade é uma só: material e transcendente.  

O que remete à colocação de Parreiras (2001), que diz que o desenvolvimento 

do jovem e adulto é influenciado por instituições de que participa, incluindo a igreja e, 

por isso, merece atenção o “papel desempenhado pela religião, no processo de ensino 

aprendizagem” do adulto. (PARREIRAS, 2001, p.12). Sobre isto 

 

MODESTO (1996), afirma que tanto a instituição escolar, quanto a religiosa 
são esferas produtoras de conhecimento. Apesar de conhecimentos 
distintos, ou seja, o que é creditado a uma vontade divina na religião, é 
explicado como resultado de leis naturais no conhecimento científico que é 
transmitido na instituição escolar, ambos levam ao mesmo fim: a busca de 
um corpo comum de categorias de pensamento, que tornam possível uma 
forma particular de percepção comum do mundo e, conseqüentemente, de 
uma ação integrada. (Apud. PARREIRAS, 2001 p.12). 

 

Portanto, a escola e a igreja são instituições que propagam a produção de 

conhecimento, respectivamente, manifestos pela ciência e pela religião. Mas se os 

alunos da EJA foram afastados do ensino escolar, onde buscarão o conhecimento 

científico? É compreensível que sua forma de pensar esteja mais marcada pelo 

conhecimento religioso.  

Porém, a religião e a ciência podem ser entendidas e interpretadas de duas 

maneiras bem distintas. A religião pode ser vista como sendo o conjunto de valores 

que freiam e alienam o ser humano ou, o conjunto de princípios que orientam 

homens e mulheres para a consciência crítica e a justiça. A ciência, por sua vez, 

pode ser guiada pelo poder de dominação e auto-suficiência ou pela abertura a 

novos modos de ver e de viver, sem esquecer que a ética e a moral são necessárias 

ao ser humano. A religião que freia e a ciência usada para fins maléficos podem se 

                                                
26 Idem. 
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transformar em realidades opostas se se converterem em religião e ciência que 

libertam. (BOFF, 1976). 

 A preocupação de alguns autores (GADOTTI, 1989; BOFF 1986; 

PARREIRAS 2001) em tratar do assunto valores relacionado à religião quando 

abordam o público adulto das camadas populares e a verificação desta 

pesquisadora (2006) quanto ao desejo de alguns alunos da EJA em ler a Bíblia 

Sagrada, levam a antever a possibilidade deste importante meio de influência na 

vida dos educandos/participantes deste estudo. Por estas razões serão abordados, 

mesmo que resumidamente, a relação dos valores éticos e morais na perspectiva da 

religião, precisamente com o olhar da teologia da libertação. Segundo Gadotti 

(1996), “o pensamento de Paulo Freire pode ser relacionado com o de muitos 

educadores contemporâneos [...] há os que estabelecem um paralelo entre a obra 

de Paulo Freire e a [...] Teologia da Libertação” (GADOTTI, 1996 p.10, 11) (Grifo 

do autor). 

 Portanto, para melhor entender o poder de influência da religião e seus 

valores na visão de mundo e de homem dos educandos da EJA, serão tratados a 

seguir duas formas de percepção da religião ocorridas historicamente na América-

Latina. Aquela que deforma a igualdade e oprime o ser humano e aquela que supera 

a opressão e, por isso, liberta. Reconhecendo a extensa obra de Leonardo Boff a 

respeito destes assuntos, e, até o momento, não havendo contradição entre seus 

pensamentos e a prática pedagógica de Freire, considerar-se-ão suas contribuições 

no próximo tópico.   

 

4.3 VALORES MORAIS E ÉTICOS E A TEOLOGIA DA LIBERTAÇÃO SEGUNDO 

LEONARDO BOFF 

 
Segundo Boff (1976), voltando alguns séculos na história, percebe-se que a 

igreja cristã católica foi, por muito tempo, companheira de dominação e opressão: a 

história da América - Latina denuncia a cumplicidade da igreja católica junto à 

imposição colonizadora que dizia “civilizar” os povos indígenas; de fato queria roubar, 

de seu território, suas riquezas naturais e até sua identidade. A colonização realizada 

por Portugal, Espanha, Inglaterra e por último os EUA, apenas implantou um falso 

crescimento econômico, no qual a economia dos países colonizados “progrediu”, 

mas não a qualidade de vida dos povos colonizados, pois, esses continuaram 
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excluídos e dependentes em vários aspectos.  Para o autor, a igreja católica esteve 

de acordo com os interesses de tal postura exploradora, pois, não aceitava a fé nem 

a cultura dos povos nativos e queria obrigá-los a se adequar a uma cultura que lhes 

era estranha (BOFF, 1976). É a partir de semelhante realidade opressora que surge 

uma igreja com nova identidade nos anos 1960/70: 

 
A igreja tomou consciência que seu destino evangélico está profundamente 
vinculado com o destino humano e político das classes marginalizadas. Se 
estas não acederem aos seus direitos fundamentais, a própria igreja 
entende que ela mesma fracassou evangelicamente. A salvação que 
proclama se concretiza também nestas dimensões intra-históricas muito 
concretas. Só a partir delas é que tem sentido anunciar uma libertação mais 
plena no Reino de Deus. (BOFF, 1976, p. 98). 

 

Para Alexandre Marques Cabral (2002) a teologia da libertação preocupa-se 

com as problemáticas históricas e culturais que orientam a vida social do ser 

humano, opondo-se à teologia clássica que entendia Deus e sua manifestação 

totalmente desligados do processo histórico do homem. O autor diz que a ação 

libertadora, no âmbito desse novo olhar da teologia, surgiu em um contexto sócio-

político latino-americano (nos anos 1960/70) no qual se favoreciam apenas os 

detentores da riqueza e do poder. Em contrapartida, os desfavorecidos, não 

privilegiados, oprimidos, dependentes, portanto, excluídos do poder sócio-

econômico imposto pelos dominadores (EUA e Europa) viam nascer uma esperança 

com a teologia da libertação. Conforme Cabral (2002), esta vê nos princípios da 

Bíblia Sagrada, orientações para lutar pela igualdade e justiça, onde todos são 

irmãos e contam com o amor e a graça do “Pai Nosso”. Este Pai é contra todo 

sofrimento humano e a favor da inclusão (CABRAL, 2002). 

Na visão de Boff (1986), uma das manifestações divinas na terra, Jesus 

Cristo, mostra a atitude do próprio Deus em favor da inclusão e da libertação da 

opressão: “o beneficiado da ação libertadora de Jesus (o leproso, o cego, a mulher 

corcunda, etc.) se dá conta de que está sob a força do poder personalizado de Deus 

que cura e salva.” (BOFF, 1986, p. 46). Para o autor, Jesus cura para incluir as 

pessoas na sociedade e esta manifestação de Deus, sendo sua presença no mundo, 

é entendida como graça, o que se opõe à des-graça. Graça e des-graça são 

entendidas por Boff (1976, 1986, 1998) como possibilidades que o homem pode 

escolher viver. O autor diz que a graça de Deus “não se modifica na sua gratuidade. 
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Deus é amor, Deus é Pai, Deus é bom. Só o homem se modifica; só ele pode ser 

graça e desgraça” (BOFF, 1976, p.256). 

Boff afirma que a graça pode ser imprevisível e pode ser percebida nos 

relacionamentos legais, nas manifestações criativas do ser humano, no seu 

sucesso, nas festas, no encontro humano, na solidariedade e como felicidade na 

alegria e na dor. Graça é sinônimo de amor. Ambos só valem se são gratuitos: “amar 

o outro é dar-lhe razão de existir. Não há razão para existir. A vida é grátis. Amar 

uma pessoa é dar-lhe razão de ser, porque o amor faz a pessoa importante para a 

outra pessoa” (BOFF, 1976, p.126).  

Segundo o autor, para a teologia da libertação, Deus não é um pai carrasco, 

mas amoroso, e que almeja a comunhão e não a solidão. Boff diz que sua manifestação 

encarnada em Jesus “o tornava visível e palpável na Sua bondade e misericórdia. 

Perdoa pecados, introduz algo novo para além da Lei e da Tradição” (BOFF, 1986, 

p.46). O autor ainda diz que Jesus perdoa o homem e a mulher para reconciliá-los com 

Deus e por isso, a religião que condena o ser humano, não pode ser confundida com 

aquela que liberta e que salva. A graça seria para todos e acompanhada de um amor 

incondicional, manifesta através do sacrifício de Jesus uma vez por todos, sendo este 

contra a acepção de pessoas (BOFF, 1976, 1986, 1998). O autor declara: 

 
Ele se apresenta na criação como o grande Libertador, no sentido de 
libertar a vida de todas as suas opressões [...] Esta sua libertação começa 
pelos mais carentes que são os historicamente oprimidos pela exploração 
econômica, pela marginalização política e pela alienação cultural e religiosa. 
Continuamente o Filho se entrega na forma de servo, de profeta-mártir e de 
crucificado para, pelo amor sacrificial e pelo perdão, conquistar para si e 
para os seus irmãos e irmãs o Reino da liberdade e da vida. Para isso 
ressuscitou e foi feito Senhor (BOFF, 1986, p. 276). 

  

Esta maneira de entender a manifestação de Deus na terra poderia mudar 

completamente a visão e a posição do oprimido face à realidade. Segundo Boff 

(1976), com o exemplo e os valores do grande Libertador e Salvador torna-se 

legítima a busca pela superação da opressão e da desigualdade seja de que ordem 

for. Com este posicionamento, Boff diria que se Deus perdoa, que direito teria o 

homem de condenar? Se Deus liberta, quem seria o homem para escravizar? Se 

Deus não exclui, quem seria o homem para excluir? Se Deus cura e ama, quem 

seria o homem para ferir e odiar? Se Deus significa vida e graça, que direito teria o 

homem de matar e roubar? Boff afirma que a autoridade divina poderia, a partir de 

seus valores e normas libertárias e salvíficas, contribuir para que se retivesse a 
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exploração do homem pelo homem. Por isso, libertação é entendida pelo autor como 

humanização e conscientização promovendo um novo homem: livre e igual, que se 

opõe ao homem limitado (pobre) e oprimido (inferior) (BOFF, 1976, 1986, 1998). 

Na perspectiva de Boff (2003, p.28) “as religiões continuam sendo os nichos 

de valor privilegiados para a maioria da humanidade.” O autor entende a religião 

como fonte da ética e moral, ao lado da razão. O equilíbrio entre esses dois 

paradigmas, religião e razão, seria a solução para a crise de valores vivida 

atualmente pela humanidade.  

Essa crise de valores que o ser humano experimenta atualmente seria 

causada pela dificuldade em saber distinguir o certo e o errado, provocando grande 

insegurança e “permanente tensão nas relações sociais” (BOFF, 2003, p. 27). Não 

apenas isso, mas, para o autor, o ser humano perdeu o equilíbrio entre duas forças 

das quais dispõe: deixou prevalecer a auto-afirmação em detrimento da força de 

integração; o homem “usou esta força para se sobrepor aos demais. Ao invés de 

estar junto dos demais seres, colocou-se sobre eles e contra eles” (BOFF, 2003, p. 

16) (Grifo do autor). Prevalecendo a auto-afirmação, perdeu-se o sentido de cuidado 

com o habitat natural, e chegou-se a um ponto em que se vê a destruição crescente 

do planeta e da espécie humana. É preciso escolher: “ou cuidamos ou morremos.” 

(BOFF, 2003, p. 21). 

Em Ética e Moral: a busca dos fundamentos, Boff (2003) define esses dois 

termos a partir da palavra grega ethos, que originalmente significava morada e 

também o conjunto de princípios e valores pessoais e sociais que moldam o caráter 

da pessoa ou comunidade. Ethos é ética, faz parte da filosofia. Moral, também do 

grego, mos/mores significava costumes e hábitos, portanto faz parte da vida 

concreta. Esses termos são estreitamente interligados: as “pessoas ou as 

sociedades serão éticas (terão princípios e valores) se tiverem tido uma boa moral 

(relações harmoniosas e inclusivas) em casa, na relação primeira com a mãe, na 

sociedade e nas relações globalizadas hoje” (BOFF, 2003, p. 40).  

A qualidade da morada individual e da morada comum, cidade, país, 

planeta, depende destes valores e hábitos: “tudo que fizermos para que se more 

bem juntos (sermos felizes) é ético e bom, o contrário é antiético e mau” (BOFF, 

2003, p. 35). Analisando os valores e hábitos atuais, depara-se com um ethos 

ocidental capitalista no qual: 
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[...] bom é o que permite acumular mais com menos investimento e em 
menos tempo possível. A moral capitalista concreta reza: empregar menos 
gente possível, pagar menos salários e impostos e explorar melhor a 
natureza para acumular meios de vida e riqueza. (BOFF, 2003, p.41). 

 

Entretanto, este tipo de ethos leva à desigualdade, à violência e à 

destruição. Boff (2003) diz que este tipo de ethos não evitou, entre outros, “o 

genocídio dos indígenas latino-americanos [...] a devastação do modo de produção 

capitalista com a geração crescente de miséria e exclusão.” Segundo Boff (2003) a 

recuperação dos valores e costumes a favor da vida depende de instaurar um ethos 

que ama, cuida, se responsabiliza, se compadece e integra o outro e a morada 

comum. Afinal, “de tudo que amamos também cuidamos” (BOFF, 2003, p.48). 

Inspirado na prática de Jesus, Boff (2003) esclarece o ethos que ama com as 

seguintes sentenças:  

 
O ethos que ama se expressa na lei áurea, testemunhada por todas as 
tradições da humanidade: ‘ama o próximo como a ti mesmo’ [...] o amor é 
central, porque, para o cristianismo, o outro é central. Deus mesmo se fez 
outro pela encarnação [...] o amor faz o outro importante [...] O amor é a 
fonte dos valores [...] Faz dos distantes próximos e dos próximos, irmãos e 
irmãs. (BOFF, 2003, p. 46-47). 

  

Segundo Boff (2003), para recuperar valores como o amor, o cuidado, a 

responsabilidade e a união, é preciso educar os seres humanos com um novo ethos 

que use meios pacíficos para produzir a paz e que entenda que, nas condutas 

humanas, ou prevalecerá a sapiência (gerando paz) ou a demência (gerando 

guerra). A educação como oportunidade de reflexão e comprometimento com o 

próximo e com a morada comum torna-se essencial, pois, concordando com Boff 

(2003) “[...] vence quem domina as mentes [...]” (BOFF, 2003, p.79).  
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5  O ESTUDO 

 

É possível tomar consciência de certos aspectos da própria existência a partir 

do desenho? Como o desenho poderia auxiliar neste processo de auto-

conhecimento? Que tipo de interação social contribui para que o sujeito tome 

consciência de sua própria realidade? 

 Apoiando-se nas obras teóricas dos autores que tratam deste assunto e na 

pesquisa de campo, o presente estudo almeja atender aos seguintes objetivos: 

1. Identificar a possibilidade de tomar consciência de certos aspectos da 

própria existência a partir do desenho. 

2. Verificar a interação social que contribui para que o sujeito tome 

consciência de sua própria realidade a partir do desenho. 

 

As hipóteses desta pesquisa são as seguintes: 

 

1. O desenho poderia ser considerado como um instrumento para a tomada 

de consciência. 

2. A interação social que leva o sujeito a refletir sobre às relações entre o 

desenho e sua vida poderia contribuir para o desencadeamento de tomada de 

consciência da própria existência.  

Pressupõe-se que o desenho livre (e/ou espontâneo) expressaria muito mais 

do que o autor percebe num primeiro momento e que ao relatar seus desenhos à 

pesquisadora, o indivíduo refletiria sobre suas ações e os significados dados a elas. 

Este exercício de retomada, através de imagens evocatórias, geraria uma 

aproximação consigo mesmo enquanto protagonista de sua própria história de vida.  

 

5.1  METODOLOGIA 

 
Este é um estudo exploratório basicamente de caráter qualitativo. Tem como 

objetivo identificar a possibilidade de tomar consciência da própria realidade a partir 

do desenho e da interação social envolvida nesse processo.  
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5.1.1  Local da pesquisa 

 

O local da pesquisa é um Centro de Educação Integral (CEI) na região leste 

de Curitiba que contempla educação de jovens e adultos. A direção do CEI 

disponibilizou uma sala de aula adequada para a realização das sessões de 

desenho livre e para as entrevistas pós-sessões.  

 
5.1.2  Plano para o recrutamento dos participantes 

 
5.1.2.1 Critérios de inclusão 

 
Após breve explicação sobre a pesquisa e o convite para dela participar, os 

primeiros seis interessados que se pronunciaram foram imediatamente aceitos pela 

pesquisadora. Cada voluntário que aceitou participar do estudo assinou um termo de 

consentimento livre e esclarecido.  

 
5.1.2.2 Critérios de exclusão 

 
Alunos com deficiência auditiva ou visual não puderam participar desta 

pesquisa por não se contar com tradutores para auxiliar nesta tarefa. 

 
5.1.3. Procedimentos 

 
Foram realizadas cinco sessões de desenho livre na pesquisa principal na 

qual os participantes estiveram livres para se expressar, mesmo considerando que 

“na verdade, ao ser proposta a atividade de desenho espontâneo, o trabalho deixa 

de ser espontâneo” (PILLAR, 1996, p.58).  

As reuniões aconteceram uma vez por semana com cada voluntário, sendo 

três voluntários por vez em um dia da semana e os outros três no dia seguinte. A 

duração de cada sessão foi definida com os voluntários e não ultrapassou duas 

horas e meia ao todo. O período de aulas com a professora alfabetizadora 

começava mais ou menos às 19h00 e terminava às 21h 45min. Era esse o período 

disponível para realizar a pesquisa. 

Nas sessões de desenho livre os participantes ficaram num mesmo 

ambiente onde a pesquisadora lhes pediu que desenhassem livremente em suas 

folhas algo que lhes fosse significativo. LUQUET (1927, p. 230) diz a esse respeito: 

“[...] julgo que, no que diz respeito ao desenho, o que terá melhor a fazer o educador 
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é apagar-se, [...] e, sobretudo, deixá-la desenhar como quer, a seu modo.” Em cada 

sessão os participantes podiam fazer quantos desenhos quisessem.  

No mesmo dia da sessão de desenho livre, a pesquisadora entrevistou cada 

participante individualmente a fim de verificar se estabeleciam relações entre seu(s) 

desenho(s) e suas vidas e quais seriam estas relações. Através das entrevistas, os 

participantes puderam relatar os conteúdos que expressaram e suas relações a 

partir do desenho. Foram realizadas, portanto, cinco sessões e cinco entrevistas 

com cada participante.  

Com a permissão dos autores/entrevistados a pesquisadora gravou as 

entrevistas concedidas e fotografou todos os desenhos por eles produzidos. Os 

dados das entrevistas foram transcritos para proceder à análise.  

 
5.1.4. Material  

 
O material utilizado nas sessões de desenho foi composto de lápis preto 

(grafite), borrachas, réguas, lápis coloridos, canetinhas hidrográficas, tinta guache, 

giz de cera coloridos, carvão e papéis brancos nos tamanhos A4 (21,5 cm X 29 cm) 

e A3 (29 cm X 42 cm). Nas entrevistas foram utilizados pela pesquisadora um 

gravador de voz e uma agenda para as anotações das observações. 

 
5.1.5  Entrevistas 

 
Como já foi exposto na metodologia desta pesquisa, pretendeu-se também 

investigar a interação social que contribui para a tomada de consciência da própria 

realidade a partir do desenho. Trata-se, pois, de uma intervenção direta com os 

voluntários de pesquisa na qual a tomada de consciência é provocada pela 

pesquisadora. As principais perguntas do roteiro das entrevistas são as mesmas 

utilizadas por Stoltz Schleder (1992).  

Acredita-se que a interação com o outro pode auxiliar na tomada de 

consciência a partir do desenho. Por isso foi empregado nesta pesquisa o método 

clínico crítico de Piaget por ter caráter aberto, flexível, interessante para explorar 

novos campos. Consideramos este procedimento adequado para averiguar o 

caminho que percorre o pensamento do sujeito. Para Piaget, “[...] é inegável que a 

maneira de interrogar desempenha um papel importante.” (PIAGET, 1932, p.165). 

Este método permitiu sistematizar uma conversa informal no qual o participante 



93 

 

pôde retomar sua ação. A partir de cada resposta do participante, a pesquisadora 

procurou fazer hipóteses para questioná-lo conforme a seqüência de seu raciocínio.  

É, pois, necessário, que o participante interaja com seu próprio desenho, 

expressão de significantes e significados que apenas o autor pode explicar. Em 

última análise, há uma relação interpessoal que procura promover a relação 

intrapessoal, ou seja, de aproximação consigo mesmo. O esquema seguinte mostra 

estes dois tipos de interação: 

 
PESQUISADORA     ����     ����     SUJEITO     ����     ����     DESENHO 

         (relação interpessoal)    (relação intrapessoal) 
 

5.1.6  Estudo piloto 

 
Para testar os procedimentos, foi realizado um estudo piloto, quatro meses 

antes da pesquisa principal. O estudo piloto contou com três voluntários, um homem 

(30 anos) e duas mulheres (60 e 65 anos), cursando a primeira série do ensino 

fundamental da mesma escola onde foi realizado o estudo principal. Seguiram-se 

três sessões de desenho livre durante três semanas consecutivas. O estudo piloto 

foi uma valiosa oportunidade para identificar algumas dificuldades durante a 

pesquisa. Desta maneira, a pesquisadora pôde se familiarizar com o ambiente, 

modificar a linguagem das perguntas para melhor compreensão dos participantes. 

Seguem dados do estudo piloto que levaram a mudanças no estudo principal.  

Quando convidados para participar do estudo piloto, apresentou-se um 

voluntário que sabia desenhar muito bem e que, mostrou com alegria seus desenhos 

para a pesquisadora. Sua professora insistiu para que ele participasse. A 

pesquisadora o aceitou no estudo, mas como se tratava de um deficiente auditivo, 

houve dificuldade por parte da pesquisadora em compreender o que expressava 

verbalmente nas entrevistas. Como não foi possível registrar seus dados verbais 

para verificar a qualidade das respostas entre a primeira e a terceira sessão, a 

pesquisadora não contou como válidos para o objetivo proposto. Para comunicar-se 

com o participante portador de deficiência auditiva, seria necessário o domínio de 

outras linguagens por parte da pesquisadora. Por isso, os dados coletados foram 

apenas os desenhos (que foram fotografados) e observações de expressão corporal 

e facial. Alguns meses depois, já no ano seguinte, a professora comentou que esse 

mesmo aluno tinha progredido sensivelmente em sua auto-estima, desde a 
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aparência até a maneira de falar. A professora atribuiu grande parte do progresso às 

sessões de desenho dizendo que juntamente com suas produções gráficas vieram 

os elogios, e como conseqüência, um forte sentimento de capacidade e de 

reconhecimento. Segundo a professora, em suas palavras, é como se dissesse: “Eu 

posso mais, eu posso mais.”  

A pesquisadora observou que o referido voluntário participava das sessões 

de desenho com grande entusiasmo; portanto, pareceu ter sido muito significativo 

para este participar das intervenções. De fato, foram-lhe proporcionados momentos 

específicos para que sua habilidade gráfica fosse desenvolvida e valorizada, em 

oposição aos sentimentos de dependência e exclusão que geralmente são sentidos 

pelos deficientes (nesse caso por um deficiente auditivo). Consideramos relevante 

relatar essas informações que fazem parte dos bastidores do estudo porque podem 

ser úteis para a discussão em estudos posteriores com este tipo de público, e para 

comparar com os resultados dos outros voluntários. 

A participante MAR, (f.) 65 anos, diz nas três sessões que seus desenhos 

estão relacionados à sua vida. Seu desenho torna-se aos poucos pano de fundo 

para narrar vários momentos de sua história: presente, passado e futuro. MAR 

expressa seus sentimentos nos desenhos, diz ter feito o desenho com o coração e 

com a alma: “[...] a gente sente que [...] fez esse desenho com bastante, é com o 

coração, ca arma então a gente sente o coração [...] porque eu fiz ele tipo um 

coraçãozinho aqui.” (apontando para o formato do lago que desenhou). “[...] a gente 

faz a pintura de verde para ter esperança né, que um dia nós meiore dessa vida né.”  

MAR faz denúncias em relação à segurança pública e o descaso com a 

natureza, na 2ª sessão: “[...] a gente tem mais medo da polícia do que dos próprio 

que tão por aí” e “[...] nós sofremo porque nós mesmo destruímo as coisa que Deus 

deixou [...]” A respeito da interação MAR (2ª sessão) comenta: “[...] conforme o 

desenho que você faz dá pra conversar bastante né, porque depende do desenho, 

depende do que a professora pergunta.” 

MAR parece ter consciência de seu processo de desenvolvimento e 

aprendizado, pois diz (2ª sessão): “[...] sempre a gente descobre alguma coisa boa 

porque, se eu fiz o desenho aí, eu acho que ele, [...] fosse como uma coisa que eu tô 

aprendendo a mais né, que eu não fazia antes.” (3ª sessão) “descobri que eu posso 

desenhar [...] eu posso fazer quarquer coisa que eu quiser né, eu penso bem, se eu 

fico pensando, eu tenho capacidade de fazer.” 
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MAR valoriza o desenho como atividade útil. Os elementos que mais se 

repetiram nas falas de MAR enquanto explicava seus desenhos foram: sua fé em 

Deus, admiração pela natureza e consciência ecológica, desejo de ter mais vínculos 

com a família, sentimento de estar colaborando com a pesquisa e aprendendo com 

o desenho.  

Outra participante, TER (f.), 60 anos, mostrou progressivamente sentir-se à 

vontade para se expressar ao longo das três entrevistas. Os dados deram indícios 

de haver uma baixa auto-estima, pois, a participante expressa sentimento de 

incapacidade e falta de confiança em si mesma; diz: “a gente não sabe fazer nada.” 

Mas por outro lado reconhece que está aprendendo com o desenho, porque também 

diz: “[...] a gente vai aprendendo, as coisa que a gente não sabe a gente vai 

aprendendo sobre o desenho que a gente faz né.” 

TER pareceu não acreditar no desenho que fez, pois, diz: “Eu achei que eu 

fiz mais ou menos, que eu não sei fazer nada né (risos) eu não sei desenhar, não 

sei, não sei como é que eu consegui fazer essa frorzinha bonitinha.” Quando fala 

sobre a figura que representa a si mesma, expressa: “Primeiro eu desenhei uma 

menina, ficou meio, meio torto, mas saiu. Uma menina [...] eu quis desenhar que 

vem a ser eu né.” Mais adiante diz: “[...] ela é tipo assim uma menina, uma mulher 

[...]” TER fala de si como uma menina. TER se desenhou usando avental e diz que o 

mais importante em sua vida é o trabalho.  

Os elementos mais evidentes nos desenhos e falas de TER são: conquista 

de uma casa própria, baixa auto-estima, desejo de ter mais vínculos com a família, 

sua fé em Deus, importância do trabalho.  

 

5.1.7  Os voluntários deste estudo  

 

 O público alvo desta pesquisa são alunos da EJA que cursam a segunda 

série do ensino fundamental, na cidade de Curitiba, Paraná. A faixa etária dos 

participantes compreendeu dois homens de 34 e 40 anos, e quatro mulheres de 34, 

38, 56 e 65 anos. Os participantes são identificados pelas três primeiras letras do 

primeiro nome (ANA, IZA, JAN, JOS, NAI), exceto um deles que é identificado pelas 

três primeiras letras do sobrenome (KAL), para poder diferenciá-lo de outro 

participante que possui o mesmo nome.  
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 Justifica-se o estudo com este público por serem indivíduos que não puderam 

estudar na idade devida por causa da condição econômica desfavorável. São 

pessoas que trabalham essencialmente para suprir suas necessidades básicas e 

assim, hipotetiza-se que foram privadas de outras possibilidades de ser e pouco 

tempo tiveram para refletir sobre si mesmas. As sessões de desenho livre lhes 

proporcionariam uma atividade ao mesmo tempo criativa e reflexiva.  

Neste caso, chama-se voluntário aquele que demonstra disposição para 

participar de sessões de desenho livre e para se conhecer melhor. Os sujeitos não 

precisaram custear nenhum material para participar da pesquisa e foram abordados 

na própria escola em dias letivos. 
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6  RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DE CADA PARTICIPANTE 

 

Os dados coletados nas sessões se referem às observações, entrevistas e 

desenhos. Através das entrevistas os sujeitos foram estimulados a retomar suas 

criações e verbalizar o que expressaram graficamente. Pois, tudo tem uma rede de 

antecedentes e conseqüências; tudo se explica pelo processo de transformação e a 

essência da transformação está ligada à questão da reversibilidade (STOLTZ, 2001). 

Esta retomada significa que, após a descrição (primeira percepção) do desenho, 

feita pelos voluntários, a pesquisadora perguntou sobre as relações entre suas 

produções gráficas e suas vidas. Portanto, neste estudo entende-se a interação 

social como sendo promotora de um processo de ação-reflexão. 

A verificação da passagem de um menor para um maior nível de 

compreensão da própria realidade, pelas respostas entre a primeira sessão e as 

seguintes permitiu descobrir se houve tomada de consciência. Conforme a teoria de 

Piaget, entre o ‘saber fazer’ e o ‘compreender’ existe a representação, que expressa 

a interiorização das ações. Por isso o desenho é visto aqui como um tipo de 

linguagem e também veículo desencadeador da tomada de consciência mediante a 

interação com o outro. Como expressa Pillar (1996): “[...] as artes, como sistemas de 

símbolos, são instrumentos para interpretar o mundo, transformando informações, 

sentimentos, sensações em experiências” (PILLAR, 1996, p.35).  

Foram analisados os dados quanto à interação social e à evolução da 

tomada de consciência a partir dos desenhos e falas das cinco sessões. 

 Primeiramente são apresentados os resultados e discussão de dados de cada 

participante e, em seguida, os resultados e discussão de dados do grupo. As 

categorias a serem analisadas se referem aos seguintes tópicos: 

 

a) Motivos desenhados e relações com a própria vida.  

Neste tópico são discutidas as respostas dos participantes que 

correspondem a duas perguntas feitas pela pesquisadora:  

- O que você desenhou?  

- Este desenho tem a ver com a sua vida? Por quê? 

 

b) Consciência de si e do outro.  
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As perguntas reunidas neste tópico são as seguintes: 

- O que você acha de você mesmo(a) olhando este desenho? 

- O que você acha das outras pessoas a partir deste desenho? 

 

c) Consciência de valores.  

Neste tópico são discutidas as respostas à pergunta: 

- O que é mais importante na vida para você a partir deste desenho? 

 

d) Consciência de necessidade.  

A pergunta feita pela pesquisadora neste tópico se refere à: 

- Você sentiu falta de alguma coisa enquanto fazia este desenho? 

 

e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria 

criação. Foram reunidas três perguntas neste tópico: 

- Por que você escolheu este material? 

- Como você se sentiu durante a atividade? 

- Você gostou do que você fez? Por quê? 

 

f) Descobertas a partir do desenho e da interação social e percepção do 

participante em relação à atividade.  

Respostas a duas perguntas são discutidas neste tópico: 

- Você gostou de participar desta atividade? Por quê? 

- Você descobriu algo novo fazendo este desenho? O quê? 

 

Foi analisado o que é semelhante e o que difere nos dados das cinco 

sessões, o que é mais saliente na expressão gráfica e nas falas dos participantes e 

o que isso tem a ver com suas vidas.  

Ao final da entrevista foi colocada a seguinte pergunta: 

- Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu desenho? 

Os comentários espontâneos foram analisados a partir das categorias. 
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6.1 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DE ANA 
 

 

1ª sessão, sua mãe com 70 anos. 
2ª sessão, sua casa própria em Campo Mourão. 

3ª sessão, o sobrado onde ANA mora 
atualmente. 

4ª sessão, ANA fazendo ginástica, 
com aparência de 50 anos. 

5ª sessão, a casa dos pais em Pernambuco. 

09 de maio, sua ausência na escola. 
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ANA tem 65 anos, é aposentada, viúva, mora com a mãe, a irmã, o cunhado 

e sobrinhos. ANA não tem filhos. Faz ginástica pela manhã e estuda à noite. Na 1ª 

sessão, diz enfaticamente, que não sabe desenhar. Depois de alguns meses após 

participar das sessões de desenho livre, ANA conta, muito alegre, que entrou em um 

curso para fazer bijuterias. 

 

a) Motivos desenhados e relações com a própria vida: 

ANA vê relações de sua vida com seus desenhos em todas as sessões. 

Desenhou temas mais relacionados ao seu passado e presente.  

Na 1ª sessão ANA desenhou sua mãe indo passear; fala da figura materna 

como “a única coisa boa” que ainda tem na vida; conta que perderam o contato 

durante 40 anos e hoje moram juntas. ANA parece se identificar bastante com sua 

mãe, já que percebe muitos pontos comuns entre as duas. Relaciona sua produção 

gráfica com sua vida dizendo que não foi mãe e acha que sua vida não teve sentido 

por esta razão. Parte da entrevista: 

 
- O que a sra. desenhou? 
Eu desenhei minha mãe. 
[...] você sabe como que foi a minha vida? Agora não, depois que eu, acho 
que eu amadureci mais tal, tal, e vejo hoje como tá a coisa, pra criar família, 
eu não, mas a minha vida foi uma vida sem sentido. Tudo que eu ia fazer 
parece que não tinha sentido de nada. Aquilo, que parece que tava faltando 
uma coisa, que é o filho, não sei. (ANA, 1ª sessão). 
 

Na 2ª sessão desenhou sua própria casa em Campo Mourão e uma árvore 

(pé de romã), debaixo da qual sempre conversava com sua vizinha que diz ser sua 

segunda mãe; Diz que fez esse desenho porque sente saudade da própria casa. 

Neste desenho também há flores. ANA justifica a relação com sua vida da seguinte 

maneira: “A minha vida não foi muito florida assim não. Mas, tô aqui com 65 anos.” 

Fala também da árvore com nostalgia: “Apesar que não parece com um pé de romã, 

mas é (risos). Humm, acho lindo, aquela flor, aquelas frutas dela quando ela madura 

assim, eu fico horas e horas olhando aquilo ali [...]” ANA compara a situação que 

está vivendo ao seu desenho dizendo que em sua própria casa ela que manda, ao 

contrário de onde está morando atualmente. Diz também: “Tô me achando sem teto 

(risos) Ah, meu Deus. Não sei se eu tô falando sério, mas eu me acho.” Chama a 

atenção o tema “casa” nos desenhos de ANA porque aparecem em três sessões: 
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desenha sua própria casa na 2ª sessão, a casa da irmã (onde mora atualmente) na 

3ª sessão e a casa dos pais na 5ª sessão.  

Seus comentários também parecem indicar grande preocupação com seus 

próprios pensamentos em relação ao passado. Extrato de entrevista: 

 
[...] Aí, um dia eu tava falando pra minha sobrinha, ah eu não sei, eu acho 
que eu tinha que passar por uma psicóloga pra mim ver se eu tiro isso da 
minha cabeça, pra ver se eu tiro um pouco do passado, eu sou tipo de não 
esquecer das coisas ruins que acontece comigo. 
- Os desenhos tem a ver com a sra. ficar pensando no passado? 
Acho que sim. 
- E o que é o passado pra sra.? 
Ixi, só coisa ruim. (risos) (ANA, 2ª sessão). 

 
O tema do desenho de ANA, na 3ª sessão, é o sobrado de sua irmã onde 

está morando para ficar perto da mãe, porém volta a falar da vontade que tem de 

estar no “seu cantinho”, isto é, na sua própria casa. Parte final da entrevista:  

- E o que significa o sobradinho pra sra.? 
É. Onde eu estou vivendo, é onde minha irmã tá vivendo com a família dela, 
mas querem sair. Eles querem morar lá em Piraquara, numa chácara. 
- E se fosse pra sra. resumir tudo isso numa palavra? 
Paz. 
- Paz? Por quê? 
Porque lá não tem. 
- Não tem? Por que não? 
É tudo complicado. (ANA, 3ª sessão). 

 

Na 4ª sessão ANA se desenha fazendo ginástica e expressa rindo, enquanto 

desenha: “hoje eu tô desenhando eu, lindona que eu sou”. Diz que com o desenho 

está mostrando o que está fazendo. Além da primeira percepção de seu desenho, 

ANA se reporta a outras atividades agradáveis para os idosos e que fazem bem para 

a saúde, como por exemplo, caminhada, natação e bailes. Extrato da entrevista: 

 
Ô. Isso aqui pra terceira idade foi uma coisa muito boa. Porque você sabe 
que antes de eu fazer essas coisas, fazer ginástica, fazer natação, minha 
caminhada, eu tomava oito tipos de remédio. Hoje tomo dois só. Escuto 
muitos idosos falar que foi bom, é, praticar esporte, a ginástica, a natação, ir 
pros bailes, só que pros bailes eu não vou. (risos) 
- Não quer ir? 
Não. 
- Mesmo que as pessoas digam que é muito bom? 
Mas eu não. Eu não aprendi dançar. Daí eu acho, pra eles, se eu vou 
dançar não consigo. (ANA, 4ª sessão). 

 

Na 5ª sessão ANA desenha a casa de seus pais em Pernambuco onde 

morava quando criança. Relaciona o desenho com a saudade que sente daquela 

época e diz viver “só de lembrança”. Extrato da entrevista:  
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- E esse desenho tem a ver com a sua vida? 
Talvez até tenha. 
- Como assim? 
Eu cheguei a morar em casa de madeira. Casa de madeira, casa de 
assoalho... (risos) 
- E essa casa que a sra. desenhou, o que tem dentro dela? 
Ah, dentro dela, como é um sítio, ela tá cheia de mantimento. Arroz, feijão, 
é, tem essas coisas aí dentro. 
- E tem alguém aí dentro? 
Tem. 
- Quem? 
Vamos dizer que é o, meus pais. Meus irmãos. 
- E esse desenho ele representa que época? 
Ah, acho que a época do meu pai. 
- Faz tempo? 
Faz. Cinqüenta e seis anos que ele é falecido. Quando ele faleceu a gente 
era pequenininho. 
- E o que é tempo pra sra.? 
Tempo? Ficou pra trás, passou, e a gente vive só de lembrança. É? É isso?  
- Não sei. 
Recordações, sei lá. (risos)  
É, se o passado voltasse, eu queria tá aqui, com o meu pai, minha mãe, 
meus irmãos. Mas infelizmente não volta né. (ANA, 5ª sessão). 

 

ANA vincula os temas dos desenhos ao passado e ao presente. Embora 

tenha desenhado sua mãe com setenta anos, fala também da figura materna 

atualmente e a roupa que desenhou remete a um curso de costura que tentou fazer; 

a casa de Campo Mourão leva a falar de seu estado emocional no presente; a casa 

da irmã remete à própria casa de Campo Mourão; o desenho de ela mesma fazendo 

ginástica faz lembrar de um curso de pintura e do tempo em que cuidava dos 

sobrinhos; a casa dos pais é vinculada à sua própria casa e ao desperdício de água 

e comida na casa da irmã. Portanto, evocação do passado e situações vividas no 

presente são expressas utilizando-se dos mesmos símbolos, mas as relações com a 

história de vida de ANA, passado e presente, são proporcionadas pela interação. 

ANA mesmo expressa: 
 

Não vai saber o que já passou na minha vida. Igual eu não sei o que já 
passou na sua né porque eu não fiz pergunta. (gargalhadas). Eu não sei, 
mas acho que você descobriu um pouco da minha vida. (gargalhadas) 
(ANA, 5ª sessão). 

 
No entanto, o futuro também é abordado a partir da 3ª sessão quando ANA 

começa a se questionar em que casa morar: faz a hipótese de vender sua casa em 

Campo Mourão e construir uma casa em Curitiba. Na 5ª sessão diz que pretende 

voltar para sua própria casa em Campo Mourão e morar sozinha novamente. 
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Os desenhos de ANA sessões se parecem com o jogo de combinação 

simbólica compensatória  citado por Piaget em A Formação do Símbolo na criança 

(1975). Este tipo de jogo simbólico é usado pela criança para compensar desejos 

que não podem ser satisfeitos no momento. É o caso de ANA que desenha sua mãe 

treze anos mais jovem na 1ª sessão e a si mesma quinze anos mais jovem na 4ª 

sessão; sentindo muita falta de sua própria casa (2ª sessão) e da época em que 

vivia com seus pais (5ª sessão), os materializa em seus desenhos, já que o papel 

aceita todo tipo de representações, sejam elas reais ou irreais. Porém, ANA sabe 

que sua produção gráfica constitui apenas uma maneira de compensar seus 

desejos, pois, diz: “[...] se o passado voltasse, eu queria tá aqui, com o meu pai, 

minha mãe, meus irmãos. Mas infelizmente não volta né.”  

  

b) Consciência de si e do outro: 

 

ANA expressa sua maneira de ser mediante circunstâncias adversas: diz 

reagir de forma radical. Na 1ª sessão expressa sua coragem da seguinte forma:  

 
Eu acho que eu era muito [...] eu era casada lá no nordeste, meu marido era 
muito ruim, eu peguei larguei dele. Larguei dele, fugi dele. Fui embora, 
larguei tudo. Tudo que eu tinha, casa arrumadinha, tudo bonitinho e vim 
embora, vim morar com um tio aqui no Paraná, sofri muito, muuiito (fala com 
entonação), mas não arrependi. De ter largado dele não. Me arrependo de 
não ter largado mais cedo. (ANA, 1ª sessão). 

 

Na 3ª sessão ANA diz gostar de plantar e conta que o faz no terreno de sua 

irmã. Em suas palavras: “já tem bastante planta lá que eu plantei”. Questionada 

sobre o que já plantou lá, lembra-se do nome de apenas uma das plantas: 

- O que a sra. já plantou lá na casa dela? 
Ah, eu plantei aquele “comigo ninguém pode” (ANA, 3ª sessão). 
  

ANA se compara à sua mãe e menciona muitos pontos em comum ao longo 

das entrevistas: ser econômica foi a primeira coisa que aprendeu com sua mãe, 

gostam de guardar as coisas de lembrança, ambas têm o sonho de estudar, querem 

morar na própria casa e as duas têm o cabelo todo branco sem nunca ter pintado. 

Menciona apenas um ponto muito divergente:  
 

- E vocês duas são bem parecidas? 
Diz o povo que a gente parece muito. É, eu, de personalidade... a minha 
mãe ela é mais assim, ter paciência. 
- Ela tem mais paciência? 
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Tem. Ela é muito pacientosa e eu, já eu não. Eu sou de explodir. Jogar pro 
alto. Neste ponto a gente é. E ela não; tem paciência, ela vê as coisa, 
escuta, não fala nada, guarda só pra ela, e eu não. Pisou no meu calo... Já 
perdi muito com isso. (gargalhadas)  
É isso aí mesmo, que eu, qualquer coisa eu não agüento, eu. (ANA, 1ª 
sessão). 

 
ANA faz muitas relações entre seus desenhos e ela mesma quanto ao 

passado e ao presente. Na 2ª sessão, diz ter mudado seu estado emocional e 

questiona-se sobre si mesma: diz que não é mais a mesma pessoa. Explica as 

causas de não se reconhecer mais: infância e casamento. Parte da entrevista: 
 

Sabe por quê? É porque eu tive uma infância muito turbulenta. Muito, muito, 
muito. E casei também, foi coisa de doido. Casei com uma pessoa, bebia, 
me abalou muito, eu era outra pessoa, depois desse casamento eu vi que a 
minha cabeça mudou muito, me abalou, parece que eu fiquei meia. Eu, eu 
me acho que eu não sou mais a mesma. 
- Como assim? 
Eu esqueço de tudo, não consigo dormir, eu tenho que tomar remédio direto 
pra dormir e já vem daquela época. 
- Qual época? 
A época da minha infância, a época do casamento, e agora pra dormir eu 
tenho que tomar remédio. (ANA, 2ª sessão) (Grifo nosso). 
 

ANA deixou sua própria casa na cidade de Campo Mourão para vir morar 

perto de sua mãe em Curitiba. ANA se pergunta, na última sessão, que desenho lhe 

agrada mais, e embora diga que não quer ficar na casa da irmã porque são muito 

diferentes, responde que preferiria o sobrado, desenho da 3ª sessão. ANA diz que 

está se “escondendo” na casa da irmã quando questionada sobre a percepção que 

faz de si mesma. Assim expressa:  
 

- E olhando esse desenho como que a sra. se vê? 
Tô me escondendo. 
- Como? 
Me escondendo aí debaixo (risos). Aqui. (mostra o primeiro andar do 
sobrado) Quarto, cozinha, sala, banheiro. Só que não é, lá é assim, é a 
sala, dois quartos, a cozinha e o banheiro. (risos) Tô parando lá. Parando. 
Não sei por quanto tempo. Não sei se vou ficar, se não vou. 
- E, é bom morar lá? 
(faz gesto negativo com a cabeça) Não tô gostando não. Ah, tô com 
vontade de ir embora (fala muito rápido). Todos têm vontade de sair daí. 
(ANA, 3ª sessão). 
  

A 4ª sessão parece indicar que ANA sente um descontentamento consigo 

mesma. Diz em relação a si mesma: “Meio feinha. Desenho feio, olha o traço.” Não 

se sente muito satisfeita com o desenho que fez. No início da entrevista diz que “tá 

esquisito” e que ficou parecendo a cara de um macaquinho e ao final diz que ficou 

parecendo cara de gato. Percebe várias diferenças entre ela mesma e o desenho. 
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ANA desenha uma mulher de cinqüenta anos, usando saia e meias lilás, de olhos 

azuis; porém, sua idade é sessenta e cinco anos, diz que não usa saia, só calça; diz 

que não usaria meias daquela cor e nem tem olhos azuis. O desenho que faz de si 

mesma manifesta um olhar reprovador. Como algumas características do desenho 

não correspondem às suas próprias características, isso parece indicar que ANA se 

vê diferente do que realmente é, e internaliza um padrão de aparência que pensa 

ser melhor que o seu. Extrato da 4ª sessão: 

 
- E a sra. tá olhando pra onde ali no desenho? 
Tô olhando assim (vira os olhos para o lado). 
- Olhando como? 
Meio torto. 
- Meio torto? Por quê? 
Não sei, olho meio virado. Tô olhando de lado assim. 
- Olhando pra alguém? 
É. Eu tenho um sobrinho que veio de São Paulo que mora com nós né e 
quando ele faz coisa errado eu faço assim, só faço assim pra ele (ANA 
mostra o olhar que descreve). Ele: “Não vem, não vem tia”. (risos) Ele já 
sabe o que eu quero dizer, é alguma coisa. (ANA, 4ª sessão). 

 

É interessante notar a diferença de idade que existe entre os desenhos da 1ª 

e 4ª sessões e os personagens representados. Por um lado, na 1ª sessão, ANA 

desenha sua mãe treze anos mais jovem: setenta anos, quando na realidade tem 

oitenta e três. Ainda na 1ª sessão cita sua idade real (sessenta e cinco anos) quatro 

vezes. Por outro lado, na 4ª sessão, desenha-se quinze anos mais jovem, pois, diz 

que no desenho tem cinqüenta anos, mas, ao mesmo tempo, diz que é um desenho 

atual porque quando tinha cinqüenta anos não fazia ginástica. Parte da entrevista: 
 

 
- E a sra. tá ali com a mesma idade de hoje? 
Tá mais nova né. 
- É? Quanto? 
Aí eu tô com cinqüenta. 
- Cinqüenta? E como que é ter cinqüenta anos? 
É. A gente é mais. Cinqüenta pra sessenta e cinco tem diferença, bastante. 
- E como que é ser uma pessoa de sessenta e cinco anos? 
Mais experiente. Eu, quando eu tinha cinqüenta anos eu não tinha 
experiência que eu tenho hoje. A gente vai vivendo e vai aprendendo. 
- E qual que é melhor, ter cinqüenta anos ou sessenta e cinco? 
É, ter cinqüenta hoje tava bom né, mas sessenta e cinco também tá bom. 
- Mas quando a sra. tinha cinqüenta anos a sra. fazia ginástica assim com 
cabo de vassoura igual aqui? 
Não. 
- Mas a sra. falou que o desenho ali, a sra. tá com cinqüenta anos.  
(risos) Não, eu pensei que você perguntava assim, a, como que diz a 
palavra? De feição, a minha, o meu corpo. Não entendi se você tava 
perguntando da ginástica. 
- Mas é pra ser um desenho atual, de hoje? 
Hoje. (ANA, 4ª sessão). 
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Antes de se despedir da 4ª sessão comenta:  

 
É minha filha, (suspira) acho que já chega né. Meu, meu rabisquinho. Eu 
entendi que você tava perguntando da minha feição, do corpo, mas quando 
eu tinha cinqüenta anos eu tinha um corpo mais ou menos assim, ainda, 
acho, hoje eu tô arcadinha. (ANA, 4ª sessão). 

 
A relação entre oprimido e opressor expressa por Freire (1987) mostra que o 

sentimento de desvalia causado pela opressão, impede muitas vezes, um olhar 

positivo da própria identidade. A constante auto-avaliação de ANA, notavelmente 

nas 1ª e 4ª sessões, acompanha várias autocríticas.  O desenho de ANA na 4ª 

sessão mostra uma não aceitação de sua própria aparência, pois, desenha uma 

pessoa com traços e gostos diferentes dos seus. Além disso, o olhar reprovador 

parece indicar que, da mesma forma como foi criticada pelo meio externo, o faz em 

relação ao outro. Parece transferir a repressão que provavelmente recebeu desde a 

infância (“passado turbulento”) para o outro. Esta análise remete à discussão de 

Freire (2005) em relação à existência de rejeição e ao mesmo tempo atração pelo 

opressor na mente do oprimido: “os oprimidos encontram no opressor seu tipo de 

homem” (FREIRE, 2005, p.68).  

ANA fala de certos aspectos de si mesma enquanto se compara ao outro e 

enquanto fala do outro. Por exemplo, na 2ª sessão, é questionada sobre o que 

pensa das outras pessoas olhando sua produção gráfica, ao que ANA responde: “o 

que eu vejo assim, que existe muitas riquezas, muitas casas, muitas terras por aí e 

tanta gente sem teto. É isso que eu vejo. Eu mesma sou uma. Tô me achando sem 

teto (risos).”  A relação entre a consciência de si e a consciência do outro é exposta 

no quadro abaixo e mostra este paralelismo nas cinco sessões: 

 
 consciência de si     e   consciência do outro 

1ª ANA compara-se � 
 

Faz autocríticas �  

...à mãe, que percebe como vencedora. 
 
...e afirma que será criticada pelo outro. 

2ª Diz que não é mais a mesma pessoa � 
 
 

Identifica-se como estando “sem teto” � 
no momento  

...e responsabiliza o outro no passado 
como causa da mudança de identidade. 
 
...enquanto fala dos “sem teto”. 

3ª Faz autocríticas � 
 

Quer mudar de endereço � 

...e faz crítica ao outro (vizinho). 
 
...e diz que todos os da casa também 
querem mudar de endereço. 

4ª Faz autocrítica e não se aceita como é �  
(desenha-se diferente e mais jovem) 

... busca aceitação do outro, quer fazer 
mais amizades. 
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5ª Compara-se � 
 

Sente-se capaz de ir morar sozinha� 
novamente. 

...à irmã, que é totalmente diferente. 
 
... e critica a irmã, motivo da decisão de 
querer mudar-se. 

 

Como visto no estudo de Stoltz Schleder (1992), a relação de comparação é 

geralmente estabelecida na forma de pontos em comum ou pontos opostos à 

pessoa comparada. É o caso de ANA, que se vê totalmente diferente de sua irmã e 

muito parecida com a mãe. Quando fala da atitude de seu vizinho, ANA compara à 

sua própria atitude, que diz ser oposta: jamais cortaria uma árvore de seu quintal.  

Na 5ª sessão ANA fala do significado da palavra caminho e relata um 

episódio no passado que a fez cair em um caminho. Questionada sobre o verbo cair, 

ANA relaciona seu desenho com o fato de “caminhar” sozinha, no sentido de morar 

sozinha. Extrato da entrevista: 

 
Caminho dá pra chegar na casa da fazenda, do sítio. Né, caminho em volta 
os matinho verde. Representa. 
- Representa o que, o caminho? O que é caminho pra sra.? 
É, o caminho, a chegada né. Tem que ter caminho não tem? Um caminho, 
uma rua. Tem que ter né. Na roça daí é caminho, diz caminho né (risos). 
Nós diz caminho. 
- E a palavra caminho pra sra. tem algum outro significado, na sua vida? 
Significado? 
- É, representa alguma coisa na sua vida, essa palavra? 
Representa que uma vez num caminho, uma vaca me deu um corridão. Deu 
um corridão. E parece mentira. Eu caí e a vaca passou, e eu fiquei caída no 
chão. É aconteceu isso comigo, num caminho.  
- E o que é cair pra sra.? 
Ah, é muito ruim. Cair, levantar, tem muitos modos né. 
- Muitos modos? 
Tem muitos modos. A gente cair, tentar levantar. No meu caso né que eu 
fiquei sozinha, foi difícil pra mim levantar. Caminhar sozinha, e tá sendo até 
hoje. (ANA, 5ª sessão). 
  

Analisando os dados de ANA sobre tomada de consciência, percebe-se que 

continuamente suas falas remetem à conexão com outras situações que não as 

retratadas graficamente; portanto, como ocorre em geral nos estados conscientes, a 

atribuição de significações e sua reunião, porque uma significação sempre remete a 

outras, é o que Piaget chama de implicação significante (PIAGET, 1967, 1974b, 

1978). Segundo Piaget (1967) atribuindo-lhe significação toma-se consciência de 

uma parte da ação. Como ocorre com ANA, principalmente na 5ª sessão, quando 

desenha um caminho, mas a ele confere mais de um significado: o literal como 

sinônimo de rua e o subjetivo que remete ao fato de ter caído em um caminho por 

causa de uma vaca. Igualmente aos verbos cair e levantar, vinculados ao significado 
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de caminho, ANA lhes confere outro significado que não o literal e chega a dizer 

“Cair, levantar, tem muitos modos”. Relaciona os dois verbos ao seu estado atual: 

“foi difícil pra mim levantar. Caminhar sozinha, e tá sendo até hoje.” Ou seja, 

caminho, cair e levantar para ANA significam vivências particulares que somente ela 

poderia explicar. Como diz Bourassa (1999), só o autor pode decifrar seus próprios 

códigos, mas a explicação do desenho depende de alguém que o questione, criando 

um diálogo entre seus elementos. 

   

c) Consciência de valores: 

  
Na 1ª sessão ANA diz: “a gente vai ficando de idade, ninguém liga mais pras 

pessoas de idade”. Portanto, ANA acaba por denunciar uma atitude que percebe 

ocorrer na sociedade; se percebe vítima do menosprezo que sofrem os idosos.  

ANA admira sua mãe e a vê como sendo uma pessoa vencedora. Diz ser o 

contrário, e assim, acaba por julgar-se não vencedora. ANA parece confundir o que 

seja uma pessoa pacífica e paciente com uma pessoa conformada e passiva. No 

entanto, os dados a seguir mostram que ANA é paciente mesmo não sendo passiva. 

Extratos das entrevistas: 

 
[...] qualquer coisa eu não agüento, eu. 
- Por que não agüenta? 
Não, não suporto ouvir as coisas, ouvir falar alguma coisa assim pra mim, 
me machucar. E ela é diferente. Fica quietinha, baixa a cabeça e não 
responde. 
- E o que significa baixar a cabeça e não responder? 
Olha, eu acho que é uma pessoa, vencedora. 
- Vencedora, faz o quê?  
Assim, é fica quieta. Escuta as coisa fica quieto, aquilo ali acaba no mesmo, 
não é? Não tem aquele dizer? Como é que é? Pra apagar o fogo tem que 
jogar a água? Ela escuta as coisa e fica quieta e eu não. (ANA, 1ª sessão). 
 
- E o que é experiência pra sra.? 
Experiência é uma coisa boa né. Eu posso passar alguma coisa pros mais 
novos. Em casa eu tenho dois adolescentes (sobrinhos) e eles gostam 
muito de me ouvir. O que quê eu falo, o que quê eu fiz, o que eu deixei de 
fazer. Como que foi que eu cuidei deles. O que eles faziam quando eles 
eram pequenininhos. 
- E como que a sra. se sente? 
Ah, me sinto feliz, deles quererem saber como que foi. A menina tá com 
doze anos hoje, eu fui cuidar dela, ela tava com um aninho, ainda usava 
fralda. Eu com um mês, eu já tirei a fralda dela. Olha. Um mês, eu já tinha 
tirado a fralda dela. Me dediquei só quase a isso. Não judiei, não bati, não 
briguei. (ANA, 4ª sessão). 
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ANA anuncia, na 1ª sessão, que sua maneira de ser (não tolera que as 

pessoas a machuquem) trouxe graves conseqüências em sua vida; diz que já 

perdeu e sofreu muito com isso, mas, por outro lado, indica ser ainda, uma pessoa 

que não hesita em expor suas idéias e críticas. Por exemplo, ANA não suporta ver 

alguém cortar árvores, pois, defende sua preservação das áreas verdes; é o que 

expressa na 3ª sessão: 
 

- E o que significa o verde? 
Verde é, como diz, é o nosso pulmão, por onde pode respirar. Foi que 
acabaram com tudo. Ai quando eu vejo um cortando uma árvore eu fico 
doida. Esses dias tinha um homem cortando uma árvore lá perto da casa da 
minha irmã, ah fui lá, não agüentei. Fui lá falar pra ele. (Ele) “Ah não, é que 
eu vou construir uma casa aqui”. Eu falei: mas quando você terminar de 
construir a casa, você vai plantar outra? Aí você não vai plantar uma, você 
vai plantar mais umas três, em volta dessa casa. (ele) Deu risada. Só que 
eu falei brincando. Brincando, mas lá no fundo a gente. (risos) Deus o livre, 
eu não corto uma árvore do meu quintal, mas de jeito nenhum. (ANA, 3ª 
sessão). 

 

Os motivos pelos quais ANA se indigna parecem justos: não aceita que a 

maltratem e não gosta de ver devastação de áreas verdes. Mas ANA indica cobrar-se 

uma atitude de aceitação, querendo agir como sua mãe. ANA, percebendo-se 

diferente da maioria resignada, pensa estar errada. Quando diz já ter perdido muito 

porque não “abaixou a cabeça” nem ficou “quieta” acaba denunciando que há um 

preço a pagar quando não se aceita situações injustas. O que diz Freire (2007, p.40), 

sobre os oprimidos é que são “roubados na sua palavra” e temem a liberdade. Neste 

caso, a liberdade de expressão à qual ANA pensa ser necessário renunciar para ser 

vencedora. No entanto, ANA resiste e diz que não suporta que a machuquem. O que 

ANA parece não entender é que existem aí duas coisas muito diferentes: a paciência 

e a passividade, sendo esta última uma característica da “consciência oprimida”27 

(FREIRE, 2007, p. 36). A confusão entre paciência e passividade parece acontecer 

por causa do vínculo afetivo com sua mãe e ANA acaba se condenando por não 

saber ficar quieta. Segundo Gadotti (1989) “neste país, quem tem sido muda é a 

classe popular, a classe trabalhadora”, mas “não há incoerência entre a pedagogia do 

diálogo e a pedagogia da indignação [...] a pedagogia do oprimido visa à instalação da 

paz, mas não se nega a lutar por ela” (GADOTTI, 1989, p.100).  Logo, ser paciente 

não significa ser passivo nem conformado com a realidade. “O revolucionário precisa 

ser pacientemente impaciente para saber distinguir o ideal do possível. O 

                                                
27 Em Pedagogia do Oprimido. 
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revolucionário faz só o possível hoje, mas, como é impacientemente paciente, fará 

amanhã o que agora é impossível” (GADOTTI, 1989, p.99) (Grifo do autor). 

ANA expressa a partir de seus desenhos grande revolta de não ter 

freqüentado a escola quando criança. Desenha uma carteira vazia na sala de aula 

onde gostaria de ter sentado. Conta que ficava chorando o dia inteiro porque queria 

ir para a escola, mas não podia porque seus pais não a deixavam. É que ANA tinha 

que cuidar dos irmãos menores e dos animais no sítio. Diz que não fez nada porque 

não foi à escola. A pesquisadora então pergunta se cuidar dos irmãos e da criação 

era “fazer nada” ao que ANA responde: “não fiz nada do que eu queria fazer”. A 

seguir, última fala da entrevista na 2ª sessão: 
 

- O que é aprender pra sra.? 
Ah, muito bom. Saber é uma coisa que ninguém tira. Escutava a minha mãe 
falar desde pequenininha, ela tinha muita vontade de estudar; a gente, nós 
era sete meninas e só um homem, ela tinha uma vontade, não realizou esse 
sonho, lá tinha muito mato não tinha escola, morava num lugar que tinha até 
onça. Como que um pai e uma mãe manda um filho pra escola sabendo que 
tem? (risos). Daí fiquemo. Nós toda vida, nós tinha um sonho de estudar e 
até hoje gosto muito de ler, mesmo sem saber ler, aí tudo que eu pego tem 
que ler, seja um papelzinho que tá lá no chão, vou lá alcanço o papel no 
chão (risos). (ANA, 2ª sessão). 

 

ANA denuncia, portanto, o trabalho infantil ocupando um precioso tempo que 

deveria ser usado para estudar. ANA não questiona a responsabilidade do sistema 

sócio-econômico da época como gerador deste tipo de opressão, apenas lamenta o 

fato e acaba justificando a atitude dos pais: “[...] morava num lugar que tinha até 

onça. Como que um pai e uma mãe manda um filho pra escola sabendo que tem?” 

Para ANA esta parece ter sido a causa de não ter estudado.  

ANA parece acreditar mais no desenvolvimento que acontece na vida do que 

no aprendizado que acontece na escola. Percebe seu próprio desenvolvimento ao 

longo da vida, quando diz na 1ª sessão que amadureceu e na 4ª sessão comenta: “a 

gente vai vivendo e vai aprendendo” e ainda diz que de 50 para 65 anos tem bastante 

diferença, já que atualmente tem mais experiência. Já alguns comentários de ANA 

revelam sentimentos de incapacidade de aprender na escola. Na 1ª sessão, diz que 

não sabe desenhar e, que se mostrar seu desenho para outras pessoas, expressa: 

“[...] aprende alguma coisinha, não muito”; na 3ª sessão comenta que seu desenho é 

“meio doido” e que tem que adivinhar o que é; na 4ª sessão comenta que o traço do 

desenho está feio e que só sabe fazer rabiscos; na 5ª sessão diz que queria ter 

desenhado melhor, mas não conseguiu. Também durante a última sessão, falando 
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com seus colegas sobre as aulas de EJA, ANA diz: “a gente já sabe que não vai 

aprender”. Parece haver em seu pensamento, uma dicotomia entre o que se 

aprende na vida e o que se aprende na escola. ANA admite ter aprendido muitas 

coisas na vida, mas diz não aprender muito na escola. 

Na 1ª sessão ANA explica o conceito que tem de economia após dizer que 

foi a primeira coisa que sua mãe lhe ensinou. Expressa: 
 

Ah, economia, não digo assim aquela economia de, como diz, que tem 
gente que é tão econômico que chega a se prejudicar, e a gente não, a 
gente é econômica, mas não esbanjar as coisa, não jogar fora, ter sempre 
aquele cuidado, levar as coisa sempre controlada.  
- Economizar para quê? 
Pra gente não pedir pros outros depois. (ANA, 1ª sessão). 

 

ANA, falando sobre a relação entre os elementos que desenhou na 5ª 

sessão (caminho e casa), anuncia que “tem que ter o caminho pra chegar na casa”. 

É questionada, então, sobre o caminho que fez para ter sua casa. Por ser 

econômica, ANA se compara à sua irmã em relação a este assunto e se indigna 

denunciando desperdício de água e comida. Partes das entrevistas:  
 

- Mas olhando esse desenho, qual é a coisa mais importante pra sra.? 
Eu acho que o mais importante é a casa né. Porque sem a casa não tinha 
as flor. Não tinha a calçada, não tinha o caminho. 
- Então as flores e o caminho têm a ver com a casa? 
Ah, tem. 
- O que tem a ver? 
É porque construiu a casa, plantou as flores. Tem que ter o caminho pra 
chegar na casa né. (bate com a mão na mesa) 
- E que caminho que a sra. fez pra ter a sua casa? 
(risos) Trabalhando. Trabalhar, economizar, não esbanjar, não é assim que 
a gente faz, que a pessoa faz pra ter alguma coisa? É o que eu falo todo dia 
pra minha irmã. Eu, eu sou a pessoa assim mais devagar com as coisas, eu 
não sou muito apressada, mas eu quero fazer as coisas bem feita e ela não. 
Ela trabalha muito, faz por cima e esbanja muito... Mas, ela é minha irmã, 
mas [...] o esbanjo dela. Então essas coisinhas que a gente não, não bate 
morar junto. Pagar cem reais de água? Eu pago sete na minha casa. E eu 
tenho que ajudar a pagar [...] Ela vai fazer comida [...] é comida que dá pra 
três pessoas comer, ela faz pra dez. E aquela comida vai pro cachorro. Eu 
falo: mas, não faz isso, dar arroz pro, arroz tá tão caro pra dar pra cachorro. 
“Ah, o bicho tem que comer também”. O bicho come outra coisa né. Faz um 
fubá, um, mas arroz pra cachorrada? Quando é um só, mas.  
- E a sra. tem alguma coisa em comum com a sua irmã? 
Nada. (ANA, 5ª sessão). 

 
Os conhecimentos práticos e valores adquiridos através das experiências de 

vida de ANA anunciam um “saber” e um “fazer” voltados para a sobrevivência e para 

o uso responsável dos recursos numa justa medida para não deixar faltar no futuro. 

ANA fala, portanto, de duas razões para ser econômica: “não pedir pros outros 
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depois” e fazer bom uso do dinheiro. Mas qual é a relação de um desenho que retrata 

o passado, a casa dos pais, cheia de mantimentos: arroz e feijão, com a circunstancia 

atual que vê na casa da irmã? Piaget (1975) concorda com Silberer que diz que “o 

simbolismo demonstra simplesmente a continuidade do passado e do presente, mas 

isso pode significar tanto uma evocação do passado, em vista da adaptação atual, 

quanto uma assimilação do atual ao passado” (PIAGET, 1975, p. 250).  

  

d) Consciência de necessidade: 
 

ANA, na 1ª sessão, desenha sua mãe. Diz sentir falta de ter sido mãe e 

sugere que talvez o fato de sua vida não ter sentido seja por causa disso. Portanto, 

a partir de seu desenho e mediante a interação ANA reflete sobre não ter tido 

nenhum filho e as conseqüências disso para sua vida. A expressão desta 

necessidade aparece em dois momentos na 1ª sessão:  

 
- O que a sra. desenhou? 
Eu desenhei minha mãe. 
- E a sra. sentiu falta de alguma coisa fazendo esse desenho? 
Senti falta de ser mãe. 
- De ser mãe? 
Eu não fui. (ANA, 1ª sessão). 
  
- E por que a sra. se arrepende de não ter tido filhos? 
Ah, porque o filho é tudo né. Eu acho que a família tem que ter pelo menos 
um. Nem que seja, porque pra criar tá muito, mas sei lá, é... você sabe 
como que foi a minha vida? Agora não, depois que eu, acho que eu 
amadureci mais tal, tal, e vejo hoje como tá a coisa, pra criar família, eu 
não, mas a minha vida foi uma vida sem sentido. Tudo que eu ia fazer 
parece que não tinha sentido de nada. Aquilo, que parece que tava faltando 
uma coisa, que é o filho, não sei. [!] 
- E tem alguma solução pra esse tipo de situação? 
Agora não tem mais. Eu com 65 anos agora eu vou fazer o quê? E nunca 
quis adotar também. 
- Nunca quis adotar? Por quê? 
Ah, falava que não adiantava adotar e o tempo foi passando, daí meu 
marido morreu. Porque eu casei outra vez né. Aí ele morreu e agora não 
tem mais solução, eu com 65 anos vou adotar uma criança? Não. 
- Por quê? Com 65 anos não pode mais adotar? 
Não tenho mais paciência. Filho dá trabalho. (ANA, 1ª sessão). 
  

Mais uma vez ANA parece enxergar sua mãe como vencedora, mas desta 

vez justamente por ter sido mãe. A expressão: “minha vida foi uma vida sem sentido” 

aponta para uma grande frustração e visão de fatalidade para o presente: “agora 

não tem mais solução.”  

ANA sente muita falta de sua própria casa situada na cidade de Campo 

Mourão. Explica que alugou sua casa e veio morar na cidade de Curitiba, na casa de 
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sua irmã, para ficar com sua mãe. Analisando os dados das cinco sessões parece 

que ANA se sacrifica e tolera muitas dificuldades para estar perto da figura materna. 

  Na 2ª, 3ª e 5ª sessões ANA expressa respectivamente: “Eu sinto falta de não 

tá lá morando na minha casa”; “senti falta da minha casa” e “ah, sinto falta da minha 

casa. (risos) Ai. (suspiro) Sempre a minha casa, sempre tô querendo ela. Aqui eu 

fiz.” Na 4ª sessão diz sentir falta de ter onde ir porque se sente muito fechada, 

“presa”. Extrato de uma das entrevistas: 

 
- E o que significa a casa de Campo Mourão pra sra.? 
Tudo.  
- Como assim? 
Que lá é meu. Lá é, como diz o que é da gente é uma coisa muito pessoal, 
muito própria. Hoje onde eu tô não é meu. Eu não me sinto dona de nada. 
Tenho muita saudade. 
- E o que é ser dono de alguma coisa pra sra.? 
Que a gente manda. (ANA, 2ª sessão). 
 

ANA fala de uma vizinha amiga que deixou em Campo Mourão e diz que é 

como se fosse sua segunda mãe. Conta que lá sempre conversavam debaixo de um 

pé de romã. Sobre a palavra “amiga”, diz que vale muito, às vezes mais que um 

irmão, uma irmã. Valoriza bastante as amizades que fez na escola e na academia 

onde faz ginástica. Diz na 2ª sessão: “[...] é bom conversar, ter alguém que a gente 

[...] menina eu tô vivendo uma situação muito difícil, aonde eu tô o povo não gosta 

de conversar”. Também expressa: 

 
[...] ainda graças a Deus que tem essa escola pra gente. Hoje a minha irmã 
falou: você vai na aula com essa chuva? Eu falei: eu vou. Se a gente se 
molhar, toma um banho e veste a roupa sequinha e vai dormir. Foi a melhor 
coisa que veio na minha vida, foi voltar a estudar. 
- Por quê? 
Porque sim. Faz amizade, conversa, aprende alguma coisinha [...] não 
muito. (ANA, 2ª sessão). 
 

Fala da 4ª sessão:  

 
Tem uns quatro meses que eu entrei na ginástica, já fiz muita amizade [...] E 
eu já fiz, quero fazer mais. Já fui na casa de uma esses dias, já tomei café, 
já peguei receita duma rosca. Já fiz a rosca, agora só falta ela ir lá em casa 
tomar café com a rosca (risos). (ANA, 4ª sessão). 
 

Sobre ser ouvido, Freire (2007)28 expressa que todo ser humano tem direito 

à palavra. ANA demonstra ter consciência de sua necessidade de exercer este 

direito e diz sentir-se em uma situação difícil quando não pode fazê-lo. Seu senso de 

                                                
28 Em Pedagogia da Autonomia: saberes necessários à prática educativa.  
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humor é também prejudicado nesta falta de diálogo. ANA diz que sente falta de 

conversar e “brincar”. Estas parecem ser as verdadeiras razões que explicam sua 

grande satisfação em participar das sessões de desenho que privilegiam a 

interação.  

 

e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria criação: 

 
Na maioria das sessões ANA diz preferir os lápis de cor porque não borram 

e “fica mais certinho”; diz que gosta de cores alegres. Depois de experimentar 

canetinhas e giz de cera (3ª e 4ª sessões respectivamente) volta a usar apenas lápis 

de cor “porque é mais fácil de desenhar e não borra.” Sua fala na 4ª sessão 

demonstra sua iniciativa de mudança de material:  
 

- E por que a sra. preferiu esse material hoje?  
Pra experimentar. Pra ver se era melhor pra pintar. 
E o que a sra. desenhou mesmo? 
- Desenhei eu. (risos) 

 
Percebe-se que ANA não tem receio de tentar experiências novas. Diz na 4ª 

sessão ter iniciado um curso de pintura. Ao final da 1ª sessão, ANA diz que quer 

fazer um último comentário e conta que tentou ser costureira: 

 
- A sra. gostaria de falar mais alguma coisa sobre o desenho? 
Eu vou falar só mais uma; é eu fiz uma saia, coloquei esse negocinho aqui, 
porque eu quis tentar ser costureira. Então no caso, quando a gente vai 
fazer uma roupa, a gente não faz às vezes um pedaço um pano de outro, 
um pano de outro, da saia eu pus um pedacinho lá na blusa.  
- E foi bom tentar ser costureira? 
Não tive paciência, o povo é muito, a gente pega freguês muito chato [...] 
até que eu aprendi, mas eu larguei, não foi porque eu [...] foi porque eu não 
gostei.(ANA, 1ª sessão). 

 

Em todas as sessões ANA diz ter gostado de suas criações, exceto na 4ª 

sessão quando desenha a si mesma, diz: “Mais ou menos. É porque ficou torto, [...] 

ficou parecendo a cara de gato.” Na última sessão sugere uma pergunta: “Se fosse 

pra perguntar qual o desenho que você gostou mais [...]”; responde ela mesma que 

é o desenho da 3ª sessão e justifica que o desenho se parece mais com uma casa 

real.  ANA expressa satisfação com seu próprio “fazer”, pois, na 1ª sessão diz: “Ah, 

eu sinto bem [...] Essa aqui fui eu que fiz né”; na 2ª sessão expressa: “É que é bom, 

é uma coisa boa porque eu mesma tô fazendo com as minhas próprias mãos.” 
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Ao mesmo tempo, ANA sente-se incapaz e diz, três vezes na 1ª sessão, que 

não sabe desenhar. Afirma que se as outras pessoas virem seu desenho acharão 

horroroso porque é apenas rabisco. Extrato da entrevista: 

 
- Como que a sra. percebe as outras pessoas olhando esse desenho?  
Ah, eles vão achar horroroso.  
- Se outras pessoas olharem esse desenho, vão achar horroroso? Por quê?  
Vão achar horroroso, porque não ficou bem feito. 
- Não ficou bem feito? Por quê? 
Claro, um desenho desse é só um rabisco.  
- Rabisco? 
Eu não sei desenhar. 
- O que a sra. acha de a sra. mesma fazendo esse desenho?  
Acho uma coisa boa né. Que eu ainda po..., que nem eu disse né, com 
sessenta e cinco anos ainda posso... fazer os desenho, lá do meu jeito né, 
que eu não sei desenhar mesmo, então eu acho uma coisa boa. A minha 
mão não tem um controle bom, né? (ANA, 1ª sessão). 

 

O sentimento de incapacidade acompanha outras sessões. Por exemplo, na 4ª 

sessão volta a dizer que não sabe desenhar e que só sabe fazer rabiscos e na 5ª 

sessão diz que gostaria de fazer melhor, mas não conseguiu.  Na 1ª e 4ª sessões ANA 

diz que descobriu que não sabe e não aprendeu a desenhar. Parte da entrevista:  
 

- E a sra. descobriu alguma coisa fazendo esse desenho? 
Descobri que eu não aprendi desenhar. (risos) Que eu não sei desenhar, só 
sei fazer uns rabiscos.  
Eu, uma vez, eu comecei, fui fazer um curso de pintura, ah não deu muito 
certo não. Não deu certo porque eu não sabia desenhar nada [...] Faz uma 
flor, aí tem bastante coisinha pra você, a folha, ela tem o cabo, tem que 
fazer, e tem que fazer tudo certinho. O jeito que faz uma, tem que fazer a 
outra. Ah, já não deu certo né. Daí eu abandonei, não fiz mais. Esse não é o 
meu forte. (ANA, 4ª sessão). 
 

O sentimento de incapacidade expresso por ANA parece estar vinculado a 

uma experiência anterior com o desenho em um curso de pintura, no qual era 

provavelmente necessário copiar exatamente as figuras de um modelo. Por isso, 

ANA diz produzir só “rabiscos” desvalorizando o seu “fazer”. Porém, na 5ª sessão 

ANA percebe a própria atividade criativa, o desenho, como um indício de sentir-se 

capaz para fazer algo que não sabe explicar o que é. Em seguida, acaba por dizer 

que ser capaz significa ter coragem. Portanto, os dados de ANA apontam para um 

maior sentimento de capacidade na última sessão. Extrato da entrevista: 

 
- E olhando esse desenho como que a sra. se vê? 
Ah, eu me vejo ainda capaz de fazer alguma coisa. Né? Só não sei o quê. 
(risos) 
- E como que é sentir ser capaz? 
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Ter coragem, de enfrentar o dia-a-da. Enfrentar o que vem, o que tá por vir. 
Que a gente nunca sabe né? 
- E esse desenho tem a ver com isso, que a sra. acabou de falar? De ser 
capaz, de ter coragem? 
Tem. 
- Tem, o que tem a ver? 
Ser capaz de voltar atrás, onde, na minha casa. Que eu vim pra cá, não 
tinha mais intenção de voltar. Vim, com intenção de ficar, mas tô vendo que 
não, que não vai dar. Tentar levantar [...]  ir embora, morar sozinha. 
Novamente. (ANA, 5ª sessão). 

 

f) Descobertas a partir do desenho e da interação social: 

 
 ANA dá indícios de fazer muitas descobertas através das sessões. Sua 

expressão facial e gestual, enquanto fala de sua mãe e sobre si mesma na 1ª 

sessão, consiste em colocar as mãos sobre a boca e o rosto; ANA abre bem a boca 

e os olhos numa expressão de espanto. Fatos parecem indicar que ANA está se 

descobrindo, pois, parece ver algo que já estava retratado, mas que não tinha 

percebido até que a pesquisadora lhe perguntasse. Conforme Bourassa (1999), em 

seus desenhos, intuitivamente o indivíduo materializa as situações que lhe são mais 

marcantes e ao mesmo tempo se surpreende ao comunicá-las. Assim ocorre com 

ANA em sua expressão que é a de quem se surpreende com o que acaba de ver na 

própria representação gráfica.  

ANA diz ter gostado de fazer o desenho porque aprendeu: 
 

Ah, é mais uma coisa que eu aprendi. 
- A sra. aprendeu o quê? O que exatamente? 
Aprendi que a gente tem que participar das coisas. Aquilo que eu tinha 
vontade quando eu era criança, eu era jovem, não tive essa chance, então 
agora o que vem pra mim é lucro. (ANA, 1ª sessão). 

 

ANA diz que sua vida não teve sentido e acha que isto tem a ver com o fato 

de não ter um filho; arrepende-se. Ao final da 1ª sessão fala sobre o que descobriu:  

 
É, eu descobri que eu deveria, hoje que eu vejo que, a gente vai ficando de 
idade, ninguém liga mais pras pessoas de idade [...] talvez se eu tivesse 
adotado uma criança teria sido bom, ou não sei o que que ia acontecer, mas 
eu vejo que aquela coisa na cabeça que eu tinha tentado, nem que não 
dava certo. Não tem aquele dizer que a gente sempre tem que tentar as 
coisa? [...] então eu deveria ter adotado uma criança. (ANA, 1ª sessão). 
 

ANA parece estar procurando decidir onde morar. Por um lado quer a 

liberdade de morar na sua própria casa, pois, diz que está “presa” e “se 
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escondendo” na casa da irmã atualmente; por outro lado quer ficar próxima de sua 

mãe, porém não pode levá-la consigo para Campo Mourão. Na 2ª sessão: 

 
Que lá é meu. Lá é, como diz o que é da gente é uma coisa muito pessoal, 
muito própria. Hoje onde eu tô não é meu. Eu não me sinto dona de nada. 
Tenho muita saudade. 
- E o que é ser dono de alguma coisa pra sra.? 
Que a gente manda. É, que nem eu queria plantar, queria fazer um canteiro 
de rúcula. É. Falei pra minha irmã ontem. Daí fiquei com aquelas mudas de 
rúcula lá e esperando ela pra ela dizer aonde que eu ia plantar aquilo ali, é 
uma chácara, um terreno grande e eu não achava lugar pra, não sabia 
aonde eu ia plantar. Fiquei o dia inteiro com aquelas mudas ali, não plantei. 
- Não plantou? 
Não. Aí a tarde ela disse: você não plantou as mudas? Aí eu falei: não 
plantei, fiquei esperando você falar pra mim aonde que eu ia plantar. É isso. 
E se fosse na minha, na minha casa eu sabia aonde eu ia plantar aquelas 
mudas. E agora ali eu fiquei. Tem bastante terra a gente não sabe em que 
lugar. Às vezes, eu pensei, eu vou plantar ali, ela vai dizer: não, mas aí não 
tá bom, não, planta lá. Essas coisinhas assim. (ANA, 2ª sessão). 

 
Na 3ª sessão: 

 
- E a sra. descobriu alguma coisa fazendo esse desenho?    
É eu tava desenhando é, e pensando de vender a minha casa lá e comprar 
outra aqui, aí no caso queria construir ela aqui. Comprar um terreno e 
construir. Pequenininha, eu não quero casa grande não. (ANA, 3ª sessão). 
 

Na 5ª sessão ANA fala em voltar para Campo Mourão e morar sozinha 

novamente: “Vim, com intenção de ficar, mas tô vendo que não, que não vai dar. 

Tentar levantar [...] ir embora, morar sozinha. Novamente”. ANA indica ter 

consciência de passar por um impasse, no qual está indecisa quanto ao melhor 

lugar para morar; ao longo das cinco sessões, na busca de uma decisão, pondera 

sobre pelo menos três fatores: sua idade, seu desejo de morar na própria casa e sua 

proximidade com a mãe. 

  

g) Percepção de ANA em relação à atividade:  

 
ANA cobra o resultado da pesquisa já na 2ª sessão. Quer saber o que seus 

desenhos e suas falas significam. Os dados indicam que ANA percebe sua 

participação na pesquisa como um sério compromisso e que se preocupa em 

terminar logo o que começou, mesmo que tenha que se sacrificar para fazê-lo. Fala 

da 5ª sessão: 

 
- E a sra. tava com um pouco de pressa de terminar a pesquisa? 
Não. 
- Não? Não sentiu pressa nenhuma assim de terminar? 
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Senti, porque eu sou tipo assim: o que eu tenho que fazer hoje eu não 
quero deixar pra amanhã. Você viu que eu vim um dia que eu não tava boa. 
Viu outro dia que a minha irmã não tava boa, mas eu vim. Pra terminar 
porque, eu não gosto de deixar. Se eu tenho que fazer hoje, eu quero fazer 
hoje. A pressa era essa. (risos) (ANA, 5ª sessão). 

 

ANA foi a primeira voluntária a aceitar participar da pesquisa. Antes de fazer 

seu primeiro desenho diz enfaticamente: “eu não sei desenhar”, anunciando um 

sentimento de incapacidade. Sobre sua participação, diz na 1ª sessão: “gostei, 

amei”; e na 4ª sessão diz: “ô, maravilhoso.” Extrato da entrevista na 2ª sessão:  
 

- Gostou de participar dessa (ANA interrompe afirmando). 
Sim. 
- Por quê? 
Porque é bom conversar, ter alguém que a gente [...] menina eu tô vivendo 
uma situação muito difícil, aonde eu tô o povo não gosta de conversar, não 
gosta de brincar, eu sou muito de brincar, eu gosto muito de brincar e lá se 
começar a brincar dá briga. E a gente vai se fechando, fechando, fechando, 
ainda graças a Deus que tem essa escola pra gente [...] Foi a melhor coisa 
que veio na minha vida, foi voltar a estudar. (ANA, 2ª sessão). 
 

E na 5ª sessão:  

 
- E a sra. teve que pensar muito nessa pesquisa? 
É, a gente tinha que pensar, o que a gente ia fazer? Chegava aqui, não 
trazia nada na cabeça, e daí tinha que desenhar. 
- E se a sra. não tivesse participado da pesquisa? 
Eu não tinha desenhado, eu não tinha feito nada. 
- Não tinha feito nada? 
Não. Como é que eu ia desenhar? Jamais eu pego um papel em casa pra 
desenhar. Não pego. (ANA, 5ª sessão). 
     

Sobre participar da pesquisa, ANA expressa ainda: “Ah, mexeu com alguma 

coisa, relembrei algumas coisas.” Os dados indicam um crescente sentimento de 

capacidade, pois, afirma que foi muito bom participar da pesquisa e faz o seguinte 

comentário: “Que eu ainda sou capaz de fazer uns risquinho né (risos). Desenho, 

mas saiu alguma coisa né.” Percebe-se capaz de um “fazer” próprio, principalmente 

na 2ª e 5ª sessões. Ainda na 5ª sessão ANA diz: “muito bom, mas pena que já 

acabou”.    

Na última sessão ANA expressa: “É sempre a gente aprende alguma coisa 

né. Vai perguntando, vai descobrindo.” Depois diz: “É, vai devagarzinho, vai 

descobrindo né.” Na última sessão ANA diz que a pesquisadora descobriu sua vida 

e seu passado através dos desenhos e da interação social. Afirma: “Você descobriu 

a minha vida. Meu passado, né.”  
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O que leva ANA a aprender e descobrir a partir de seus desenhos e falas? 

Segundo Piaget (1995, p. 274), o processo de tomada de consciência depende da 

abstração reflexionante no qual o reflexionamento – “projeção sobre um patamar 

superior daquilo que foi tirado do patamar inferior (p. ex., da ação à representação)” 

- e a reflexão são dois aspectos que não podem ser separados. A reflexão é um ato 

mental que reconstrói e reorganiza sobre o patamar superior aquilo que foi elevado 

do patamar inferior. Fazem parte desta reconstrução, entre outros, a representação 

e a narração: “a representação acrescenta uma certa simultaneidade, lá onde as 

ações permanecem sucessivas; a narração supõe uma ordem ativamente 

reconstituída, enquanto a ordem de sucessão das ações permaneceria 

inconsciente.” (PIAGET, 1995, p. 278). ANA indica ter passado por este processo 

durante as sessões: suas produções gráficas transpuseram parte de sua história de 

vida em forma de cenas únicas que remeteram a outras situações vividas 

sucessivamente, e pela narração e interação, ANA as reconstruiu ativamente 

conferindo e reunindo significações às representações simbólicas conforme suas 

próprias experiências particulares.  
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6.2 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DE IZA 

 

 

 

1ª sessão – Sua casa. Jardim e peixe. 

2ª sessão – Seus filhos. 

3ª sessão – A igreja que freqüenta. 

4ª sessão – IZA contemplando as estrelas. 

5ª sessão – IZA com seus filhos e sua casa. 
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IZA tem 56 anos, mora com o marido e os três filhos, trabalha como 

doméstica. Quando criança estudou até a segunda série do primário, mas parou de 

estudar para ir trabalhar na lavoura desde os nove anos, foi quando seu pai faleceu. 

Durante as entrevistas IZA hesita e repete as mesmas palavras, demonstrando 

insegurança; diz várias vezes “sei lá” e “não sei”. 

 

a) Motivos desenhados e suas relações com a própria vida: 

 
Percebe-se que, gradativamente, IZA toma consciência das relações 

existentes entre sua expressão gráfica e suas experiências vividas: na 1ª sessão diz 

que “tem um pouco a ver” com sua vida, nas sessões seguintes diz que “tem a ver” 

e, na 5ª sessão diz que “tem bastante a ver”.  

Ao final da 1ª entrevista diz que vai tentar desenhar em casa para praticar o 

desenho. IZA parece ter grande expectativa em relação às sessões de desenho, 

pois, diz que deseja melhorar sua memória. Assim expressa: 

 
Eu acho que vou praticar em casa sabia? Desenhar as coisas. Quem sabe 
que a cabeça da gente vai né. Vai melhorando né, vai, porque a minha 
cabeça é muito assim ruim sabe? Você fala uma coisa agora pra mim tudo 
bem, mas se eu sair daquela porta pra fora ali, por isso que eu não queria 
vir na aula, minha vizinha até que fez eu vir. Eu falei: não, eu vou lá daí a 
professora fala, daqui a pouco eu esqueci tudo. (IZA, 1ª sessão). 

 

IZA desenhou na 1ª sessão sua casa, flores e botões de rosa e um peixinho. 

Estabelece relações entre seu desenho e sua vida dizendo que passa por muitas 

dificuldades e nem sempre a vida é “um mar de rosas”. Expressa: 

  
Com a minha vida? Ai, acho que tem um pouco né, tem vezes que a gente 
tá vivendo um mar de rosas, mas tem às vezes também que não né, tem 
vezes que é difícil, mas eu preferia que vivesse né mais na rosa né, mas 
tem dia que não, pra falar a verdade não (risos). Se for pra gente desenhar, 
fazer o que a gente passa não dá, né? (IZA, 1ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Ao final da 1ª sessão IZA quer fazer mais um comentário e acaba por dizer 

que deseja fazer algo na sessão seguinte que tenha realmente relação com sua 

vida, mas, logo em seguida, afirma qual é o significado do 1º desenho: significa que 

é muito caseira. Extrato da entrevista: 
 

- Você quer falar mais alguma coisa sobre o desenho? 
Não, eu vou falar que eu vou praticar em casa, pra ver quando eu voltar 
aqui eu fazer uma coisa melhor. Que possa ter a ver comigo de verdade. 
- Então tá bom. E estes desenhos não têm a ver com você? 
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Têm. A casa, que eu sou caseira, não sou de sair. Que eu trabalho fora né, 
mas tem dia que eu tô em casa, mexendo cas minha prantinha, cas minha 
frorzinha lá. (IZA, 1ª sessão). 

 

Na 2ª sessão IZA representou seus três filhos juntos e de mãos dadas em 

um ambiente “arrojado”. Arrepende-se de não ter escrito seus nomes, mas escreve a 

seguinte frase: “Meu 3 filho sam para mim mais emportante.” IZA demonstra 

preocupar-se bastante com seus filhos que têm respectivamente 35, 29 e 24 anos. 

Diz na 2ª sessão que enquanto estava fazendo seu desenho pensava nos filhos. 

Sua fala: 

 
Que eu tava fazendo, pensando neles né. Aliás tava pensando mesmo, que 
o meu filho, aquela hora ele tava saindo pro trabalho. Ele sai oito horas e 
pouquinho, ele vai pro trabalho. Meu outro tá no trabalho, também, tá 
trabalhando à noite né, às vezes vem à noite. A gente fica preocupada né 
com essas coisas que nós tá vivendo hoje em dia, né. Então ele chega 
meia-noite. Eu tava pensando neles, que ele devia tá jantando pra sair. 
(IZA, 2ª sessão).  
 

A 2ª sessão de interação, sempre motivada pelo próprio desenho, leva IZA a 

falar do sentimento de ser mãe e o quanto se sacrifica para sustentar e agradar seus 

filhos. Parte de sua fala: 

 
Quando você casar, você ter teus filhos você vai ver, como é a coisa mais 
importante eu acho, porque a pessoa se dedica mais até o trabalho, às 
vezes você nem tá podendo fazer um trabalho, mas por amor a eles você 
consegue fazer, até com sacrifício né, pra não deixar faltar nada pra eles, 
sei lá né, o que eles quer né. [...] Diz que filho criado trabalho dobrado, não 
é que eles vão dar trabalho, a cabeça da gente né, fica pensando né, é 
aonde que dá o trabalho dobrado, a cabeça da gente fica matinando, ai, 
será que fulano tá bem, será que fulano chegou, será que fulano saiu, né a 
gente, a mãe sempre vai ser assim. (IZA, 2ª sessão). 

 

O desenho de IZA na 3ª sessão se refere à igreja que freqüenta e a duas 

rosas e um botão de rosa. IZA diz que seu desenho tem a ver com seu dia-a-dia 

porque é na igreja que se sente bem e que lá é o seu lugar: 
 

- O que você desenhou? 
[...] Pra mim é uma igreja [...] Esta é a casa de Deus. 
- E essas flores? Fala pra mim delas? 
[...] no pátio das igrejas tem sempre um jardinzinho [...] (IZA, 3ª sessão). 

 

Após várias falas sobre a diferença de rosa e botão, IZA acaba por anunciar 

que para Deus as pessoas são um jardim. A pesquisadora lhe pergunta, então, se 

em seu desenho as rosas também são pessoas: IZA responde que simbolizam ela 
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mesma e sua neta; diz que o botão de rosa simboliza seu filho caçula. Extratos da 

entrevista: 

  
Deus também compara o povo dEle [...] como um jardim, nós somos o 
jardim sabia? Por isso tem, nós somos jardim. 
- E essas rosas e esse botão são pessoas? 
Olha, eu acho que sim, mesmo que o desenho não seja mas. 
- Representa? 
As pessoas. 
- E quem é essa, e quem é essa, e quem é esse? (mostrando os desenhos 
das rosas e do botão). 
Quem é essa? De pessoa? Eu acho que é uma rosa, é eu. [!] 
- E quem é essa aqui? 
Essa aí é minha netinha, aquela que vai comigo pra igreja, ela sempre que 
vai. Meus filhos vão sim, mas não sempre sabe, ela sempre tá indo comigo. 
- E o botão? 
E o botão? O botão é o meu filho. 
- Qual deles? 
O mais novo. Que sempre vai também. 
- O Eder?  
Isso. (IZA, 3ª sessão) (Grifo nosso). 
 

O simbolismo dos desenhos de IZA ainda demonstra que a proximidade das 

duas rosas que desenhou representando ela e sua neta e a distância do botão em 

relação às rosas, tem uma razão, a qual revela, em seguida, dizendo que a rosa 

mais próxima representa sua neta em razão de sempre acompanhá-la à igreja, e o 

botão, que está mais afastado, representa seu filho que raramente vai junto com 

elas. Parte da entrevista: 

 
- E aqui essa rosa que representa você e essa que representa a sua 
netinha, elas estão aqui juntas na mesma grama, e esse botão que 
representa o Eder tá mais separadinho. Por quê? 
Ele vai, mas ele não vai sempre. Ele é bem difícil ele. Ele fala: mãe hoje eu 
vou. Porque nós temos ensinamento na igreja que a gente não pode forçar 
né. A gente tem que chamar, mas forçar não. Eu chamo: “Ah, mãe hoje eu 
não vou.” O dia que ele fala: “mãe hoje eu vou.” Mas isso demora, sabe, 
não é assim. Agora a minha companheira é ela. É por isso que ela tá mais 
perto. E ele trabalha à noite também, então talvez isso né. Dorme o dia 
inteiro e à noite vai trabalhar [...] (IZA, 3ª sessão). 
 

Ora, se no início da 3ª sessão IZA descreve seu desenho dizendo apenas 

ter representado uma igreja e um jardim em resposta à pergunta: “O que você 

desenhou?”, provavelmente se a pesquisadora colocasse a mesma pergunta para 

IZA novamente ao final da entrevista, haveria mais a dizer, pois, durante a interação, 

como se percebe nas falas acima, IZA acaba por informar que as rosas desenhadas 

por ela representam pessoas: ela mesma, sua neta e seu filho; na continuidade da 

fala, IZA também informa que faltou desenhar outra rosa que representaria seu filho 
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primogênito. Para Piaget (1967), uma das funções da consciência é conferir 

significação. O autor diz que considerando que toda compreensão é consciente, 

compreender, isto é, tomar consciência é justamente atribuir significação. É o que 

indica fazer IZA, que confere significação particular a seus símbolos gráficos, que 

até então constituía apenas um jardim qualquer.  

Na 4ª sessão, IZA desenha o céu, as estrelas, a lua e ela mesma admirando 

a noite enquanto espera o filho chegar do trabalho. Justifica a relação que faz com 

sua vida dizendo que desenhou ela mesma à noite “contemplando” a lua, as estrelas 

e pensando sobre “as coisas que Deus fez.” Ao mesmo tempo, para IZA, o desenho 

significa que ela está preocupada com seus filhos que voltam do trabalho próximo da 

meia noite. Expressa desta forma na 2ª e 4ª sessões:  

 
[...] o mais novo sai, mas: “mãe tal hora eu tô aqui”. Agora eu não, primeiro 
eu não dormia, na primeira saidinha que ele deu, mas agora eu já tô 
acostumada, ele chegou aquela hora já tá entrando pra dentro. Também 
tem que sair eu acho né, ficar só preso dentro de casa, já chega a gente. É 
jovem né, mas saber né, sair saber com quem, hoje em dia, tem que saber, 
que hoje é tanta mortandade que tá rapazinho de vinte anos, que sai com 
amigo e não é amigo, né que acaba acontecendo. (IZA, 2ª sessão). 
 
[...] tô pensando né, nos meus meninos que não chegaram né, aí. Mas 
quando a gente tá olhando lá, a gente até esqueceu, a gente até esquece, 
sozinha assim só contemplando lá encima no infinito né, olhando assim. Ali 
parece que até passa um pouco. Às vezes quando você tá olhando assim, 
dali a pouco eles chega, tá chegando. A gente, até parece, distrai um 
pouco. (IZA, 4ª sessão). 

 
O desenho de IZA da 4ª sessão parece ter a mesma função que o jogo de 

combinação simbólica liquidante mencionado por Piaget (1975). O desenho que 

representa preocupação também simboliza admiração pela criação divina. IZA 

procura se distrair aliviando seu estado de ansiedade. Encontra uma solução para 

suportar a demasiada inquietação: pensar no poder de Deus sustentando as estrelas 

no espaço. Embora sua ansiedade não desapareça, IZA liquida o problema 

admirando o céu, enquanto seus filhos não chegam e ela mesma não pode fazer 

nada, além de esperar. Ainda expressa na 4ª sessão: “[...] que essas estrela lá né de 

cima tão ali seguras pelo poder de Deus, imagina se não fosse Ele né.” Mais adiante 

diz: “Meus filhos estão no trabalho, no causo, que sempre eu saio né, a gente fica 

esperando, fica meio inquieto né, mas [...] fico olhando pra cima, [...] é muito bonito 

né a gente olhar.” 

Por um lado IZA admira a incrível organização dos astros e a questiona, mas 

por outro lado pode-se observar seu total desconhecimento quanto às informações 
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mínimas sobre o assunto, pois, chega a confundir a lua com o planeta Terra. 

Extratos das entrevistas: 

 
[...] fico olhando o universo sempre assim, e às vezes fica meditando né, 
porque tem pessoa que fala as estrela fica, sem agarrar em nada, só tão no 
universo em cima né, ali sem. Daí eu fico olhando e falo: meu Deus, como, 
porque tão grande, essas estrelas fica lá no universo sem se agarrar em 
nada, assim meditando sabe. Fico horas e horas assim sabe. Parece que a 
gente vem pra dentro, sente mais aliviado. (IZA, 4ª sessão). 

 
Porque a lua, quando ela tá bem na cheia, bem ela assim, ela tem, um 
negócio escuro nela né. Ela brilha muito, mas ela tem, dá pra você ver bem. 
A minha mãe primeiro falava assim, [...] eles falavam que era retrato de São 
Jorge. Você já viu São Jorge? Retrato dele? Se olhar bem dá pra ver ele, 
ele com, dá pra você ver. Eu ficava olhando, ai meu Deus, o que será aquilo 
lá? Sabe, que é um mistério de Deus. Ou a turma fala que é um planeta, a 
terra, a lua. Só se for a terra que tá lá né? (IZA, 4ª sessão). 

 

Estas falas também acabam revelando a curiosidade de IZA em saber mais 

sobre os astros do universo. Se “Piaget sustenta que aprendemos [...] somente 

quanto o que aprendemos é significativo para nós mesmos” (apud. GADOTTI, 2000, 

p.13), nesta fala de IZA estão seu interesse e sua motivação para aprender sobre 

um tema que pode ou não ser considerado pelos educadores da EJA. No entanto, “o 

que aprendemos tem que ‘significar’ para nós. Alguma coisa ou pessoa é 

significativa quando ela deixa de ser indiferente.” (GADOTTI, 2003, p.14). Com os 

dados de IZA percebe-se que uma maneira de identificar o que é significativo ao 

educando, é deixá-lo expor gráfica e verbalmente suas idéias, dúvidas e 

inquietações.  

Os desenhos de IZA e a interação indicam também que a palavra sossego 

lhe é muito significativa; a definição desta palavra a faz comparar a vida na cidade 

com a vida no campo. Espontaneamente expressa várias falas sucessivas que 

surgem deste tema. Algumas delas a seguir:  

 
Ai, sossego, acho é, a pessoa tá em paz, ter uma vida assim de sossego, 
nada fique atormentando a cabeça da gente, né. Eu acho que é sossego a 
pessoa não ter, não tá pensando. Sei que depois que todo mundo chega, 
cada um janta, vai dormir, quietinho né. Ai, a pessoa fica sossegada, fala: ó, 
tá todo mundo reunido, ai agora tô sossegada... (IZA, 4ª sessão). 

 
Ah, lua cheia [...] A gente não contempla mais ela assim por causa da luzes 
né, da cidade, mas quando eu morava no sítio a gente não, não precisava. 
Porque olha que a gente tinha que andar bastante né, que nem hoje tem 
uma igreja perto. Lá não, ih lá tinha que andar em grupinho né. A gente via 
a sombra da gente. É um luminar que Deus deixou né. E ela tá tão longe né. 
Que o universo é infinito [...] (IZA, 4ª sessão). 
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Só que quando a gente morava na roça, era mais melhor, era mais 
sossegado [...] a gente trabalhava tudo reunido né, depois chegava à noite, 
cada qual ia pra sua casa, ia dormir, lá já ia dormir. [...] Deu seis horas ali, a 
gente já comia o que tinha de comer lá. Outro dia, levantava, cada qual 
pegava sua enxada né... então era mais sossegado. Aqui não. Aqui é 
agitado, é uma correria. Sai correndo, se não perde o ônibus né, chega 
atrasado no serviço e daí o patrão briga, tem patrão que chama a atenção. 
[...] É um mundo agitado. Tem pessoa que às vezes fica até estressado... 
(IZA, 4ª sessão). 
 
Paz né. Parece o dia-a-dia que você vive, vai pra escola, vai pro estudo, vai, 
é agitado né? Acho que é pra todos assim né? A única coisa aqui na cidade, 
é melhor pra ganhar, trabalhar e ganhar, ganha mais né, porque lá na roça, 
quando colhe, vai vender né, então, mas as outras coisas é bom porque, 
cria porco, cria galinha né, não precisa né tá comprando. Tem, colhe 
mandioca né aipim, que fala aipim, lá é mandioca, é couve, é verdura, então 
não tem por quê... (IZA, 4ª sessão). 

 

Com suas falas, IZA indica fazer parte dos “camponeses excluídos da terra” e 

das “camadas urbanas marginalizadas” (Arroyo, 2005) que constituem os alunos da 

EJA. A noção de sossego na interpretação de IZA parece retratar as vantagens de se 

viver na roça e muitas desvantagens de se viver na cidade. IZA encontra uma única 

vantagem em morar na cidade: “melhor pra ganhar” (dinheiro); porém acaba por 

compensá-la com outra vantagem da vida no campo: “cria porco, cria galinha né, não 

precisa né tá comprando. Tem, colhe mandioca [...] é couve, é verdura”. É 

interessante notar que IZA começa falando sobre o tema riqueza na sessão seguinte 

como se continuasse o assunto da sessão anterior. Depois de expor suas opiniões 

sobre o referido tema, quase que se desculpa dizendo que fala demais: “vou ficar 

quieta, senão falo demais”. O que isso quer dizer? Que IZA, provavelmente, começou 

a questionar sobre viver no campo e viver na cidade, mas a inquietação é condenada 

por ela mesma. Segundo Freire (2007, p.169) em Pedagogia do Oprimido, “a 

manipulação da ação antidialógica [...] tem de anestesiar as massas populares para 

que não pensem”. Quando IZA percebe-se falando o que pensa, parece ter medo 

desta liberdade de expressão e reprime sua própria atitude, principalmente porque 

admite que conversando durante as sessões “se desprendeu” e acrescenta: “às vezes 

a gente quer falar uma coisa e às vezes não fala tudo”.  

Na 5ª sessão IZA desenha sua casa, seus três filhos e ela mesma tomando 

sol e conversando; desenha também algumas flores. É interessante notar que IZA 

se desenhou na porta da casa e apagou porque acabou decidindo, em seguida, 

desenhar-se junto a seus filhos. Diz que o desenho tem relação com a sua vida 
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porque, apesar de ser pobre quanto ao aspecto financeiro, sua família é unida. 

Extrato da 5ª entrevista:  

 
- E esse desenho tem a ver com a sua vida? 
Tem, tem bastante com meus filhos. A gente, não pode nem falar a palavra 
pobre né, que pobre é o coisinha feia né (risos), a gente, na vida de pobre a 
gente, graças a Deus, não tem, é feliz né porque a gente tem paz um com o 
outro, né, minha família se dá bem graças a Deus, então, aquilo que tem, a 
gente tem reparte um com o outro né e amanhã já é outro dia né, a gente 
vai. Então graças a Deus eu não tenho queixa não. Eles não dão trabalho 
pra mim, nunca deram graças a Deus. (IZA, 5ª sessão). 

 

IZA parece estar resignada com a pobreza material e pensa até ser ingrata 

em pronunciar a palavra pobre. Ao mesmo tempo, diz ser agraciada por Deus por ter 

paz, já que a família é unida e seus filhos “não dão trabalho”. Apesar de um 

importante valor apontado por IZA: a felicidade é ser e não ter, também se percebe 

um conformismo com a “vida de pobre”. Como diz Freire (2007, p.55): “quase 

sempre este fatalismo está referido ao poder do destino ou da sina ou do fado – 

potências irremovíveis – ou a uma distorcida visão de Deus.” Em sua fala: “[...] na 

vida de pobre [...] a gente vai. Então graças a Deus eu não tenho queixa não” parece 

indicar esta visão distorcida de Deus: não se pode reclamar, acreditando no “mito de 

que a rebelião do povo é um pecado contra Deus”. (FREIRE, 2007, p.159). O que 

aponta para o efeito da consciência oprimida, anestesiada pela “autodesvalia”. 

 
b) Consciência de si e do outro: 

 

É interessante notar que IZA se desenha não necessariamente como 

pessoa: na 1ª sessão se vê no “peixinho” e na 3ª sessão diz ser a rosa. Nas duas 

últimas sessões se desenha enfim como pessoa.  

IZA se identifica com o peixe que desenhou, expressando seu desejo de ter 

sossego; diz que gostaria de ser como um peixinho e explica a razão:  

 
Ah, o peixinho, eu trabalho em casa de família daí tem lá um peixinho que 
fica nadando assim na água, daí eu fico oiando, aquele peixinho ali né, ai 
que bom que a gente fosse um peixinho né, pra nadar pra, sei lá, pegava 
um pouquinho d’água assim passar do outro lado, praquele lado lá [...]  
[...] o peixinho, acho que ele não pensa nada ele só quer ficar ali na água 
né, só ali tranquilinho ali, na paz, não sei, tão sossegadinho ali né. (IZA, 1ª 
sessão) (Grifo nosso). 
 

Coincidindo com esta fala sobre sossego, IZA fala também na 4ª sessão 

sobre esta palavra, mas referindo-se à vida no campo: “quando a gente morava na 
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roça, era mais melhor, era mais sossegado”. IZA diz que gostaria de ser um peixe 

para “passar [...] praquele lado lá”, que parece ser o meio rural, onde não é “uma 

correria. Sai correndo, se não perde o ônibus né, chega atrasado no serviço e daí o 

patrão briga, tem patrão que chama a atenção. [...] É um mundo agitado. Tem 

pessoa que às vezes fica até estressado [...]” (IZA, 4ª sessão). A fala de IZA na 1ª 

sessão: “o peixinho, acho que ele não pensa nada” coincide com a fala de IZA, na 4ª 

sessão, sobre seu conceito de sossego: “ter uma vida assim de sossego, nada fique 

atormentando a cabeça da gente [...] não tá pensando.” Portanto, os símbolos de 

IZA representam sua vontade de morar na roça. Mas voltar a ter uma vida com mais 

sossego, para IZA, parece corresponder a não ter patrão que briga, “patrão que 

chama a atenção”. Como diz Freire (2007, p. 165) sobre os oprimidos: “se o estar no 

mundo do trabalho é um estar em dependência total, em insegurança, em ameaça 

permanente, enquanto seu trabalho não lhe pertence, não podem realizar-se.” IZA  

experimentou no passado um trabalho transformador que era plantar e colher, e, 

naturalmente, o compara com o trabalho na vida urbana, preferindo, sem dúvida, o 

primeiro, pois “o trabalho não-livre deixa de ser um quefazer realizador de sua 

pessoa.”29 (FREIRE, 2007, p. 165).  

Ainda na 1ª sessão IZA indica não aceitar sua maneira de ser. Sua 

explicação aponta para dois traços diferentes, mas ambos parecem igualmente se 

referir à liberdade de expressão diante de outras pessoas. Diz ser tímida (aspecto 

negativo) e diz ter muita paciência com o outro (aspecto positivo): 

 
De mim mesma tem coisa que eu não gosto. 
- O quê, por exemplo? 
Do jeito de eu ser, eu acho que eu sou muito tímida né, então eu não gosto, 
eu gosto de uma pessoa assim que conversa assim, eu não, eu sou meia 
tímida mesmo, então eu não gosto. Se eu pudesse mudar eu mudaria, mas 
não, não consigo. 
- E isso é o que você não gosta e tem alguma coisa que você gosta? 
De mim? Gosto, que eu gosto que eu sou uma pessoa assim que se for 
preciso falar eu falo, mas se for preciso eu fico no silêncio, se eu escuto eu 
faço que não escuto, se eu olho eu faço que não olho né, então desse lado 
eu acho bom que tem gente que por causa de um pouquinho de nada faz 
tempo quente e às vezes não precisa chegar no ponto que chega, então 
desse jeito eu gosto, sabe? Que às vezes tem, né precisa, não pode ser 
tímida demais né, acaba sofrendo né, acaba sofrendo muita coisa, e, então 
desse eu não gosto, mas desse assim de eu ser assim, ter muita paciência, 
desse eu gosto, eu me sinto bem. Eu não gosto de magoar ninguém, sabe, 
de magoar, tem gente que não tem o que falar vai magoando, eu não.  
- E o botão de rosa, ele tem a ver com a tua vida, com o teu jeito de ser? 

                                                
29 Em Pedagogia do Oprimido. 
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Ai, eu acho um pouco, porque eu não sei, o botão de rosa, eu não sei [...] eu 
acho que ele é calmo, ele é, um pouquinho tem sim. (IZA, 1ª sessão) (Grifo 
nosso). 

 

IZA sente-se incapaz de mudar sua maneira de ser. Gostaria de não ser 

tímida, porque “acaba sofrendo muita coisa”. Ao mesmo tempo não quer magoar 

ninguém e para isso diz ser necessário “ficar no silêncio”, o que vê como um aspecto 

positivo. Estes dados apontam para o sentimento de inferioridade e incapacidade 

(“Se eu pudesse mudar eu mudaria, mas não, não consigo”), principalmente no que 

tange as relações interpessoais. IZA parece confundir passividade com paciência. 

Se, para IZA ter paciência significa não magoar o outro e ser calmo (como o botão 

de rosa), também significa dizer: “se eu escuto eu faço que não escuto, se eu olho 

eu faço que não olho” para não fazer “tempo quente”. Assim sendo, é preferível ficar 

quieta e evitar conflitos a magoar alguém. Mas, “o conflito é a parteira da 

consciência” (GADOTTI, 1989, p. 101). Então IZA não relaciona as expressões “ter 

muita paciência” e “ser muito tímida” ao aspecto passividade. Apenas diz que 

gostaria de conversar mais. Diz que é a timidez que a faz sofrer e que gostaria de 

mudar; logo, admite que algo está errado, mas parece não conhecer a palavra 

passividade.  

Os dados da 2ª e 4ª sessões indicam que IZA vive numa dependência 

emocional em relação aos filhos, que têm respectivamente 24, 29 e 35 anos. Com 

as más notícias que ouve pelo rádio e televisão seu sentimento de insegurança e 

desconfiança aumenta, causando mais preocupações em relação aos filhos quando 

estes saem de casa. Extratos das entrevistas: 

 
Porque depois que fica moço, mesmo assim, a gente não considera os 
filhos como um, sempre pra gente é um bebê né, sei lá né... porque casa, 
mas mesmo assim a gente, a preocupação com eles é muito grande né. 
(IZA, 2ª sessão). 
 
[...] porque se passa um pouco do horário a gente já fica né. Esses dias que 
nós tamo vivendo aqui né, só Deus mesmo pra guardar a gente. Tanta coisa 
que acontece né, você escuta rádio, escuta televisão, é só né. Então, ai por 
que não chega? E daí às vezes eu venho, entro pra dentro, não vem, eu 
saio pra fora de volta... (IZA, 4ª sessão). 
 

Na 2ª sessão, o desenho que faz dos filhos leva IZA a falar sobre si mesma 

como sendo uma boa mãe e justifica dizendo que “quem tem amor cuida”. Expressa: 

- E como você se vê a partir desse desenho? 
Como eu se vejo? Em lugar de mãe assim, no causo de... 
- Pode ser. 
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Ai, sei lá minha filha, eu acho que eu sou uma mãe muito, pra mim eu acho 
que sou uma mãe muito boa pra eles né, sou meio enérgica sabe naquilo 
que é preciso, né sempre tem que tá ali né, nos dias que nós vivemos hoje, 
que a gente confia neles, mas na outra pessoa, a má companhia né às 
vezes a gente não confia né, então é isso aí, que a gente quer saber com 
quem tá saindo, ...hoje a mãe tem que saber com quem que o filho, que 
amigo o filho tem né, pra não dar o que dá... não que eu sou ruim, eu quero 
que eles não fiquem, a gente tem que saber o que o filho tá fazendo e o que 
deixa de fazer, acho que não é mãe ruim, é mãe, sei lá que tem cuidado 
com o filho, quem tem amor cuida né. Não é que fica ali no pé, mas tem que 
saber né com quem andar e deixa de andar. No meu ver é assim. (IZA, 2ª 
sessão). 
 

IZA parece ter consciência de seu exagero em preocupar-se com os filhos e 

conta que é questionada por eles quanto à sua fé; acaba admitindo que não confia 

nas pessoas. O que parece mais ser uma denúncia sobre a falta de segurança 

pública. Diz na 2ª sessão: “sair, saber com quem... que hoje é tanta mortandade.” 

Extratos da 4ª entrevista: 

 
[...] então eu penso que eu sou muito, nesse ponto. Meu menino fala: “mãe 
a senhora não tem fé em Deus?” Eu falo: eu tenho filho. (Ele fala:) “Mas não 
parece, a senhora é muito preocupada.” 
- E é mesmo? 
Preocupada? Sou. Ah, às vezes passa só um pouquinho do horário de 
chegar. “Mãe, se passar uma hora aí, mas um pouquinho assim, até uma 
hora não é tanto, agora...” Mas não é, porque a gente sabe o ônibus que 
vem, sabe a hora que sai do trabalho, porque tem que sair onze horas, 
então no máximo quinze pra meia-noite, meia-noite, passou da meia-noite a 
pessoa já fica sabe. Que onze horas sai, bate o cartão, sai. Então a gente 
fica, sabe, pensando. Eu sou muito pensativa. 
- Por quê? 
Ai, não sei. Mas eu tenho confiança em Deus, eu confio muito nEle, mas 
eles falam pra mim: “Ai mas será?” Mas eu tenho confiança. “Mas não 
parece minha mãe porque a senhora é muito preocupada, fica pensando.” 
Mas não é, a gente confia em Deus, confia nos filhos que a gente tem, que 
eles não são assim sabe? Mas pras pessoas que tão aí pra rua a gente não 
confia. (IZA, 4ª sessão). 
 

IZA fala de uma vizinha com quem se identifica porque age como ela 

enquanto espera o filho. Expressa: 

 
[...] a minha vizinha, todo dia ela vai lá tomar café comigo, né. Ela sempre tá 
de noite [...] Tem uma pedra lá que eu sempre que eu saio ela tá sentada lá, 
ela tem um filho também né... Ela sempre contempla a noite. Que tem 
vizinho que é mais dado pra gente né, tem outros que já não são né. Só 
bom dia, boa tarde quando encontra né assim. Mas, são tudo meus vizinho, 
tudo bom, mesmo que não tenha aquela [...] (IZA, 4ª sessão). 

 

Portanto, falando do outro IZA fala sobre si mesma como sendo igual ou 

diferente. Na 4ª sessão, encontra um ponto em comum entre os seres humanos, diz 

que todas as pessoas têm defeitos e só Deus é perfeito. Cita princípios cristãos 
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(humildade) demonstrando disposição em se corrigir, perdoar e “até pedir perdão”. 

Expressa:  

O que eu acho de mim? Ah, sei lá, a gente. Eu me acho, uma coisa bom, 
que eu acho. Mas na mesma hora a pessoa não, a pessoa não é perfeita 
em tudo. Perfeito em tudo é só Deus né? Ele sim, é uma perfeição em tudo. 
A gente às vezes é perfeito numa coisa, na outra já não é né? Por isso pra 
pessoa dizer: “eu sou perfeita em tudo, sou.” Daí a pessoa tá mentindo né? 
Porque é difícil. Por mais que a pessoa procura ser, às vezes numa coisa 
falha. Só que tem que corrigir né? Fazer, mas ver que fez, e não pode fazer, 
tem que corrigir e às vezes desculpar, até pedir perdão. (IZA, 4ª sessão). 
 

Na 2ª e 4ª sessões IZA fala sobre como pensa que seus vizinhos a vêem e 

diz que nunca fala ‘não’ quando precisam de sua ajuda. Diz:  

 
[...] acho que eu sou bem vinda ali pra eles, porque sempre eles, às vezes 
procuram ajuda, a gente tá pronto pra ajudar né, nunca fala não né, ali tamo 
socorrendo né que tá precisando... Porque meus vizinhos de roda são os 
primeiros parentes né, então mesma coisa uma família pra mim. (IZA, 2ª 
sessão). 

  
A partir do desenho da 3ª sessão, IZA assume seu posicionamento em 

relação a ser dependente de Deus para solucionar seus problemas e diz que se 

pudesse levaria todo mundo à igreja. Sobre si mesma, diz: 
 

Então, e eu não saio assim pra outra coisa. Agora na igreja eu vou. Eu 
gosto muito de ir na igreja. Aliás, a turma chama pra aniversário, pra festa 
eu não vou sabe, porque sei lá, eu não me sinto bem no meio de gentarada, 
agora na igreja eu sinto [...] E é um lugar que a gente busca Deus. Lá que a 
gente vai conversar com Deus, pedir à Ele, entregar as nossas causas na 
mão dEle né. (IZA, 3ª sessão). 
 
Olha, eu, se eu pudesse levar todo mundo pra igreja, ouvir as coisas de 
Deus, eu queria, mas é difícil hoje em dia. Pra servir a Deus diz na bíblia 
que é por amor, não por esforço né, você não pode forçar. E então eu me 
vejo, não vejo muito bom não. (IZA, 3ª sessão). 

 

Dos três filhos, IZA diz se identificar mais com o filho primogênito e explica a 

razão: seu senso de dever quanto às suas responsabilidades financeiras. Expressa: 

 
Eu acho o Paulo. Que eu sou mais assim. Ele gosta de levar as coisas dele 
certinho, bem sabe. E a minha filha não. A minha filha é meia, não paga às 
vezes as conta assim, deixa vencer... E o Paulo, não, o Paulo não deixa 
também igual eu. O Eder assim também é meio, sabe, então, eu sou mais 
parecida mais com o Paulo, no causo. (IZA, 5ª sessão). 

 

Falando sobre as atitudes e comportamentos do outro IZA fala sobre suas 

próprias atitudes e comportamentos: ser tímida, ser paciente, preocupada, nunca diz 

não aos vizinhos, diz ser uma boa mãe apesar de ser enérgica, não se sente bem 
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em festas, bailes e lugares onde há muita gente, diz que seu lugar é na igreja, 

percebe-se muito caseira na 1ª sessão e, principalmente na 5ª sessão quando diz: 

“muito dentro de casa, quase não saio”.  

IZA fala da falta de diálogo com os filhos porque esses trabalham muito e 

não têm tempo para conversar, por outro lado, seu desenho, na 5ª sessão, anuncia 

sua união com os filhos. Diz que, foi bom participar das sessões “para unir mais as 

pessoas de casa” e diz que se vê melhor no meio dos filhos. Fato interessante é que 

IZA conta seu impasse enquanto desenhava na 5ª sessão: pensou em se desenhar 

na porta da casa enquanto seus filhos estavam fora, porém, acabou decidindo 

desenhar-se no meio deles. Expressa, na 5ª sessão: “falei: não, vou fazer fora com 

meus filhos aqui.” Portanto, desenhando, IZA indica escolher entre colocar-se na 

porta de casa apenas “contemplando” os filhos ou integrar-se a eles não ficando 

dentro de casa. Nas sessões anteriores IZA desenha respectivamente sua casa, os 

filhos de mãos dadas, ela mesma com a neta e o filho caçula afastado, ela mesma 

contemplando as estrelas e esperando pelos filhos, até que enfim, na 5ª sessão, 

desenha-se com eles.  

 

c) Consciência de valores: 

 

IZA cita ditados populares e versículos bíblicos para exemplificar e justificar 

seus valores. Na 1ª sessão, sobre a definição de rosa, cita o seguinte ditado popular: 

“[...] quem pranta espinho colhe espinho, quem pranta rosa colhe rosa.” Os 

principais valores de IZA, segundo os dados coletados são: Deus, a família, a 

religião, o amor pelo próximo, a escola e o trabalho. 

Na 2ª sessão IZA fala do valor das pessoas, principalmente dos filhos e diz 

que ser família é um processo construído cada dia conforme se convive e se 

conhece. Expressa: 
 

Porque se é a coisa mais importante pra gente, é o filho, é a família da 
gente, as pessoas que tão ao redor da gente. A gente convive com eles né, 
dia-a-dia né. Vai virando uma família né. Cada dia você vai vivendo, cada 
dia-a-dia você vai sendo uma família, vai se conhecendo né, vai... (IZA, 2ª 
sessão). 

 

IZA desenha seus três filhos de mãos dadas na 2ª sessão, mas diz não ter 

percebido isso enquanto fazia o desenho: “[...] que eles estão agarrados nas mãos 
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né, que eu fiz assim nem notei [...]” Aqui pode-se perceber como o fazer  antecede o 

compreender, como refere Piaget (1974a, 1974b). IZA não tinha se dado conta do 

que ela mesma tinha desenhado, porém ao retomar sua ação, para explicar sua 

produção gráfica, atentou para o detalhe importante das mãos de seus filhos. Em 

seguida, questionada sobre o significado de dar as mãos IZA responde: 

 
É dar as mãos eu acho que é amor, é amizade, é ser amigo, porque hoje em 
dia né, mesmo dentro de casa a gente ...tem que ser amigo, a gente tem 
que ser né, que nem um irmão, uma irmã, tem que ser amigo, transmitir um 
pro outro né, ser aquele amor um pro outro, eu acho que dar a mão é, 
porque uma pessoa que não gosta do outro jamais vai dar a mão né, não 
dá, né, se tiver qualquer coisinha já passam de longe né, jamais vai dar a 
mão pra gente, já um pouquinho de qualquer coisa ele já... é bom dia, boa 
tarde de longe. Então dar as mãos, tem que dar as mãos. (IZA, 2ª sessão). 

 

Apesar de ter sido afastada dos estudos porque foi levada desde criança 

para trabalhar na lavoura, IZA reconhece o valor da formação escolar e diz que 

incentiva seus filhos a estudar. Fala, na 2ª sessão, de sua insistência com o filho 

mais novo: 

 
Agora o Paulo ele gosta muito de ler, ele compra jornal pra ele ler, o outro 
não. Ele tirou o segundo ano, segundo grau de tanto eu esforçar ele, de 
tanto eu fazer ele, por ele, ele não ia na aula, ele não tava no serviço que 
ele tá hoje. Hoje ele me agradece, ele fala: “mãe se não fosse a senhora eu 
não tinha conseguido aquele serviço.” Que eles só pegava com segundo 
grau. Falei: tá vendo? Viu? Ligava pra escola pra ver se ele tava lá, porque 
ele era muito de matar aula, porque ele não gostava. (IZA, 2ª sessão). 

 

Além da família e da escola, os dados indicam que IZA valoriza muito a 

religião: menciona o amor ao próximo como um princípio norteador. Na 5ª sessão, IZA 

conta que sua professora pediu aos alunos que escolhessem uma palavra e 

formulassem uma frase, ao que IZA expressa: “Eu fiz aquela frase que Deus mandou, 

que Deus disse assim, que era pra gente amar o próximo como a ti mesmo.30” 

Também na 2ª sessão, IZA fala da falta de amor e união “entre o povo”. Pode-se 

perceber que, para IZA, o oposto de amor é a indiferença, pois, diz que se falta o 

amor “não tá nem aí com os outros”. Diz:  
 

Ah, o amor eu acho que é tudo hoje em dia né porque. O que tá 
acontecendo hoje no nosso [...] óia entre o povo mesmo, a comunidade, no 
povo inteiro é falta de amor, de união. Se o amor não tivesse faltando eu 
acho que o país, o mundo ia ser outra coisa. Porque falta o amor não tá 
nem aí com os outros né. (IZA, 2ª sessão) (Grifo nosso). 

 

                                                
30 Versículo bíblico cuja referência é Mateus 19:19b. 
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Ainda na 2ª sessão, respondendo sobre o que é mais importante em sua vida a 

partir do desenho que fez, IZA menciona Deus como superior a tudo e a saúde como 

sendo um dom divino “que não tem dinheiro que pague”. Extratos da entrevista: 

 
- E olhando esse desenho o que é mais importante na vida pra você? 
Na vida em tudo, olha em tudo, olhando um no outro aí, o mais importante 
de tudo, primeiramente é Deus na vida da gente e a saúde pra gente e pros 
filhos da gente, é a coisa mais importante que não tem dinheiro que pague. 
(IZA, 2ª sessão). 
 
Deus porque Ele é infinito né, sem Deus a gente não dá um passo né. 
Primeiramente em tudo, em tudo é Deus, depois a saúde. Porque a gente 
pode ter de tudo dentro duma casa, mas se a pessoa não tiver saúde não 
tem prazer naquilo ali, aqueles bens materiais, ...se Deus não der saúde pra 
gente, a gente não pode nem se mover, como é que vai trabalhar né? Que a 
gente depende do trabalho hoje em dia, que Deus já deixou pra nós 
trabalhar né. Eu acho que a coisa mais importante é isso, essas duas 
coisas. E o resto batalhar né, Deus dando saúde, o resto... (IZA, 2ª sessão). 
(Grifo nosso). 
  

IZA cita, na 3ª sessão, uma frase que expressa sua maneira de pensar Deus 

em relação ao ser humano: “Deus é Deus sem você, e você sem Deus quem seria?” 

IZA também fala de Deus como Criador e como Autor da vida:  

 
Eu acho que Deus Ele dá tudo. Tudo, tudo, tudo que a gente, primeiro deu a 
vida já né, depois, agora pra gente sobreviver a respiração né, fôlego, tudo, 
movimento né que a gente sente Ele que dá. Tudo, a saúde, olha, Ele é 
Deus do infinito e do universo (aponta para a palavra Deus escrita em cima 
do desenho). (IZA, 3ª sessão). 

 

Ainda na 3ª sessão IZA menciona o bem e o mal como sendo dois caminhos 

a escolher. O primeiro, conforme sua opinião é aprendido na igreja, o segundo está 

“tomando conta” porque as pessoas só pensam em si mesmas. IZA se indigna e se 

entristece falando da hipocrisia de pessoas que dizem crer em Deus, porém não 

seguem seus mandamentos, já que, ao invés de ser solidárias, as pessoas 

procuram atrapalhar e “massacrar”. Extratos da entrevista: 

 
[...] porque se você vai na igreja, a gente procura aprender as coisas que é 
de Deus, aprender o bom, aprender o bem, se não vai, é difícil aprender, 
porque fora só aprende as coisas que não, sabe... eu acho que hoje em dia 
pra mudar a vida da pessoa é Deus. Se a pessoa não procura Deus, como 
que vai mudar? (IZA, 3ª sessão). 
 
Mas nesse lado assim de servir a Deus, que às vezes a pessoa se 
entristece. A gente fica triste porque quer que tudo vá pro bom caminho, 
não pro mau caminho. Por mais que hoje em dia as crianças rebeles, as 
criança que assim ó, às vezes até as pessoas da televisão fala, esse é farta 
de os pais levar pra uma igreja. E é verdade. Então se entristece assim, não 
que a gente vê que as pessoas são ruim, não, todas as pessoas são bom, 
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todos. Mas no lado que pertence né, o lado que vai seguir. O lado que deixa 
o filho ir também. ...A única coisa que a gente se entristece, é que às vezes 
a gente chama pra ir na igreja, mas ninguém quer ir acompanhar a gente né 
(risos), às vezes até acha ruim né de chamar, eles não acham bom. (IZA, 3ª 
sessão). 
 
[...] porque se chama pra ir pra um outro lugar, pra uma festa ou já pra um 
baile, essas pessoas gostam mais né. [...] Única coisa assim todo mundo 
diz que crê em Deus e tudo, mas só que às vezes não faz aquilo que Deus 
quer, né faz os contrário. Isso que a pessoa fica triste às vezes. (IZA, 3ª 
sessão). 
 
Deus quer que pessoa não agarre o mau caminho, não agarre o mau 
conselho ...pra bom conselho ninguém dá. Deus quer que a pessoa faça o 
bem, não faça o mal, que hoje em dia o mal parece que tá tomando mais 
conta né. Deus quer que as pessoas sejam bom, que façam caridade pra 
pessoas, [...] por isso é difícil uma pessoa ajudar né, às vezes procura 
atrapalhar, ...Aquele que não amar o próximo nem a Deus, diz a bíblia né, 
que é amar o próximo como a si mesmo. [...] é difícil as pessoas, eles quer 
massacrar né, quer, podendo [...] hoje em dia tem pessoas, não todos, mas 
tem as pessoas que só pensam em si, o outro deixa de lado, a gente tem 
que pensar mais no outro do que a gente mesmo. E é difícil né hoje em dia. 
Deus quer isso. Ele mandou só fazer o bem, [...] caridade, ajudar né. (IZA, 
3ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Na 3ª sessão IZA indica necessidade de ter um momento a sós com Deus: 

explica que é na igreja que encontra um ambiente tranqüilo onde pode se concentrar 

nesta busca; diz: “Mas igreja mesmo somos nós, todo o povo né.” Mais adiante diz 

que não é somente dentro de uma igreja que se busca Deus. Extrato da entrevista: 

 
[...] em casa a gente busca Deus também, mas já é mais, né, tá lá, daqui a 
pouco uma fala, né um chama, e a igreja não, é pra gente ter aquela paz, 
aquela união, aquele ali, pro pensamento da gente ir [...] dentro de casa é 
mais né, já não é mais, você tá lá pedindo a Deus daqui a pouco um chama. 
Desconcentra no caso, lá dentro da igreja não [...] (IZA, 3ª sessão). 
 

E na 5ª sessão IZA volta a falar do valor da família, mas desta vez a 

compara com a riqueza, o que acaba por suscitar falas em relação às pessoas ricas 

e pobres, à humildade e ao orgulho, ao poder e à necessidade. IZA fala da utilidade 

do dinheiro, mas também do orgulho que ele pode gerar. Extratos das entrevistas: 
 

[...] que a gente tem é os filhos né, que a riqueza do pobre é os filhos, 
(risos) então. 
[...] riqueza material, [...] muito, não é bom, a pessoa tem que ter pra 
sobreviver porque tem pessoas que é rico, não tá nem aí com a riqueza 
mas, tem a maior parte das pessoas se põe na riqueza. A maior parte das 
pessoas, ele vai mais pra riqueza dele... a riqueza que a pessoa tinha que 
ter, que dê pra sobreviver. A riqueza material. Ela é bom porque sem 
dinheiro não tem como a gente se, se mover, não tem, mas ela não é o tudo 
não. Porque quantas pessoas têm abundância de dinheiro né e não cura né. 
As pessoas às vezes né deixa o dinheiro e vai embora né. Só que as 
pessoas ser pobre demais também não né. Tinha que ter médio, ficar com 
médio, eu acho. Nem mínimo [!] nem muito. (IZA, 5ª sessão) (Grifo nosso). 
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[...] Igual o rico já é aquele que, já tem demais [...] E tem a classe baixa que 
falam né, que é essas pessoas que, mas hoje em dia a maior riqueza que 
eu acho é a pessoa ter saúde, e os filhos da gente... Quem tem um sonho, 
buscar pelo sonho né. Porque Deus disse né: “Esforça que eu ajudarei” né. 
A pessoa faz a parte e Deus faz a dEle né. Tudo aquilo que quer buscando 
né, ele alcança. [...] Eu já nasci numa pessoa pobre [!] né então a gente tem 
que dá pra viver, a gente não é rico não né. Mas é, se fosse pra mim ser, eu 
queria ter uma classe média, não rico, rico, rico não. Que tem rico que ele 
quer pisar em cima dos outros né, a maior parte eu acho. Se põe na riqueza 
né, ele pensa que ele é o tudo e não é. E tem aquele rico também que não 
é. Porque às vezes tem um pobre pior que um rico. Ele quer ser orgulhoso, 
ele quer ser mais que os outros, mais. ...Porque o rico mesmo é aquele que 
tem paz, tem saúde, tem amor, tem pro próximo, por si mesmo né. ...tem 
pessoas rico que ele não tem felicidade, não tem paz. Porque a gente 
morava perto, lá quando morava, a pessoa mais rica que tinha. Daí um dia 
ela falou assim: “eu não queria ter nada, mas eu queria ter paz. Não 
adianta, eu tenho tudo isso aqui, mas a minha vida é um inferno que eu não 
tenho nem prazer pra comer, o que eu tenho?Não tenho nada.” Não tinha. 
Então é isso aí eu acho. Tem pessoas que é rico, né numa parte, na outra 
não é. (IZA, 5ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Na 5ª sessão IZA diz receber um salário mínimo o que parece estar 

relacionado à sua fala anterior quando diz que seria mais justo se as pessoas não 

tivessem “nem mínimo nem muito” ao invés de dizer “nem pouco nem muito”. A 

participante fala que gostaria de fazer parte da classe média. Questionada sobre a 

classe à qual pertence responde que está entre a classe pobre e a média. Diz:  

 
[...] entre a média e a baixa né. Que classe média eu não sou, então. E 
também dessas bem baixa eu também não sou porque eu tenho meus filhos 
que trabalha graças a Deus, ganham. Eu também trabalho, ganho salário 
mínimo né então. Então tá entremeio a baixa e a classe média.  
- E você se considera rica? 
Olha, considero rica, de saúde, de paz e de Deus, primeiramente rica 
porque eu sei que, fraquinha, Deus tá com a gente né, ajudando a batalhar. 
Primeira coisa rica das bênçãos de Deus e depois de saúde, de paz, 
harmonia, isso eu me considero. (IZA, 5ª sessão). (Grifo nosso). 

 

Por um lado, como diria Boff (1976, p. 115): “[...] existe o mundo com todas 

as suas coisas e fatos. Ele é pura gratuidade que está aí como um fato bruto [...]” 

IZA fala desta gratuidade da vida como presente de Deus. Sobre a religião, IZA diz 

estar numa busca: “a gente busca Deus”. Segundo seu relato, a igreja para ela é o 

lugar onde se aprende a fazer o bem. IZA percebe uma lei que seria dada por Deus 

ao povo que é “amar o próximo como a si mesmo”; também diz: “a gente tem que 

pensar mais no outro do que a gente mesmo”. De acordo com Boff (2003, p.46), “o 

amor é central, porque, para o cristianismo, o outro é central.”  

Mas, por outro lado, IZA parece confundir a graça e a des-graça, pois, se 

conforma com a des-graça, como mostra algumas de suas sentenças: “Eu já nasci 
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numa pessoa pobre”, “a riqueza do pobre é os filhos”, “Deus já deixou pra nós 

trabalhar”. IZA fala sobre si mesma: “fraquinha”. Segundo Freire (2007) pensar que 

a realidade é uma fatalidade e que a vontade de Deus condiz com o sofrimento 

humano, a pobreza e a opressão, é “uma visão distorcida de Deus”. (FREIRE, 

2007, p.54). Existem, pelo menos, quatro classes para IZA: a dos ricos, a classe 

média, a classe baixa e a classe na qual ela diz se encontrar: entre a média e a 

baixa. IZA diz que o ideal para o ser humano é ser da classe média, porque por um 

lado, “na riqueza né, ele pensa que ele é o tudo e não é”, ou seja, muita riqueza 

material pode levar a pessoa à soberba, e ter dinheiro não significa necessariamente 

ser feliz; entretanto, “as pessoas ser pobre demais também não né”, pois, é preciso 

sobreviver. Até aí parece haver uma busca pela justa medida, porém, IZA se vê em 

um status quo definido desde seu nascimento: “eu já nasci numa pessoa pobre né, 

então a gente tem que dá pra viver”. Esta resignação é chocante e faz lembrar o 

sistema de “castas” no qual não se pode mudar a própria realidade econômica. 

De acordo com Freire (2005, p.68), “o estar imersos na realidade opressiva 

impede-lhes uma percepção clara de si mesmos enquanto oprimidos [...] enquanto 

membros de uma classe oprimida” o que não significa que “os oprimidos não tenham 

consciência de que são pisados.” IZA fala do “rico que pisa”. Esta consciência se 

limita a se ver como sendo “pisado”, mas não significa ter consciência que “não 

poderia haver uma elite do poder, se não fossem as massas” (FREIRE, 2005, p.80). 

Como diria Freire (2005) é a ação dialógica que poderia iniciar o processo de uma 

consciência crítica para poder se libertar da resignação e da consciência ingênua. 

Obviamente, reverter o quadro das massas oprimidas e alienadas não é simples, pois, 

isso envolve muitos fatores: valores que primem pela justiça (igualdade/equidade); 

sentimento de capacidade, primeiramente a nível individual para acreditar em si 

mesmo e assim entrar em diálogo com os demais; conhecimento das causas e 

conseqüências para agir organizada e conjuntamente. Enfim, estes fatores 

precisariam ser aderidos pelo grupo como um todo e não somente por alguns, pois, a 

união é indispensável e não está se falando somente da união física, mas de se ter 

um mesmo propósito. 

d) Consciência de necessidade: 
 

 
Enquanto fazia o desenho da 1ª sessão, IZA diz ter sentido falta de um jardim 

que diz significar alegria e pessoas. Diz ter sentido falta de ter desenhado o sol e 
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justifica dizendo: “A gente tem que viver na luz.” Em todas as sessões, exceto a última, 

IZA diz sentir falta de seus filhos, apesar de morarem juntos. A 2ª e 4ª sessões 

evidenciam melhor esta necessidade: 

 
Falta, no causo, deles aí. Que eu tava fazendo, pensando neles né. Aliás 
tava pensando mesmo, que o meu filho, aquela hora ele tava saindo pro 
trabalho [...] Eu tava pensando neles, que ele devia tá jantando pra sair. 
(IZA, 2ª sessão). 
 
- Quando você tava fazendo o desenho, você sentiu falta de alguma coisa? 
Não, acho que não... porque quando eu, nessa época que eu fico assim, 
que eu saio pra fora, sempre sou eu só lá. Que tá fazendo falta, claro que 
da gente ali tá, porque não tão junto com a gente, né, faz falta, faz. Eu pra 
tá bem, eles tem que tá tudo dentro de casa. Mas não pode né. A pessoa 
tem que batalhar com a vida né. Eu também saio, mas é, assim à noite, faz 
falta porque os filhos da gente sempre tá fazendo falta. Mesmo que esteja 
no trabalho né. Sempre tá faltando né. (IZA, 4ª sessão). 

 
Na 3ª sessão IZA comenta que gostaria de ter representado mais um botão, 

que simbolizaria seu filho mais velho. Diz sentir falta da ajuda do filho para desenhar 

melhor: “[...] meu menino ele desenha muito bem, se ele tivesse aqui pra ele dá um, 

me ajudar eu, ia ser bem melhor. (risos) Eu achei farta nele no causo.”  

Na 1ª sessão IZA demonstra que tem um sonho e diz que para realizá-lo 

depende de se obter um melhor salário; diz que não alcançará seu desejo por ser 

tarde demais. IZA pensa que precisaria voltar no tempo para reverter a referida 

situação. Em suas palavras: 

 
[...] eu pensei, que eu queria ter no causo, porque eu tenho um sonho né, 
(risos) mesmo que eu não realize, mas a pessoa tem um sonho né? Eu 
queria ter uma casa bem bonita, assim com esses jardim bem, assim, bem 
bonito e um aquário, desses aquário que fosse com esses peixinho. E é 
sonho né. 
- Mas, você acha que é possível realizar? 
Possível é, mesmo que Deus dê condição pra gente, é impossível. Mas nos 
dias que a gente tá vivendo eu acho meio difícil né. Mas se fosse mais pra 
trás eu acho que sim. 
- Por quê? 
Se a gente fosse um pouco mais novo. 
- Por quê? 
Porque agora eu acho que tá meio tarde, mais difícil as coisa. ...que pra 
gente ter um, que nem eu falei né, tem que ganhar muito bem pra 
conseguir, né? E com o salário que a gente, não dá. É um sonho só. É um 
pensamento. O que a gente pensa é isso. ...quem tem, tem, eu acho. Quem 
conseguiu, conseguiu. Mas quem não conseguiu é um sonho. Pra sonhar 
num paga né, vamos sonhar. (IZA, 1ª sessão) (Grifo nosso). 
 

IZA sente necessidade de ter melhores condições financeiras e se lamenta 

por não poder oferecer mais a seus filhos: 
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Que a gente deu a vida pra eles né, que desde que a gente dá a luz né nós 
damos a vida né pra esses três aí, no causo né (olha atentamente o 
desenho). Queria fazer mais por eles, mas as forças da gente não dá né, 
força, materialmente né, a gente precisa, queria fazer aquilo que eu não, em 
favor deles. (IZA, 2ª sessão). 
 

IZA conta que seu filho começou a trabalhar no turno da noite para receber 

melhor salário, mas diz aconselhá-lo a trocar novamente de turno porque sua saúde 

está sendo prejudicada; portanto, é preciso escolher entre ter saúde e ganhar 

melhor salário, não é possível ter as duas coisas ao mesmo tempo. Assim expressa: 

 
[...] eu queria que ele passasse de dia. Falei: passe de dia. [...] ele tem que 
trabalhar de noite daí não dorme. Daí eu fico preocupada né às vezes, ele 
trabalha com máquina né, à noite. Passe, passe seu serviço que você tinha. 
Porque você pediu pra noite por causa de aumento. Porque à noite ganha 
mais né. Daí: passe, é muito melhor. Você trabalhar e ganhar menos e você 
ter saúde [...] (IZA, 5ª sessão). 
 

Na 4ª sessão, IZA conta um episódio que a faz sentir necessidade de saber 

escrever melhor:  

 
Eu fui entrar com a minha aposentadoria né, então esses dias... pra eu 
assinar uns papel lá, até o rapaz do INSS (Instituto Nacional de Seguro 
Social)  falou pra mim:” nossa a senhora tem que,” como é que é que ele 
falou? Que eu tinha que esforçar mais na letra né, caligrafia né. Ele não 
entendeu muito. Eu falei: ai meu Deus. Por isso que eu estou aqui sabe. Ler 
eu leio qualquer coisa, é engraçado e escrever eu confundo as letras, pra 
mim tá certo né, mas quem vai ler, tá errado. (IZA, 4ª sessão). 

 
Na 5ª sessão diz que sentiu falta de desenhar seu marido, mas explica que no 

desenho é dia, e seu marido está trabalhando, por isso não o desenhou. IZA quer 

saber desenhar melhor: “Eu queria fazer bem caprichado, mas a gente não consegue 

desenhar bem né. Eu queria fazer bem mesmo.” (IZA, 5ª sessão). 

Sobre a necessidade de se expressar verbalmente, IZA comenta que 

conversando durante as sessões está “se desprendendo”. A necessidade de ser 

ouvida é tanta que IZA chega a dizer que algo “tá preso” porque “às vezes a gente 

quer falar uma coisa e às vezes não fala tudo”. Parece que até mesmo junto à 

família IZA tem poucas oportunidades de se expressar verbalmente. Extrato da 

entrevista: 

 
- Como que foi participar dessa pesquisa? 
Foi bom que a gente, né, a gente vai conversando, vai se, né se 
desprendendo né, aquilo que tá preso né. 
- Tá preso? 
É, a gente vai né, saindo né. 
- Você acha que tinha alguma coisa presa? 



140 

 

Ah, eu acho que sim, muita, às vezes a gente quer falar uma coisa e às 
vezes não fala tudo né. 
- E aqui você acha que falou bastante? 
Ah, eu acho que falei sim, porque em casa às vezes a gente fica né. 
Quando a gente tem uma oportunidade de conversar assim que tá reunido a 
gente conversa, mas a maior parte deles dorme né, porque tem que 
trabalhar. (IZA, 5ª sessão). 

 

Há duas questões para se analisar a partir dessa fala. A primeira diz respeito 

às relações interpessoais restritas de IZA e sua relação com o sentimento de 

incapacidade e inferioridade. Outra questão é que IZA diz sobre si mesma que é 

tímida demais e dependendo da situação prefere “ficar no silêncio”. IZA diz na 5ª 

sessão: “vou ficar quieta, se não falo demais” como se não pudesse falar tudo o que 

pensa. Mas, parte daquilo “que tá preso” em IZA parece ter sido liberado com a 

interação durante as sessões. O que aconteceu? Por que IZA começou a falar e “se 

desprendeu”? De acordo com Pillar (1996), entre as várias atividades com o 

desenho, a que mais indica liberdade de expressão é o desenho espontâneo. Este 

serve como pano de fundo para narrativas. É que há muito mais a dizer sobre o que 

o participante mesmo construiu desenhando porque é um fazer próprio. IZA parece 

ter muito a dizer, mas quando os temas são significativos porque sugeridos por ela 

mesma, é o que ocorre com os temas de suas produções gráficas.  

 

e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria criação: 

 

Em todas as sessões IZA usou o lápis de cor. Seu interesse em relação ao 

material se refere às cores, pois, sempre menciona as cores que usou e às vezes 

explica o significado ou importância que têm para ela. A 5ª entrevista evidencia que 

IZA não teve interesse em utilizar materiais diferentes:  

 
- Por que você preferiu lápis de cor? 
Ah? Sei lá peguei aqueles ali, nem notei, lá. Era pra eu pegar canetinha, 
nem peguei. Então usei o, eu pensei que ele era vermelho, mas ele não é 
bem vermelho, é um... 
- E você usou sempre o lápis de cor? (todos os desenhos de IZA são 
dispostos à sua frente). 
Foi. É que eu não peguei nenhum dia o giz né. 
- Por que você usou sempre o lápis de cor e não os outros materiais? 
Os outros? Ah, sei lá porque eu, nem lembrei, parece que nem passou pela 
cabeça pegar os outros. O que tá na frente. (risos) É. 
- Por quê? 
Sei lá, acho que a gente é acostumado, tá mais, com esses lápis de cor né. 
(IZA, 5ª sessão). 
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IZA justifica o uso dos lápis de cor, na 1ª e 2ª sessões, dizendo que é para 

deixar o desenho mais bonito e mais colorido. As cores mais significativas para IZA 

são o verde, o vermelho e o azul. IZA diz que o vermelho simboliza o amor e o azul 

a paz. Sobre o verde: 

 
[...] o verde porque eu acho sempre né uma cor que é mais, chega numa 
mata tá tudo verde né, tudo é bonito né, se tá meio seco, acaba a 
esperança da gente né... 
- Então o verde é esperança? 
É esperança. 
- Do quê? 
[...] Eu acho que pra gente é uma esperança, pra mim e pra gente que lutou 
na lavoura né. Assim, não sei se você sabe o que eu tô falando né. Quando 
a gente ia pra lavoura tava tudo verdinho a gente vinha com uma esperança 
né que ia dar bastante mantimento né, que ia produzir bastante, se a gente 
visse que tava meia murchinha, a esperança da gente ia pra trás. (IZA, 2ª 
sessão). 
 

Portanto, IZA atribui um significado particular ao verde, que para ela 

corresponde ao sentimento de esperança. Relaciona a referida cor com a 

experiência que teve desde criança quando trabalhava na lavoura, ultrapassando a 

percepção primeira de seu desenho, como faz em todas as sessões pela implicação 

significante. Segundo Piaget (1967), um significado sempre está ligado a outros e é 

próprio da consciência atribuir e relacionar significados.  

NA 1ª sessão, IZA diz ter gostado de seus desenhos porque nunca 

desenhou; pelo fato de ter sido a primeira vez considera que fez bem.  

 
Gostei, porque assim [...] vou falar a verdade pra você, eu nunca desenhei. 
Não nunca. Porque, sabe eu estudei só até a [...] segunda série, porque 
meu pai morreu logo cedo né, nós fomos pra roça, a partir dos nove anos, 
eu tinha nove anos quando meu pai morreu, nós fomos pra roça, porque era 
tudo pequeno né, por isso que nós não estudemos, não deu, então eu acho 
que pela primeira vez, eu até fiz até mais ou menos, por isso eu gostei. Eu 
tô achando que fiz bem... (risos). (IZA, 1ª sessão). 
 

Na 2ª sessão, IZA diz ter gostado de seu desenho, porém fica insatisfeita 

com o fato de não saber desenhar conforme a aparência real de seus filhos. Extrato 

da entrevista: 

Só que, não sei, eles são magros, não são gordo. Eu tava olhando, mas ih, 
parece, eles não são gordo não, aí eles estão meio quadradinho né que não 
sei desenhar, igual não, de jeito nenhum. Falta muito pra ser igual. E 
aparência deles assim... (IZA, 2ª sessão). 

 
Ainda na 2ª sessão, IZA quer saber a opinião da pesquisadora sobre sua 

produção gráfica: “Ah, a pergunta que eu vou fazer pra você, se esses desenhos aí 
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ficou, e o que você achou do.” Ao que a pesquisadora responde: “Eu achei muito 

bom. Eu achei que você fez uma grande coisa.” 

IZA diz ter gostado do desenho da 3ª sessão porque era o que ela realmente 

queria fazer, porém conta que foi sua neta que sugeriu o tema do desenho no dia 

anterior:  

[...] eu falei: puxa eu não sei o que quê eu vou desenhar, eu não sei o que 
tá na minha cabeça... ela falou: vó, desenha uma igreja, que você gosta de 
ficar na igreja. Eu falei: ó, você sabe que você deu uma boa idéia. Eu vou 
desenhar porque é lá que a gente vai, que a gente gosta, que é o que tem a 
ver comigo. (IZA, 3ª sessão). 

 

Percebe-se que IZA procura se preparar para as sessões de desenho no dia 

anterior pensando no tema que irá desenhar.  

Demonstra insatisfação com a qualidade do desenho na 3ª sessão: “[...] eu 

queria desenhar uma igreja, mas eu acho que não consegui fazer uma igreja bem 

certinha [...]” Em seguida diz que ficou mais parecida com uma casa. 

IZA diz ter gostado de seu desenho, na 4ª sessão, porém, não se satisfaz 

com as estrelas nem com a pessoa (ela mesma) que desenhou dizendo que não 

estão iguais aos da realidade: “Gostei, do desenho né. Só que tinha que ficar bem 

mais feitinho [...]” IZA se preparou no dia anterior tentando aprender a desenhar 

estrelas junto com a neta e diz que estava querendo fazer o referido desenho já há 

algum tempo e que se sentiria melhor se soubesse desenhar.  

Na 5ª sessão IZA diz ter gostado de desenhar, porém volta a expressar 

descontentamento com a qualidade de suas produções: “Eu queria fazer bem 

caprichado, mas a gente não consegue desenhar bem né. Eu queria fazer bem 

mesmo.” Durante a avaliação que IZA faz em relação à sua participação na 

pesquisa, ainda na 5ª sessão, diz que seu desejo é aprender a desenhar, porém, 

reafirma seu sentimento de incapacidade de aprender: “Foi, foi muito legal. Gostei 

muito sabe... Mesmo que eu não aprendo, não sei desenhar, eu queria aprender a 

desenhar (risos).”  

As circunstâncias vividas por IZA, sua passividade e conformismo, seus 

sentimentos de incapacidade, apenas confirmam a triste realidade de muitas 

pessoas que sofrem a opressão e a cultura do silêncio, mencionadas por FREIRE 

(2005). A cultura do silêncio se nutre do mito que o outro é superior e único detentor 

da palavra.  
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f) Descobertas a partir do desenho e da interação social: 

 

Na 1ª sessão, IZA diz que seu desenho e a interação fizeram-na pensar no 

sonho de ter uma casa bonita com jardim e um aquário com peixes. IZA utiliza o 

desenho como “símbolo compensatório” explicado por Piaget (1975) como um 

recurso para compensar o que não se pode ter ou fazer no momento. IZA admite 

que é só pensamento porque seu salário é muito baixo e, por isso, não vai realizar 

seu sonho. Em seguida acrescenta: “Pra sonhar não paga né, vamos sonhar né.”  

Na 2ª sessão IZA diz ter descoberto mais de si enquanto mãe: 

 
- E você descobriu alguma coisa fazendo esse desenho? 
Sobre mim e eles no causo? Ai, eu descobri que [...] do jeito que eu dei a 
mão ali pra eles, descobri que eu acho que eu sou uma, uma mãe assim 
mais corujona, mais cuidadosa com eles, [...] descobri que sou uma mãe 
melhor, quero ser mais melhor ainda, nesses dias que a gente vai vivendo 
aí né, não sei quanto que Deus vai dar de vida pra gente né, mas eu quero 
ser melhor ainda do que sou hoje. (IZA, 2ª sessão). 

 
A descoberta que IZA faz na 3ª sessão se refere ao valor de Deus:  

 
[...] eu descobri que ...a gente falando em Deus, Deus Ele é mais, mais que 
eu pensava na vida da gente e na vida de todo o povo. Deus é tudo. Vou 
procurar daqui pra frente ser mais fiel a Ele né, ir mais na igreja ...Porque 
tem vez que a gente vai tão assim abatida, a gente vai na igreja assim, aí 
você volta de lá, ...parece que tá voando né, leve. Vai com problema, vai, 
volta parece assim... Porque Deus tira tudo né, Deus que tira. Que nós, 
coitado de nós, não temos força pra nada, se Ele não der. (IZA, 3ª sessão) 
(Grifo nosso). 

 
Na 4ª sessão IZA afirma que raciocina depois de fazer o seu desenho, ou 

seja, nem antes nem durante a atividade; diz que após desenhar fica pensando 

sobre a relação da produção consigo mesma. Sobre esta defasagem entre ação e 

reflexão, a teoria piagetiana (1974a, 1974b) explica que em um primeiro nível de 

tomada de consciência a compreensão é tardia em relação à própria ação. IZA se 

expressa da seguinte maneira: 

 
Se eu descobri alguma coisa? Eu acho, [...] por enquanto eu acho que não. 
Eu na hora, assim, depois que vai passando, que vai encaixando, na minha 
memória sabe? Eu vou raciocinando assim.  
- Raciocinando sobre o quê? 
Sobre mim. O que quê tem a ver comigo. A única coisa que tem a ver, 
porque eu contemplo muito a noite né. Você fica olhando, a pessoa até se 
desparece né um pouco. (IZA, 4ª sessão). 
 

 



144 

 

Na 5ª sessão IZA diz que descobriu que foi muito bom participar das 

sessões; também fala da importância de se desenhar não na porta da casa, mas 

entre os filhos, mostrando um impasse sentido durante a atividade. IZA ia se 

desenhar na porta da casa, mas mudou de idéia: 

 

Ah, eu descobri porque eu acho que eu (risos) eu sou muito caseira, muito 
dentro de casa, quase não saio né, então por isso que eu fiz uma casa 
assim pra mim sentir mais, mais à vontade. Eu ia fazer eu aqui na porta, 
mas daí não, falei: vou fazer fora com meus filhos aqui. Onde eles tão eu 
também tô né.  
- E o que significa você na porta? 
Na porta? Significa que eu tava olhando, olhando pra fora, olhando o 
quintal. 
- E qual é a diferença de desenhar você na porta e você no meio dos filhos?  
Não, melhor no meio dos filhos. Porque tá junto com eles né. Contemplando 
né eles. (IZA, 5ª sessão). 
 

Ainda na 5ª sessão IZA diz descobrir que além do amor que tem pelos filhos, 

tem mais amor direcionado para o outro, isto é, parece valorizar mais o amor que 

tem pelas pessoas em geral e relaciona este valor a um versículo bíblico: diz que em 

suas orações intercede por todos os moradores da terra. Extrato da entrevista: 

 
Eu acho descobri que eu tenho, além daquilo que eu tenho pelos meus 
filhos, eu acho que eu descobri que eu tenho mais, sabe, sou mais, tenho 
mais amor por eles, ainda mais, pela minha família, pelos meus filhos, 
principalmente meus filhos, a minha casa, depois as pessoas né, tão 
próximo da gente né. Que a minha mãe falava assim que o verdadeiro 
parente é o que mora do lado né. Sempre a minha mãe falava isso, que às 
vezes tem um monte de parente que às vezes não dá a mão e o próximo 
que tá do lado às vezes. E eu quero muito bem as pessoas do meu lado, o 
meu próximo né. Pessoas de longe também né que é conhecido né, que 
mora longe também. Quando eu vou pedir a Deus eu peço por eles 
também, o próximo de perto e de longe né porque a gente tem que ponhar 
todos. Diz na bíblia né que a gente tem que ponhar todos os moradores da 
terra quando for orar, [...] na presença de Deus, então eu ponho tudo. (IZA, 
5ª sessão) (Grifo nosso). 

 

A expressão que IZA utiliza em sua fala “descobri que [...] sou mais” faz 

lembrar o que Freire (2007, p.32) chama de “vocação de ser mais” como processo 

de humanização, de busca. Se IZA se percebe como ser inconcluso, isto é, 

inacabado, isso pode levá-la ao movimento de busca e insistência de ser, oposto à 

desumanização que é a desistência de ser. Ser mais é resultado de uma busca. De 

fato IZA, desde a 1ª sessão parece aceitar um desafio imposto por ela mesma, 

primeiramente se diz “cabeça ruim”, mas, depois, diz querer praticar mais os 

desenhos em casa para verificar se há melhora em seu raciocínio e sua memória. 

IZA parece iniciar, portanto, este processo de busca e insistência que leva ao ser 
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mais e que se opõe ao ser menos. Segundo Freire, em Pedagogia do Oprimido a 

vocação de ser mais é “vocação negada na injustiça, na exploração, na opressão, 

na violência dos opressores. Mas afirmada no anseio de liberdade, de justiça, de luta 

dos oprimidos, pela recuperação de sua humanidade roubada.” A expressão 

“descobri que [...] sou mais” é um grande avanço em se tratando de uma pessoa que 

dizia anteriormente ser “cabeça bem ruim”.  

 

g) Percepção de IZA em relação à atividade: 

 

IZA esperava, desde a 1ª sessão, melhorar sua memória com as sessões de 

desenho. Conta que tomou remédio para a memória e não adiantou nada, depois diz 

que talvez seja falta de prestar atenção. Na última sessão parece alcançar suas 

expectativas, pois, afirma, mais de uma vez, que “tá abrindo mais a sua mente”. 

Extratos das entrevistas: 

 
Eu acho que vou praticar em casa sabia?[...] desenhar as coisas. Quem 
sabe que a cabeça da gente vai né? Vai melhorando né, vai. (IZA, 1ª 
sessão). 

 
[...] até ali na escola parece que eu era muito fechada, assim sabe, não é 
que eu era fechada, mas o meu jeito até foi assim toda a vida né. Que eu 
sou assim meia quieta, não sei se a pessoa é tímida, não sei, pode ser né. 
Mas aqui parece que tá sendo tão legal. Até minha nora falou: vai estudar, 
quem sabe você. Eu falei: acho que eu vou mesmo porque a minha 
memória é muito sabe. Aquilo que eu falo já esqueço né. [...] Mas no 
começo foi, mas parece que agora eu tô cada vez mais tá abrindo mais a 
minha mente, eu não tô mais, assim sabe. Tô guardando, entrando mais na 
cabeça. (IZA, 5ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Na 5ª sessão continua afirmando que vai desenhar também em casa: 

 
- E desenho agora, depois da pesquisa? 
Depois da pesquisa? Eu acho que eu vou agora, vou dar de, lápis de cor já 
tenho, vou comprar umas apostila dessa e vou dedicar mais o desenho em 
casa. Ãhã. Fazer mais pra ver. Às vezes quando tiver uma outra pesquisa 
daí eu posso fazer mais né. (IZA, 5ª sessão). 

 

Na última sessão, IZA diz que achou ótimo fazer os desenhos e que gostaria 

de continuar; também diz que se expressando “abre a mente”. IZA valoriza tanto o 

desenho quanto os diálogos. Extrato da entrevista: 

 
- E você gostou de fazer esses desenhos? 
Eu gostei, só que eu queria fazer mais, que fosse mais. Gostei sim, foi bem 
legal. 
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- Por que você gostou? 
A gente fica se expressando né. É bom pra cabeça da gente também né 
pra, sabe parece que pra abrir a mente da gente né. 
- E você gostou mais de desenhar ou de conversar sobre os desenhos? 
Os dois. Pra mim os dois. De conversar também, gostei muito de conversar 
com você. Não sei se você gostou de conversar com nós. (IZA, 5ª sessão). 
(Grifo nosso). 

 
IZA fala sobre a origem de seus desenhos: mente e coração; em seguida diz 

como seria se não tivesse participado da pesquisa. Expressa: 

 
- Esses desenhos saíram de onde? 
Ai, eu acho foi da, da, da mente, do coração também né. Da mente porque 
a gente ficava pensando: o que eu vou fazer, né? Que desenho eu ia fazer? 
A coisa mais importante pra gente. Então, cada mente na cabeça um 
pensamento né. 
- Ahã, e se você não tivesse participado da pesquisa? 
Se eu não tivesse participado? Então, talvez eu, seria mais ruim pra mim 
né, porque eu não ia assim aprender uma coisa e, de ficar mais em 
pensamento talvez da gente, ficar pensando, né as coisas que a gente não 
fez, deixou de fazer né. (IZA, 5ª sessão). 

 

IZA pensava que a pesquisadora ensinaria os voluntários a desenhar, mas, 

depois, diz que é melhor fazer sozinha o que nunca fez para pensar mais: “[...] eu 

pensei que você ia ensinar a gente desenhar sabe, é uma coisa mais diferente, mas 

foi bom né porque às vezes até melhor a pessoa fazer aquilo que nunca fez né 

sozinho pra pensar mais [...] (IZA, 5ª sessão). 

IZA se percebe refletindo e conhecendo melhor a si mesma e as outras 

pessoas a partir de seus desenhos e das entrevistas. Parte de sua fala: 
 

[...] me senti, assim mais melhor, mais, é bom desenhar pra gente refletir, 
pra gente é, sempre se conhecer melhor [...] eu acho que foi bom, conhecer 
mais as pessoas, unir mais a pessoa, as pessoas de casa, tudo né. 
- Então tá bom, quer falar mais alguma coisa? 
Foi muito legal. Não, agradecer você só e, que Deus abençoe você. (IZA, 5ª 
sessão) (Grifo nosso). 
 

IZA diz que o ato de desenhar gera reflexão. Por um lado, a ação, segundo 

Becker (1997, p. 104), “cria o elo, o ponto que permite o confronto contínuo da 

realidade com a reflexão, com a consciência; a ação transporta a realidade até a 

consciência, produzindo-a.” Por outro lado, na última sessão, a expressão de IZA: “a 

gente vai conversando, vai se [...] desprendendo né, aquilo que tá preso” indica que 

o uso da palavra foi muito importante no processo de “se conhecer melhor”.  
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6.3 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DE JAN 

 

 

 

 

 JAN tem 34 anos, é casada, mora com o marido e três filhos, trabalha como 

diarista. JAN fala com segurança e de maneira clara; desenha e fala mais de seu 

presente com expectativas para o futuro. Poucas vezes se refere ao passado e 

quando o faz é para relacioná-lo ao momento atual. JAN se percebe em uma dura 

realidade, no entanto, parece ser bastante otimista.  

 

 

1ª sessão – A vida pessoal e espiritual de 
JAN  

2ª sessão – A escola que JAN freqüenta 

3ª sessão – Estudo bíblico.  

4ª sessão – A igreja que JAN freqüenta  5ª sessão – Seus filhos 

4ª sessão – JAN ministrando louvor a Deus 
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a) Motivos desenhados e suas relações com a própria vida: 

 
JAN relaciona todos os seus desenhos à sua vida. Os temas que representa 

graficamente se referem a três instituições: família, escola e igreja. 

Apesar de sentir dificuldade em desenhar pessoas, estas aparecem em todas 

as suas produções gráficas. É interessante notar que JAN espontaneamente chama a 

atenção para este mesmo fato e explica, na 5ª sessão, o porquê de sempre desenhar 

pessoas: “[...] você pode ver que todos os desenhos meus têm pessoas. Nenhum 

deles só foi uma flor ou uma casa, todos têm pessoas. De certa forma eu me envolvo 

com pessoas.” 

 Na 1ª sessão JAN se desenhou ao lado de Deus. Também desenhou 

sua família, sua casa, outras pessoas e dois corações representando o amor fraterno. 

Relaciona seu desenho à sua vida dizendo: “Tem a ver, meus filhos, Deus, que eu falo 

de Deus hoje em dia, tudo aqui envolve a minha vida, aqui pessoal e aqui com as 

pessoas que eu trabalho pra fazer evangelismo31, aqui pessoas, amor pelas almas.” 

Pelo relato de JAN, percebe-se que seu desenho trata do início de uma nova vida 

apoiada nos princípios cristãos protestantes e voltada para amar e ajudar 

dependentes químicos. Diz: “Deus primeiramente, me resgatou, depois foi através da 

minha filha mais velha, daí foi indo e meu marido e meu filho Felipe que foi o último 

que eu tive. Então aqui que começou tudo. Eu descobri esta parte da minha vida, este 

dom32.” 

 O segundo desenho se refere à escola onde estuda atualmente, dividida 

em duas partes, o lado esquerdo representando a sala onde estuda atualmente 

(presente) e o lado direito representando a série seguinte (futuro). Na 2ª sessão JAN 

identifica as pessoas que desenhou na metade do lado esquerdo da escola 

representando seus colegas atuais; depois de especificar cada um, assim diz: “Então 

foi, as pessoas que eu consegui lembrar, tem mais alunos, mas eles na minha mente, 

que eu tenho um carinho mais especial por eles.” É impressionante como JAN 

relaciona a metade do lado direito da escola desenhada com as expectativas para o 

futuro:  

[...] que eu tenho desejo de estudar mais, é terminar o segundo grau, se for 
pra frente, se Deus permitir eu também quero ir. E o meu sonho é fazer um 

                                                
31 Segundo o evangelho de João: proclamação das Boas Novas - obtenção de perdão e vida eterna 
por meio da morte de cruz e ressurreição de Jesus Cristo, enviado de Deus Pai. 
32 Dom para “fazer evangelismo” conforme falas de JAN. 
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curso de ITQ, Instituto Teológico né, que é pra obreiros, pastores e por isso 
que eu estou aprendendo, porque eu quero ir pra lá firme fazer esse curso. 
- Mas esse lado da sala? 
É a parte onde eu estou. 
- Esse é agora? 
Agora. Aqui é mais tarde (mostrando o lado direito da escola). 
- Esse lado da escola representaria. 
O futuro [...] o futuro pra mim também representa que se eu passei por aqui 
eu avancei bastante. Eu consegui, eu conquistei, cheguei lá, que é esse [...] 
sempre vejo lá na frente as coisas, procuro ver lá na frente. 
- Então o que significa o futuro pra você? 
No futuro [...] quero me formar, né, ter uma formatura, tanto aprendendo 
aqui na escola quanto a me formar, a ser uma obreira, meu sonho é ser 
uma missionária, pregar fora. Então todas essas experiências aqui, eu vejo 
já ensinando lá na frente, em países diferentes que é o meu sonho, ir pra 
países diferentes, né, é... China é um lugar muito gostoso que eu amo 
assim, é Mongólia, norte da China, eu procuro saber sobre eles, sobre o 
missionário que está lá. Já penso lá na frente. Argentina, Chile, é os países 
onde eu quero exercer o meu trabalho. Ensinar o que eu aprendi aqui com 
experiências, com, né e também eu sou pra aprender mais coisas pra poder 
ir pro Instituto, que eu falei que eu quero fazer. Esse é o meu futuro. Dizem 
que a Deus pertence, mas a gente tendo uma visão ampla, Ele também 
trabalha nessa área. (JAN, 2ª sessão) (Grifo nosso). 
 

 

Os alunos e alunas de EJA muitas vezes têm consciência oprimida e 

sentimentos de incapacidade que são reforçados pela concepção “bancária” de 

educação. JAN, porém, parece perceber-se como “projeto”. O que remete às 

palavras de Freire em Pedagogia do Oprimido (2007, p.84), sobre a humanização 

que busca conceber os “seres mais além de si mesmos – como “projetos” -, como 

seres que caminham para frente, que olham para frente”. O sentimento de 

capacidade e os valores morais parecem ser determinantes para o posicionamento 

positivo de JAN de “ver lá na frente” e ter “uma visão ampla”. Estes aspectos são 

tratados na seqüência. 

Na 3ª sessão JAN se desenha ensinando um grupo de seis pessoas, todos 

segurando uma bíblia, representando encontros de estudo bíblico aos domingos à 

tarde; o título do desenho é “Discipulado”. Relaciona o desenho com sua vida 

dizendo que dedica uma parte de seu tempo para fazer este trabalho. Extratos da 

entrevista: 

Então discipulado é uma forma assim de reunir na casa de alguém pra 
gente estudar a Palavra de Deus [...] 
- Então este desenho tem a ver com a tua vida? 
Tem, tem porque eu dedico um tempo né pra ir dar aula pra eles, ensinar 
eles, e eu fico muito contente porque cada dia que eu vou, a gente aprende 
coisa nova, eles aprendem e eu também, então isso faz parte da minha 
vida. Dar aula pra eles. Eles são importantes. (JAN 3ª sessão) (Grifo nosso). 
 
- E onde eles estão aqui no desenho? 
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Na casa. Na sala, que a gente tem aula lá na sala. Eu fico aqui na ponta 
digamos que aqui é a porta de entrada pra lá, então eu tô na ponta em pé 
explicando pra eles, fazendo perguntas e explicando e eles procuram os 
versículos e vão escrevendo daí, que eu dou uma folha pra eles. (JAN 3ª 
sessão). 
 
- E o que significa a bíblia pra você? 
Deus falando comigo. É uma forma de Deus falar com a gente. Quando a 
gente tá orando a gente tá falando com Ele, a gente tá cantando a gente tá 
louvando a Ele, quando abrimos pra ler ou estudar Ele está falando com a 
gente. (JAN 3ª sessão). 
 

Ainda na 3ª sessão JAN chama a atenção da pesquisadora para o fato que 

sempre expressa graficamente por intuição o que é mais relevante e diz que seus 

desenhos revelam “cada pedacinho da sua vida”. Expressa: “Interessante que cada 

vez que eu vou fazer um desenho, eu chego aqui eu não tenho ele, mas quando eu 

vou expressar no papel, vem aquilo que é importante, e você pode ver que não tem 

coisas repetidas. Cada pedacinho da minha vida.”  

Na 4ª sessão JAN produz dois desenhos em folhas separadas: ela mesma e 

outra pessoa ministrando louvor na igreja em uma folha e a fachada da igreja em 

outra folha maior (tamanho A3, 42x29cm). Explica que o desenho tem a ver com sua 

vida porque é um lugar onde se sente bem. Extrato da entrevista: 

 
- E o que significa igreja pra você? Essa igreja. 
Essa igreja, ela, eu já falei que ela tem um símbolo gostoso, que eu gosto 
de falar, lá eu aprendi a fazer bastante coisa, cuidar de pessoas, a ter 
comunhão com Deus [...] E eu gosto muito de ta lá na igreja, já aprendi 
bastante coisa lá né, nessa igreja. E na verdade é um templo aqui né. 
Porque na verdade a igreja, eu simbolizo, eu sou uma igreja viva de Jesus 
na terra. Aqui é só um templo. (JAN, 4ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Segundo esta fala de JAN, na igreja que freqüenta aprendeu a “cuidar de 

pessoas”. Este cuidar pode estar relacionado aos aspectos psicológico e espiritual, 

pois, JAN diz fazer um trabalho de recuperação de dependentes químicos através 

do trabalho de evangelismo.  

O último desenho se refere aos seus três filhos de mãos dadas. Estabelece 

a seguinte relação com sua vida: “me veio eles na mente porque eles são 

importantes pra mim, na verdade e eu quis expressar eles no papel, só os três 

juntos, sem mais nada.” Também diz na 5ª sessão: 

 
Eu imaginei eles brincando em casa né. 
- E esse desenho tem a ver com a tua vida? 
Tem, tem muito a ver porque eu vendo eles crescendo, em todas as áreas 
da vida deles, é importante, [...] a vitória dela, das duas e dele são minha 
também. (JAN 5ª sessão). 
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- E você pensou quando em fazer esse desenho? 
Hoje, na hora que estava vindo eu já, pra aula. Eu pensei: eu vou expressar 
hoje os meus três filhos [...] esse foi o único que eu pensei. Os outros todos 
me vinha na hora. Esse foi o único que eu pensei antes.  
- Por que será né? 
Acho que pelo fato deles serem filhos, eu querer expressar eles aqui no 
papel, acho que por isso. (JAN 5ª sessão). 

 
Intuitivamente JAN materializa situações nas quais se encontra e se 

surpreende com a própria intuição. Suas falas vêm ao encontro do que dizem os 

estudos de Bourassa (1999) e Luquet (1969): o desenhador só representa aquilo 

que é mais marcante em sua vida. De fato, a partir dos desenhos de JAN pode-se 

verificar o que lhe é mais relevante; expressa graficamente na seqüência das 

sessões: Deus, sua família, sua casa, as outras pessoas, a escola, os colegas, a 

professora e a diretora; os alunos do discipulado e ela mesma, todos segurando a 

Bíblia Sagrada; ela mesma e sua amiga louvando e a igreja que freqüenta; seus três 

filhos de mãos dadas. Enfim, em todos os desenhos de JAN, há pessoas como ela 

mesma o declara na 3ª sessão.  

 
b) Consciência de si e do outro: 

 
Na 1ª sessão JAN fala de importantes conceitos que “construiu” com 

dificuldade: “pra construir tudo isso, até Deus e construir a minha casa, assim, nem 

sempre foi um mar de rosas, por isso que aqui não tem flor”. Em seguida diz: “O que 

eu acho é que eu já tenho um conceito formado de família, Deus e pessoas. Eu 

tenho, eu sou consciente já que Deus olha por mim, pela minha família e pelas 

pessoas.”   

JAN se vê ativa nos meios que freqüenta.  Na 1ª sessão diz sentir-se 

responsável pela família e diz fazer um trabalho de evangelismo com dependentes 

químicos. Na 2ª sessão JAN diz estar aprendendo na escola enquanto percebe 

alguns colegas que “ficam pra trás” por não terem ânimo para lutar por aquilo que 

querem; ao mesmo tempo JAN diz que existem colegas que são “bem firmes”. Assim 

expressa:  

Eu acho que tem umas que são bem firmes, também porque passaram por 
isso e vejo que têm uma carência. Tem pessoas que elas não têm esse 
ânimo de vir à escola e lutar por aquilo que elas querem. Eu acho assim que 
elas ficam pra trás, vou deixando elas pra trás, vou avançando e todos que 
optaram por vir estudar. Não importa a idade. Sempre é tempo de aprender. 
(JAN, 2ª sessão). 
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 Na 3ª sessão diz promover estudos bíblicos na casa de uma família. Diz 

sentir-se como sendo uma professora do grupo, porque lhes prepara o material, 

estuda em casa sobre o assunto do qual lhes falará, acompanha o aprendizado do 

grupo. Fala de si mesma como sendo uma pessoa que está se desenvolvendo na 

área espiritual e social.  

A 4ª sessão mostra que suas atividades dentro da igreja são: levar aos 

membros mensagens em forma de pregação e ministrar louvor durante os cultos 

conforme a escala da igreja. JAN se vê como “igreja viva de Jesus na terra”. Sente-

se usada por Deus para amar pessoas necessitadas, inclusive dependentes 

químicos. Na 4ª sessão diz: “O que quê a humanidade precisa mais hoje em dia? É 

de amar, precisamos amar mais, ter mais amor pelo próximo, e não só de boca, mas 

de ação.”  

JAN diz, na 3ª sessão, que promove um momento inicial chamado “quebra-

gelo” para descontrair e conhecer melhor o grupo com os quais estuda a bíblia aos 

domingos.  Em sua narrativa percebe-se que é praxe nos encontros falar cada um 

sobre si mesmo. JAN exemplifica um momento de “quebra-gelo”, no qual diz ser 

determinada: 

Porque daí a gente tem um quebra-gelo. Eu chego daí, antes de iniciar eu 
pergunto: como foi tua semana, hoje? O que aconteceu de bom? O que 
aconteceu de ruim? Né, então cada semana tem uma pergunta, uma 
resposta [...] E é muito interessante, cada um deles falaram. A Sueli falou 
quem era ela, a Marli falou, a Diva, todos eles falaram. Eu falei o meu 
também porque daí eu falo: a Janice é assim, é decidida, quer fazer tal 
coisa vai e faz, determinada a conseguir alguma coisa. Então a gente fala 
sobre a gente também pra eles. (JAN, 3ª sessão). 
 

JAN parece ter consciência de ter superado o medo que tinha de ir à escola 

com o incentivo que recebeu de várias pessoas. Essa experiência positiva de 

superação a leva a ver o outro tendo a mesma capacidade. Extratos da entrevista na 

3ª sessão:  

Eles estão aprendendo agora né, eles começaram faz pouquinho tempo [...] 
Então com o tempo eles vão alcançar um nível espiritual que eles vão estar 
ensinando, e não alguém ensinando eles. Eles vão passar o que eles 
aprenderam pra outras pessoas. (JAN, 3ª sessão). 
 
Eu me vejo uma pessoa que tem capacidade de ensinar alguém, pelo 
menos força de vontade eu tenho né. Eu me sinto é, uma pessoa assim, 
como que eu posso dizer, especial indo lá fazer isso. Que é uma família que 
precisa mesmo. (JAN, 3ª sessão). 
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Na 4ª sessão percebe-se a relação que JAN faz entre sua maneira de ser 

atualmente e sua maneira de ser no passado enquanto fala do outro: não sonhava 

nem se sentia capaz; porém, atualmente, além de ter projetos e sentir-se capaz, 

transfere para o outro o mesmo sentimento: “precisam sonhar mais” e “todos são 

capazes”.  Expressa: 
 

As outras pessoas. Eu vejo a necessidade delas serem maduras, mais 
maduras. E elas, eu acho que as pessoas têm que sonhar mais. Elas 
precisam sonhar mais porque elas sonhando elas vão lutar por aquilo que 
elas querem. E elas lutando elas vão conseguir se expressar mais. Eu acho 
que as pessoas ficam muito nervosas, quando elas precisam responder ou 
fazer alguma coisa, né. Elas se sentem nervosas. E eu acho que elas são 
capazes, todos são capazes.  
- E isso que você sente pelas outras pessoas, que você pensa das outras 
pessoas, tem a ver com você? 
Tem porque eu já fui assim. Uma vez eu fui assim. E hoje em dia eu sonho, 
tenho sonhos, tenho projetos. E nesses sonhos eu me realizo, me acho 
capaz de chegar e fazer alguma coisa. (JAN, 4ª sessão) (Grifo nosso). 

  

Na 5ª sessão, questionada pela pesquisadora sobre pontos em comum com 

os filhos, JAN se compara a eles e assim expressa mais de sua própria identidade: 

diz ser fiel no trabalho: “vou sem murmurar”, também diz ser comunicativa, altruísta 

e carinhosa. Extrato da entrevista: 

 
- E você tem alguma coisa em comum com algum deles ou com todos eles? 
Eu tenho com a Valéria. Ela é muito fiel assim, com as coisas que ela quer 
fazer... e eu vejo que de certa forma ou ela é fiel porque ela tem uma 
comunhão com Deus ou ela se espelha em mim de certa forma. Porque 
todo trabalho que é me dado, vem à minha mão eu consigo realizar. E vou 
sem murmurar, mesmo que eu esteja com dor, eu vou e faço né. 
- E tem alguma coisa que você é bem diferente da Valéria? 
Em comunicar-se com pessoas. No caso, isso a Vanessa já puxou o meu 
lado né. Eu vejo as pessoas já converso. De repente ela vem me contar 
alguma coisa eu já entro no assunto, já quero saber o que tá acontecendo, 
já quero ajudar, ou pelo menos ouvir a pessoa né. 
- E você tem alguma coisa em comum com o Felipi? 
Tenho, ele é muito carinhoso. Ele é carinhoso, seja a hora que for. Ele é 
bravo, já desde pequeno ele tem um temperamento bem forte, mas ele é 
carinhoso... (JAN, 5ª sessão) (Grifo nosso). 

 
Ainda na 5ª sessão, JAN diz sentir-se feliz por ter conseguido expressar 

graficamente seus filhos; quando questionada sobre como percebe o outro, JAN fala 

sobre dois tipos de amor que sente: pelas pessoas em geral e pelos filhos. Parte da 

entrevista: 

- E como que você vê você mesma olhando esse desenho? 
Eu mesma olhando pra eles? Eu imagino que eu pintei uma boa coisa né. 
Consegui expressar meus filhos aqui. Eu me sinto feliz. 
- E o que você pensa das outras pessoas olhando esse desenho? 
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Outras pessoas, que não estão aqui pintadas? As outras eu olhava com um 
valor e um amor né que eu tinha por elas, e eles um amor de mãe eu tenho 
por eles. Então tem uma diferença, eu amo eles de uma forma e os meus 
filhos de outra. (JAN, 5ª sessão). 
 

JAN parece querer incentivar a todos ao seu redor com palavras afirmativas. 

Na 3ª sessão relata parte do diálogo que se passou durante o momento do “quebra-

gelo”, fala da importância que tem a opinião das pessoas para sua vida pessoal e 

espiritual. Assim expressa:  

 
O marido dela falou: “eu consegui um dinheiro que eu não esperava essa 
semana, você falou que eu ia conseguir e eu consegui” - ele falou. Daí pra 
mim foi, por isso é importante, pra minha vida assim pessoal, espiritual, é 
importante a opinião deles. (JAN, 3ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Ao final da 5ª sessão JAN expressa agradecimentos à pesquisadora e 

acrescenta: “E também falar que você cresça naquilo que você tá fazendo né, tudo 

dê certo. Que tudo vá bem. Isso, eu falo sempre como serva de Deus e até profetizo 

pra você, que portas vão ser abertas pra você. Portas vão ser abertas, todas as 

áreas da sua vida.” 

Stoltz Schleder (1992), já havia observado em sua pesquisa a existência de 

relações entre consciência de si e do outro. Falando do outro o sujeito acaba por 

falar sobre si mesmo em situação idêntica ou oposta. Desta mesma maneira, JAN se 

compara com algumas pessoas, temas de seus desenhos, às vezes se identifica e 

às vezes se percebe muito diferente. Justifica sua identificação ou não explicitando 

características de um e de outro, por exemplo, no caso de seus três filhos (5ª 

sessão) e no caso de seus colegas de classe (3ª sessão). O quadro a seguir mostra 

esta relação recíproca: 

 
 consciência de si     e   consciência do outro 

1ª JAN diz que “Deus olha por ela” � 
 

...enquanto diz que Deus “olha pelas outras 
pessoas também” 

2ª Percebe-se “firme”, decidida � 
 
 

Diz ter projetos e lutar por eles � 
 
 

Foi incentiva a ir para a escola � 

...diz que tem pessoas “que são bem firmes” 
e outras não. 
 
...diz que as outras pessoas devem sonhar e 
lutar pelos seus sonhos. 
 
...incentiva a todos, inclusive os colegas 

3ª Percebe-se capaz de ensinar � ...diz que os outros também serão capazes de 
ensinar futuramente. 

4ª Diz: “me acho capaz” � ... e diz que ”todos são capazes” 
5ª Compara-se � 

(diz ser fiel, comunicativa e carinhosa) 
...à seus três filhos e identifica uma 
característica em comum com cada um deles. 
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JAN indica ter uma intensa relação de cooperação com pessoas. Em Piaget 

(1932, p. 293) entende-se que “a consciência do eu individual é, ao mesmo tempo, 

um produto e uma condição da cooperação.” Esta cooperação fica mais evidente 

quando JAN diz aprender enquanto ensina (reconhece que “é importante a opinião 

deles”) e quando fala sobre ouvir o outro, principalmente no “quebra-gelo” quando 

JAN concede a oportunidade a cada um de falar sobre si mesmo. JAN aprende com 

o outro na relação de respeito mútuo e reciprocidade, o que coincide com os motivos 

desenhados, pois, sempre representa graficamente pessoas com as quais interage.  

  

c) Consciência de valores: 

 

 Na 1ª sessão, JAN expressa valorizar sua mudança de atitude em 

relação à nova maneira de pensar o outro. Atribui esta mudança ao sofrimento que 

passou por causa da filha. A partir de então, diz sensibilizar-se com as outras 

pessoas. Conta como era há mais ou menos dez anos e como é atualmente. Extrato 

da entrevista:  

 
Desde [...] faz uns dez anos já. Porque, que eu conheci a Deus por motivo 
de família porque minha filha mais velha sempre esteve mais doente, bem 
doente, foi aí que eu comecei a conhecer a Deus, mas eu amava eu 
mesma, não olhava pro meu próximo e de alguns anos pra cá, começou a 
despertar esse amor em meu coração pelas pessoas [...]” (JAN, 1ª sessão). 
 

Mais adiante diz o que lhe é mais importante a partir do desenho que fez: 

“Com certeza foi quem me deu a vida: Deus. Sempre em primeiro lugar.” 

Questionada sobre o conceito de amar JAN responde que é agir, fazer algo em favor 

de alguém. Toma como exemplo o conceito de amor do cristianismo: 

 
Amar é, quando eu amo alguém, eu amo pelo que ela tem dentro dela, e 
não pelo que ela oferece por fora. O amor é eu poder olhar pra eles e poder 
ajudar, não só dizer que ama e não fazer nada. Então o amor pra mim é 
uma atitude, é um passo. Porque foi assim que Jesus fez, Ele amou nós de 
tal maneira, amou o mundo de tal maneira, Deus fez que Ele deu o seu 
Filho pra morrer por nós, mas Ele não só amou e ficou de braços cruzados, 
Ele amou e enviou o Filho dEle, que morreu por nós porque nos ama. Isso é 
amor pra mim. (JAN, 1ª sessão) (Grifo nosso). 
 
Que as outras pessoas eu devo amar elas principalmente que elas estão 
precisando né, e que elas são muito importantes, que o mesmo amor que 
Deus teve por mim, tem por elas. (JAN, 1ª sessão) (Grifo nosso). 
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Os valores cristãos de JAN parecem coincidir com ações que diz realizar: 

“[...] com pessoas viciadas, eu tento ajudá-las a sair do vício mostrando a Palavra e 

o amor por elas, é um trabalho que eu faço.” Em seguida diz: 
 

E quando eu estou assim conversando com eles, demonstrando pra eles 
que eu amo eles, por isso eles são importantes, aqui na minha vida, aqui 
nesse desenho, eu sinto um amor enorme por eles, independente de eles 
serem ou não um viciado. Em qualquer coisa, pode ser qualquer tipo de 
droga, eu sinto um amor enorme assim porque Deus tá passando pro meu 
coração e tá passando pro deles. (JAN, 1ª sessão) (Grifo nosso). 
 

Assim como a teologia da libertação toma como exemplo o amor divino 

manifesto na figura de Jesus Cristo como providência de Deus Pai, JAN fala de um 

tipo de amor ativo. Toma-o como exemplo para sua vida na relação com o outro. Diz 

ser contra uma teoria (dizer que ama) sem prática (fazer algo pelo próximo). O que 

dizer deste amor que se doa? Conforme Boff (1976) “Ou o amor é gratuito ou não é 

amor. Por isso a graça é definida como a comunicação do amor de Deus aos 

homens [...] no amor há sempre uma alteridade; amar é sempre amar o outro e, no 

fundo, o grande Outro, Deus.” (BOFF, 1976, p.127). Para JAN “o amor é uma 

atitude” e não olha a aparência; ainda acrescenta: “eu devo amar elas 

principalmente que elas estão precisando” falas que indicam claramente o altruísmo, 

isto é, o amor desinteressado. Mas, segundo Piaget (1932/1994) o sentimento de 

fazer o bem não acompanha necessariamente o sentimento de dever. Pois o dever é 

oriundo do respeito unilateral e, além disso, “se o dever constitui um conjunto de 

ordens mais ou menos idênticas para cada um, o bem admite, pelo contrário, uma 

certa margem de elaboração pessoal e de autonomia.” O bem “só se explica pela 

cooperação.” (PIAGET, 1932/1994, p.262). É curioso haver em JAN um sentimento 

de obrigação em amar, pois diz: “eu devo amar”, que parece ter relação com a 

surpreendente expressão: “eu sinto um amor enorme assim porque Deus tá 

passando pro meu coração e tá passando pro deles”. 

Na 2ª sessão JAN diz que a partir de sua produção gráfica o mais importante 

na sua vida é estar estudando. Volta a expressar a importância de mostrar amor 

com atitudes, que, neste caso, se revelam como incentivo a seus colegas de classe 

e à professora: “Eu falo: seu Zé eu gosto muito do seu riso. Eu falo: dona Aninha eu 

gosto que a sra. é muito simpática, eu passo isso pra eles, né. Passo pra professora 

também, digo que amo ela.”  
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JAN utiliza sua experiência escolar para exemplificar o conceito de vitória, 

que, segundo sua opinião, se apresenta de forma gradativa no cotidiano. Diz na 3ª 

sessão: “Vencer, digamos, esse ano estou estudando, ao final do ano quando eu 

passar, ou cada teste que tiver aqui é uma vitória pra mim, sair bem ali. Igual, ontem 

eu errei uma pergunta só, então é uma vitória. E quando não errar, acertar todas, é 

mais ainda.” Também diz que a vitória de seus filhos ou de seus alunos de 

discipulado será sua própria vitória também.  

Portanto, JAN valoriza muito as pessoas e seu relacionamento com elas; 

relata como são alguns de seus amigos de sala de aula e o que admira neles; 

quando lhe é perguntado se sentiu falta de alguma coisa fazendo seu 2ª desenho, 

responde que não porque as pessoas já estão “ali” (na folha). Na 3ª sessão também 

demonstra ter cuidado e dedicação com o outro.  

 
[...] no sábado à tarde eu vou dar uma estudadinha nas perguntas, tiro um 
tempo pra estudar as perguntas. É se me veio alguma coisa sobre aquela 
pergunta eu escrevo num papel e já deixo ali. Compro bala pra levar pra 
eles. Preparo o trabalhinho deles, tudo direitinho, coloco numa apostila e 
vou aplicar daí pra eles. Como se eu fosse uma professora deles no caso. 
[...] Gostei de pensar neles, o quanto eles são importantes. 
[...] São pessoas muito especiais. (JAN, 3ª sessão). 

 

Quando fala do momento do “quebra-gelo”, antes de iniciar as reuniões de 

estudo bíblico, indica mais uma vez ser sensível aos sentimentos alheios: 

 
É, ele falou pra mim que quer ser um jogador de futebol. E eu perguntei pra 
ele: quem é o Júnior, como o Júnior é? Na primeira vez que eu iniciei. E ele 
falou assim: “eu sou uma criança muito nervosa e estressada.” E ele tem 
doze anos. E quando eu estou dando aula que ele não entende alguma 
coisa, eu falo pra ele assim, daí eu começo a explicar pra ele as coisas, pra 
ver se ele entende, ele enche o olhinho dele assim de lágrimas. Eu sinto 
assim que ele tem vontade de vencer, e ele não quer mais ser uma criança 
estressada. (JAN, 3ª sessão). 

 

Sobre valorizar seu relacionamento com pessoas e com Deus, na 4ª sessão 

JAN expressa que templo é “uma casa, um espaço reservado aonde a gente vai 

buscar a Deus. Onde se reúne todos. Aonde todos podem um ver o outro, um orar 

pelo outro, ter comunhão ali.” 

JAN valoriza as diferentes formas de expressão; diz que valoriza os 

desenhos e pequenos gestos como sendo formas de demonstração de carinho. As 

observações apontam para uma prática freqüente: no último dia de pesquisa, JAN 

presenteou a pesquisadora com um marca-páginas contendo as seguintes palavras 



158 

 

de incentivo (na frente): “Só uma coisa torna um sonho impossível: o medo de 

fracassar” e atrás: “Marta, você é especial para mim. Não desanime. Jesus ti ama. 

Orai com fé, Janice”. A professora afirma que JAN faz o mesmo para ela. Extrato da 

entrevista:  

Então eu acho que é muito importante pintar, desenhar o que você tá 
sentindo. E acho muito, muito importante. Que hoje o mundo não valoriza, 
as pessoas não valorizam. Você escrever algo num papel ou fazer um 
desenho e mandar pra uma outra pessoa, eu acho que tem um grande 
valor. Mesmo que a pessoa jogue o papel fora depois, mas, de certa forma, 
ela vai ser tocada. De um jeito ou de outro ela vai. Eu acho, não sei se é 
meu isso ou todos vêem isso... se eu ganho um papel com alguma coisa. 
Digamos que alguém me rabisque eu no papel e escreva lá: JAN você é 
importante, você tem valor, eu tô orando por você. Eu vou guardar aquele 
papel na minha agenda. Porque eu tenho agenda, aonde coisinhas 
pequenas, papelzinhos eu guardo lá. Fatos importantes eu guardo ou 
escrevo lá: tal dia, Deus falou assim, assim, usou tal pessoa, me disse tal 
coisa. Guardo e guardo os papéis junto. Eu acho importante [...] Esses 
tempos o ELI cortou do lápis, ele foi apontando, apontando, apontando, ele 
tirou uma rosa dali. Ele disse: “olha uma flor pra você”; aquele jeito dele. Eu 
peguei aquilo ali e colei, tá no meu caderno colado. Então eu acho, coisas 
pequenas assim da vida a gente tem que valorizar. Eu acho que isso aqui 
tem muito valor. (JAN, 5ª sessão). 

 

Ainda a partir da interação e do desenho (fachada da igreja) na 4ª sessão, 

JAN expressa seu pensamento sobre o externo e o interno e o relaciona com 

valores morais baseados novamente nos princípios cristãos. Extratos da entrevista:  

 
É isso que eu vejo, que nós não devemos olhar a aparência porque se Deus 
olhasse pela nossa aparência, a humanidade tava destruída. As aparências 
enganam. Ele olha para o nosso coração e ele vê que há algo bom, há 
amor, há amizade, há fidelidade. É bom a gente ser fiel com as coisas. 
[...] É que a aparência só é uma aparência, não vale pra nada. E o que eu 
sinto dentro e passo pra fora dura pra toda vida. (JAN, 4ª sessão) (Grifo 
nosso). 
 
Aqui ela (a igreja) é uma aparência, é uma vista, né. Pode até passar 
alguém lá e falar: “nossa, mas que bonita essa vista, que lindo esse vidro, 
esse jeito dela”. Porque aqui em cima ela tem uma cruz iluminada. Que 
bonita! Mas pensam: “ah, mas é só mais uma no bairro”. Pode pensar 
assim. Só que se ela entrar lá, eles vão sentir alguma coisa diferente. Uma 
coisa ou outra eles vão receber. Hoje entrou uma mulher com muita dor lá, 
ela saiu curada, cedo. (JAN, 4ª sessão). 

 
JAN fala de pessoas discriminadas pela aparência e conta como agia 

quando era recepcionista na igreja. Extrato da entrevista:  

 
[...] já fui né recepcionista [...] Já fiquei ali atendendo. E é muito importante 
chegar alguém e a gente atender bem. Não importa se entra de chinelo, de 
calção, de que forma ela esteja ali. Deus vai trabalhar na vida dela do jeito 
que ela está. Se está bêbado, se está drogado, o importante é a gente 
pegar na mão deles, pra minha vida é importante pegar neles e falar pra 
eles: seja bem-vindo, Deus te abençoe. Tem uma importância, um 
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significado gostoso. É uma área minha que eu gosto muito, de trabalhar 
com pessoas. (JAN, 4ª sessão). 

 

JAN exemplifica uma maneira de mostrar amor ao próximo: aceitando o 

outro necessitado como está e se compadecendo de sua situação. JAN expressa 

que a ajuda verdadeira vem do interior da pessoa: “o que eu sinto dentro e passo 

pra fora dura pra toda vida.” O que remete ao que diz Boff (2003) sobre o ethos que 

se compadece. A postura do ethos que se compadece não é aquela na qual o 

necessitado é visto somente como aquele que precisa de pão e de quem se tem 

pena, rebaixando-o para o estado de incapaz. Segundo o autor, longe da caridade 

assistencialista, a solidariedade verdadeira é a com-paixão pelo desapego que 

renuncia as posses e pelo cuidado que aproxima as pessoas: “ter miseri-cór-dia 

equivale a ter um coração (cor) capaz de sentir os míseros e sair de si para socorrê-

los.” (BOFF, 2003, p.56). JAN diz “trabalhar com pessoas” e exemplifica quais 

pessoas: “se está bêbado, se está drogado [...] o importante é [...] falar pra eles: seja 

bem-vindo, Deus te abençoe.” 

A partir da interação da 2ª sessão, JAN também diz que o saber lhe agrega 

valor: “[...] eu sabendo alguma coisa que eu preciso saber eu me valorizo né, eu 

enfrento a sociedade assim, com mais firmeza, sabendo aonde eu estou andando 

[...]” Ainda na 2ª sessão JAN fala de um objetivo bem definido que persegue e conta 

os meios para atingi-lo: finalizar os estudos até o segundo grau e fazer um curso no 

Instituto Teológico. Extrato da entrevista:  

 

[...] eu tenho desejo de estudar mais, é terminar o segundo grau, se for pra 
frente, se Deus permitir eu também quero ir. E o meu sonho é fazer um 
curso de ITQ, Instituto Teológico [...] meu sonho é ser uma missionária, 
pregar fora. Então todas essas experiências aqui, eu vejo já ensinando lá na 
frente, em países diferentes que é o meu sonho, ir pra países diferentes, 
né... eu procuro saber sobre eles, sobre o missionário que está lá. Já penso 
lá na frente. Argentina, Chile, é os países onde eu quero exercer o meu 
trabalho. (JAN, 2ª sessão). 

 

Na 3ª sessão, conforme o desenho que fez, JAN diz que o mais importante 

é: “estar falando da Palavra pra eles”, ou seja, estudar a bíblia com a família que a 

recebe aos domingos. JAN valoriza o aspecto espiritual de sua vida e diz estudar e 

ensinar princípios bíblicos. Extratos de entrevistas:  

 
Primeiro eu fiz um ano né. Estudei sobre isso, sobre a Palavra de Deus e 
orando também. E pra gente ensinar alguma coisa de Deus pra alguém, não 
é fácil de qualquer jeito, digamos tô lendo e vou ensinar. Que tem o que a 
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gente aprende igual a gente tá aprendendo aqui na escola um tipo de leitura 
e tem um espiritual, a gente também não pode ensinar qualquer coisinha, 
que leu e entendeu o que a bíblia está falando. E quando a gente tá lendo 
isso a gente tem o ouvido espiritual, ouve o que Deus fala, a gente tem o 
discernimento do que é pra passar pra alguém. Hoje mesmo pela manhã, 
hoje eu preguei sobre a mulher samaritana33, hoje cedo. E eu preguei que 
ela era uma pessoa que o sentimental dela era abalado, ela precisava duma 
cura na vida sentimental dela [...] (JAN, 3ª sessão) (Grifo nosso). 
 
- E o que significa esse momento de louvor? 
Adoração. É um momento de louvor, estar adorando a Deus. É um tempo 
que eu tenho reservado pra Deus. É uma hora né, que tem de culto nesse 
momento... quatro, dois hinos que cante com o coração pra Deus mesmo, 
louvando, simboliza mais do que duas horas. É muito importante adorar a 
Deus. (JAN, 4ª sessão). 

  

Portanto, para JAN existem pelo menos dois tipos de conhecimento: um 

aprendido na escola e outro espiritual, aprendido pela leitura e estudo da “Palavra de 

Deus”, por revelação divina e pela oração. O que remete ao que Paulo Freire34 fala 

sobre não dicotomizar a transcendentalidade da mundanidade, sendo que a 

realidade é concreta e metafísica ao mesmo tempo. Modesto (apud. PARREIRAS, 

2001 p.12) diz que tanto “a instituição escolar, quanto a religiosa são esferas 

produtoras de conhecimento [...] ambos levam ao mesmo fim: a busca de um corpo 

comum de categorias de pensamento”. 

    

d) Consciência de necessidade: 

 

  Na 1ª sessão, quando questionada se sentiu falta de alguma coisa enquanto 

fazia seu desenho, JAN responde que sentiu falta de incluir flores no seu desenho e 

justifica dizendo:  

 
Na verdade pra construir tudo isso, até Deus e construir a minha casa, 
assim, nem sempre foi um mar de rosas por isso que aqui não tem flor. 
Entendeu? Tipo, vê que aqui tem minha família e eu não coloquei flor, [...] 
eu gosto muito, mas não tem [...] sair pra falar do amor de Deus pra essas 
pessoas sempre é pelo amor e não é fácil, por isso que eu não coloquei flor 
e faltou flor. (JAN, 1ª sessão). 
 

JAN fala da existência de uma realidade difícil também na 3ª sessão: “Que 

para chegar aqui não foi fácil, teve muitas lutas, muitas barreiras. Primeira barreira 

                                                
33 Segundo João 4.18, a mulher samaritana, que falou com Jesus, teve cinco maridos.  
34 Fala de Paulo Freire no vídeo produzido pelo Vereda, extraído do site http://www.paulo freire.org/, 
acesso em 20 dez 2007. 
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que tinha é que eu não me sentia capaz de fazer, não me sentia.” JAN diz ter 

sentido medo de ir estudar depois de adulta e parece ter consciência da 

necessidade de incentivo por meio de pessoas a sua volta. Diz superar seu receio 

graças a esses incentivos recebidos. Partes da entrevista na 2ª sessão: 

 
[...] tem a minha sogra que me incentivou bastante, que tá estudando ali: 
“vamos estudar, vai ser bom pra você”. (JAN, 2ª sessão). 
 
A diretora ...ela é a pessoa que quando eu cheguei ali pra fazer a matrícula 
ela ficou tão contente que aquilo me chamou a atenção. Ela falou: “que 
bom, vou colocar mais uma turma, vou poder formar outra turma, vou poder 
dividir primeiro e segundo, nossa que maravilha!” E eu gostei do jeito que 
ela me respondeu. (JAN, 2ª sessão). 
 
- E o papel da professora, como que é pra você? 
É o papel de uma mulher né, que tá ali, lutadora, que luta, tá ali sempre nos 
apoiando, ensinando e tem paciência, ela é muito importante também pra 
mim. (JAN, 2ª sessão). 
 
[...] eu tenho 34 anos né... porque eu tinha muito medo de voltar à escola 
pela minha idade e quando eu entrei aqui, por isso que elas são 
importantes, elas me passaram o contrário disso. Daí agora eu descobri que 
é muito importante e gostoso estar numa sala de aula. (JAN, 2ª sessão). 

 
Duas instituições parecem promover significativa transformação em JAN. 

Primeiro a igreja através dos princípios cristãos e dos relacionamentos e depois a 

escola com o aprendizado de leitura e escrita e mais relacionamentos. Sobre a 

primeira instituição diz na 4ª sessão: “[...] lá eu aprendi a fazer bastante coisa, cuidar 

de pessoas, a ter comunhão com Deus.” Mais adiante aponta para uma consciência 

da necessidade do saber e diz que antigamente não saberia responder as perguntas 

da pesquisadora como fez nas entrevistas. Explica seu progresso da seguinte forma: 

 
Isso é importante você saber, ficar afirmado numa coisa, saber o que você 
vai fazer. É importante, eu acho e eu me sinto realizada porque há anos 
atrás eu não ia saber responder essas coisas. Eu acho que de uns tempos 
pra cá Deus tem me orientado bastante, e a vivência e os tempos né que 
vão passando, a gente vai tendo mais maturidade, se expressando melhor. 
(JAN, 4ª sessão). 
 

JAN indica ter necessidade do outro para aprender. Fala na 3ª sessão sobre 

a reunião de estudo bíblico que ela mesma promove: “[...] eles vão aprender e eu 

também com eles. A vitória deles vai ser a minha.”  

JAN também parece estar consciente da necessidade de melhorar a 

qualidade de seus desenhos. Na 3ª sessão diz que não consegue desenhar pessoas 

como são na realidade:  
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É que os meus bonecos são tão engraçados, eles, eu não sei desenhar 
uma pessoa assim mais gordinha (risos), todas são magrinhas. Eu não sei 
como desenhar uma pessoa, só sei expressar que é uma pessoa, mas 
desenhar uma pessoa assim eu não consigo. Tem pessoa que consegue, 
mas eu não consegui. Daí eu não pintei roupas, nada, não coloquei roupa. 
(JAN, 3ª sessão). 
 

Na 4ª sessão JAN continua sentindo falta de saber se expressar melhor pelo 

desenho, porém diz que já está se sentindo uma desenhista. JAN queria ter 

desenhado pessoas dentro da igreja, mas não usa o recurso da transparência35; 

desenha as pessoas e a igreja em folhas separadas: 

 
- E você sentiu falta de alguma coisa, fazendo o desenho? 
Não. Eu só queria colocar aquele ali aqui dentro (risos). 

[...] quando eu comecei a fazer os desenhos, eu fiquei pensando o que eu ia 
colocar né porque na verdade não consigo fazer o ser humano. (risos) Mas 
quando eu me expressei eu achei muito importante porque eu consegui 
colocar no papel a frente da igreja pelo menos. Foi muito importante. (JAN, 
4ª sessão). 
 

Na 5ª sessão, JAN apresenta significativo avanço na qualidade do desenho 

de bonecos e diz sentir falta apenas de ter desenhado os pés. Enfim, comemora 

porque consegue desenhar com mais qualidade os bonecos em comparação com as 

sessões anteriores e diz ter conseguido se expressar melhor com o desenho. 

Extratos da entrevista: 

 
Eu queria fazer o pé. (risos) Eu não consegui fazer o pé ali. Na verdade 
esses aqui são os primeiros desenhos fazendo pessoas que eu consegui 
hoje. Hoje eu consegui fazer. 
Porque das outras vezes eu tava desenhando um risco só [...] E daí eu 
colocava com risquinho e hoje eles, também não entendi por quê, eu 
consegui fazer. Eu fui imaginando como fazer o corpinho, o braço, faltou só 
o pé. (JAN, 5ª sessão). 

 
 

e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria criação: 

 

JAN é um dos únicos participantes da pesquisa que utiliza o papel A3 (42x29 

cm) para desenhar e o faz na 4ª sessão. A maioria dos sujeitos preferiu o papel 

tamanho A4 (21x29 cm). Para pintar JAN usa três tipos de materiais: giz de cera, 

lápis de cor e canetinha. Sua escolha é justificada conforme a praticidade de cada 

material: o giz de cera para superfícies maiores ou para o cabelo; “o lápis de cor pra 

                                                
35 Neste caso, o recurso da transparência seria útil para visualizar pessoas dentro da igreja, mas não 
corresponderia ao realismo visual, que é o nível mais avançado de realismo segundo Luquet (1969).  
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pintar as letras”; a canetinha para ressaltar o contorno das janelas. JAN fala muito 

das cores que usa e explica o significado que têm para ela. A cor que mais gosta é o 

verde e diz gostar de se “vestir de verde” e explica que esta cor significa esperança. 

Sobre o amarelo, expressa:  

 
[...] eu gosto muito de trabalhar com a cor amarela, eu acho que ela é uma 
cor alegre, uma cor que simboliza como eu já falei, ela simboliza o ouro, né 
de certa forma simboliza pra quem conhece da Palavra, simboliza o Espírito 
de Deus. Então eu gosto muito do amarelo, ele brilha, eu acho lindo [...] O 
significado importante mesmo é o amarelo. (JAN, 2ª sessão). 

 

Vários sentimentos são expressos por JAN durante as sessões de desenho e 

interação. Na 1ª sessão expressa: “Eu gostei porque a gente expressou aqui através 

do desenho o que eu estava sentindo.” Na 2ª diz que está “se sentindo mais firme” 

com aquilo que vai fazer. Na 3ª declara que se sente especial indo ajudar outra 

família; sente-se alegre, na 4ª sessão, porque diz começar a se sentir uma 

desenhista. Também, na 4ª sessão, diz: “Eu me sinto bem assim, me vejo bem, feliz, 

realizada... tudo que eu coloquei no papel até agora é uma coisa que eu estou 

realizando. Então eu me sinto feliz de saber que eu posso expressar. Que eu chego 

aqui eu não fico quebrando a cabeça.” 

Na 5ª sessão, sente-se capaz de desenhar um ser humano mais parecido 

com a realidade, o que não conseguia fazer nas sessões anteriores.  
 

Eu gostei de fazer eles porque eu consegui expressar melhor com o 
desenho né, e fazer o corpo deles, tudo. É difícil, olhe, Deus tem um talento 
enorme conseguir fazer nós por dentro e por fora, todos perfeitos (risos). Se 
a gente for expressar alguém no papel é difícil. Mas a gente sempre 
consegue, é tanto que esse foi um dos melhores que eu consegui assim em 
termos de ser humano. Dois desenhos eu achei que eu fiz bem. (JAN, 5ª 
sessão.) 

 
De fato, é nítida a evolução de JAN quanto à atividade do desenho. Ao 

comparar os desenhos da 1ª e 5ª sessões, percebe-se que, apenas com a prática 

livre e sem nenhuma instrução, JAN desenha com muito maior realismo visual, como 

se verifica em seus desenhos expostos a seguir. Note-se, aliás, que se tratam dos 

mesmos personagens após quatro sessões: 
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Tais dados levam à discussão de um assunto tratado por Edwards 

(1979/1984), que é o engano da “teoria” do talento que acaba por excluir do grupo de 

desenhadores os indivíduos que não apresentam “talento” ou “dom” para o desenho, 

como se esta capacidade fosse inata, e não bastasse isso, seria um dom concedido 

apenas para alguns sujeitos. Com os dados deste estudo, verifica-se que se forem 

disponibilizados o crédito, o espaço e as condições necessárias para o ser humano, o 

“talento” aparece, como é o caso de JAN. De acordo com Edwards (1984, p.12), “[...] 

para muitas pessoas, o processo de desenhar parece misterioso e algo além da 

compreensão humana [...]”. Mais adiante a autora ressalta que “a capacidade de 

desenhar é algo que pode ser aprendido por qualquer pessoa normal de visão e 

coordenação manual medianas  –  com habilidade suficiente, por exemplo, para enfiar 

uma linha numa agulha ou atirar uma bola à distância” (EDWARDS, 1984, p.13). 

Em todas as sessões JAN diz ter gostado de se expressar graficamente. 

Atribui sua satisfação ao fato de se sentir importante podendo decidir o seu próprio 

fazer. Diz na 2ª sessão: “Gostei, eu me senti importante colocando no papel aquilo 

que eu estou fazendo, eu amei fazer ele. Até é tudo pensado, aqui a cor [...] decidi, vai 

ser desse jeito e pronto e fiz.” JAN também diz gostar de desenhar porque é uma 

maneira de expressar seus sentimentos e na 4ª sessão declara que achou seu 

Da esquerda para 
a direita: Felipe, 

Valéria e Vanessa 
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desenho lindo. Na 5ª sessão diz: “[...] eu gostei muito porque [...] eu consegui 

expressar no papel muitas coisas que eu tenho na minha cabeça, na verdade.” 

 

f) Descobertas a partir do desenho e da interação social: 

 

Logo na 1ª sessão JAN diz que tem expectativa de descobrir “coisas novas” 

sobre si mesma durante as sessões seguintes: 

 
Ah, sempre a gente descobre coisas novas né. A casa, esse que é o 
primeiro desenho, daí vou fazer outros, então eu acho que sempre vou 
descobrir alguma coisa mais nova sobre mim mesma, mas o que eu 
descobri hoje é isso, a importância de amar a família, o quanto eles são 
importantes pra minha vida e a cada dia a gente aprende algo novo né 
nessa vida. Cada dia. (JAN, 1ª sessão) (Grifo nosso). 

 

JAN parece atentar para o seu próprio desenvolvimento cognitivo. Declara 

desenhar involuntariamente o que é mais importante; diz que não repete os temas 

quando desenha e que teve progressos quanto à técnica do desenho. JAN chama a 

atenção para o fato de até a 4ª sessão não ter conseguido desenhar pessoas, que 

não fossem em forma de palitos, e na 5ª sessão diz se realizar porque conseguiu 

desenhar seres humanos mais parecidos com a realidade. Diz que sempre desenha 

pessoas em seus desenhos porque gosta de se relacionar com elas. Afirma que 

conseguiu expressar no papel, seus sentimentos e muitas coisas que “têm na 

cabeça”. 

Na 2ª sessão, JAN começa a se dar conta de sua maneira de agir e, pelas 

observações, parece se entusiasmar com o que descobre sobre si mesma. Extrato 

de entrevista: 

E descobri também né, quem eu sou através desse [...] (risos) Eu descobri, 
eu acho que hoje mesmo eu sou bem elétrica assim, eu fiz isso aqui, corri lá 
e já fiz todo o ditado que ela fez. Então tem dias que eu faço rápido as 
coisas. E isso não é só aqui na escola, em casa, na igreja, onde eu estou é 
assim, e tem dias que eu tô mais calma assim, pensativa, já demoro pra 
colocar as coisas no papel, mas hoje tô bem (risos) agitada pra fazer as 
coisas. E não é uma necessidade, é um jeito né de fazer assim. (JAN, 2ª 
sessão) (Grifo nosso). 

 

Na 3ª sessão, o desenho se refere a sete pessoas e cada uma segurando 

uma bíblia. Primeiro diz que não sabe explicar a razão de ter desenhado uma bíblia 

grande sendo que na realidade é pequena. Portanto quando desenhou tratava-se de 

um símbolo inconsciente, em seguida torna-se consciente, mas só depois de falar 
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sobre seus conceitos de discipulado e bíblia. JAN diz descobrir o porquê do seu 

desenho: desenha-se um pouco maior e segurando uma bíblia também de tamanho 

maior, significando que se sente mais desenvolvida, no aspecto espiritual, em 

relação aos seus alunos de discipulado. O extrato de entrevista a seguir mostra a 

descoberta que JAN faz em relação a essa representação simbólica e seu 

significado. Assim expressa:  

 
- E você tem uma bíblia maior no desenho do que a bíblia deles? 
É tudo aqui eu fiz maior, eu um pouco maior e a bíblia também, mas na 
verdade a minha bíblia é menor que a deles, (risos) a minha é pequenininha 
assim (mostra o tamanho com gestos). 
- E por que será que no desenho tá maior? 
Eu não, sei que eu fiz ela grandona, expressei ela grandona, agora como 
explicar eu não sei, sei que a minha é pequenininha assim, a deles é um 
pouco maior. Na verdade eu tenho uma bem grandona, mas eu não uso ela, 
eu uso bem a menor.  
- E o que significa discipulado pra você? 
Discipulado é um estudo da Palavra de Deus. Significa o ensino né da 
Palavra de Deus. 
- E o que significa a bíblia pra você? 
Deus falando comigo. É uma forma de Deus falar com a gente. Quando a 
gente tá orando a gente tá falando com Ele, a gente tá cantando a gente tá 
louvando a Ele, quando abrimos pra ler ou estudar Ele está falando com a 
gente. 
- Você descobriu alguma coisa fazendo esse desenho? 
Eu descobri aqui, no tamanho que, de uma certa forma, espiritual, eu estou 
um pouco mais acima aqui, só no espiritual, e que eles vão chegar. Um dia 
eles também vão estar com o grupo deles ensinando porque eles têm força 
de vontade. Hoje eles estão aprendendo, amanhã eles podem estar 
ensinando. Porque eu também estudo isso, estudo na sexta-feira das cinco 
às sete e quinze... 
- Então o tamanho, você disse que descobriu que o tamanho maior... a 
bíblia maior significa que você está? 
[...] um pouco acima espiritualmente. (JAN, 3ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Conforme Piaget (1975), o indivíduo pode não compreender as significações 

de certos símbolos que utiliza; estes podem conter sentimentos e preocupações 

muito além do entendimento do autor. Por um lado, o simbolismo secundário ou 

inconsciente, demonstraria uma tentativa de tomada de consciência da realidade. 

Por outro lado, este fazer inconsciente torna-se consciente à medida que suas 

razões são explicadas; a cada nova pergunta da pesquisadora, novas observações 

e novas relações entre as significações. O fazer já é um saber, porém, sem 

conceituá-lo não é compreendido de fato (PIAGET, 1974a, 1974b).  

Na 5ª sessão JAN diz ver, isto é, descobrir ou perceber a unidade dos filhos 

a partir de seu desenho. Extrato da entrevista: 
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- E fazendo esse desenho você descobriu alguma coisa? 
A unidade deles. Eu consegui ver que eles são unidos. De certa forma um 
protege o outro. Pode ter uma briga, mas um sempre protege o outro. (JAN, 
5ª sessão) (Grifo nosso). 

 

JAN fala de um episódio muito interessante que se passou entre a 4ª e 5ª 

sessão e que significa uma maior compreensão do desenho e seu simbolismo. JAN 

relaciona o desenho que fez espontaneamente, durante o final de semana, em uma 

circunstância que aconteceu com outras pessoas e a inquietou. Portanto, a 

participante transfere a atividade do desenho para o seu cotidiano. Para JAN seu 

desenho retrata a realidade e ao mesmo tempo o vê como útil para tentar reverter o 

quadro, pois, sua intenção é revelar o desenho às pessoas envolvidas na situação. 

Assim diz na 5ª sessão: 

 
- E você acha que no desenho, a gente expressa alguma coisa, que não 
expressaria de outra forma? 
Expressa. Eu acho, eu não sei se é porque eu, eu até deveria ter trazido pra 
você, esqueci, talvez semana que vem eu te trago. Eu consegui fazer isso 
que eu aprendi aqui com você, desenhar, na escola dominical domingo. É, 
tem um fato na igreja, que tem uma equipe grande, que é o ministério 
pastoral, são trinta e oito pastores e obreiros aonde eu congrego, então é 
grande. Pra atender, então digamos cada pastor, cada obreiro atenda 
dezessete, quinze, trinta, quarenta pessoas. O pastor divide. Cada um de 
nós cuida de um grupo, pra não deixar elas. Todas as áreas, a gente cuida 
deles. E há dois membros deste ministério, do corpo, fora, assim 
desanimado, ficaram fora. E na hora da aula começou vir eles e eu 
consegui, peguei um papel, uma caneta, na hora da aula e como eu estou 
pintando e desenhando aqui, eu fiz eles, todos eles de mãos dadas numa 
roda e dois deles fora. E esses dois deles fora, eu coloquei palavras ali, 
escrevi ali o que eles tão passando, o que eles precisam fazer pra voltar pro 
corpo e eu pretendo passar isso pra esses dois, eu pretendo passar esse 
papel pra eles, mostrar pra eles. Eu achei interessante até. É que eu deixei 
numa outra sacola [...] eu preciso trazer ele pra você ver. (JAN, 5ª sessão) 
(Grifo nosso). 

 

O jogo simbólico era visto por Piaget (1975) como instrumento para evocar a 

realidade e principalmente a vida afetiva. O desenho que JAN fez entre a 4ª e 5ª 

sessão remete ao que Piaget (1975) chama de jogo de combinação simbólica 

antecipatória porque embora os personagens desenhados por JAN sejam reais, bem 

como a circunstância em que se encontravam no momento, complementando seu 

desenho, JAN escreve palavras de incentivo antecipando o que irá dizer-lhes 

quando os encontrar novamente. JAN parece utilizar-se de símbolos para visualizar, 

interpretar e melhor compreender a realidade ao seu redor onde estão envolvidos 

sua própria sensibilidade e sentimentos de outras pessoas.  
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A 5ª sessão aponta novamente para uma maior sensibilização de JAN 

quanto ao desenho; parece valorizá-lo mais ainda quando relata a observação que 

fez durante uma visita a um museu. Primeiro fala do desenho com valor econômico 

e depois sugere que o desenho poderia ter a função de meio para se descobrir: 

 

Eu entrei lá naquele museu eu vi lá muitos riscos, muitas coisas, mas bem 
feitos, com datas e um monte de guardas cuidando. Então tem um valor ali. 
E pessoas podem viver disso, ou também pode usar numa psicologia, de 
repente descobrir quem elas são, pintando, fazendo alguma coisa assim. 
(JAN, 5ª sessão) (Grifo nosso). 

 

g) Percepção de JAN em relação à atividade: 

 
Na 3ª sessão JAN diz ter gostado de desenhar porque gostou de pensar nas 

pessoas que desenhou, ou seja, as sessões são percebidas como atividade 

intelectual. JAN parece realizar-se em suas produções gráficas porque 

primeiramente expressa o que sabe, diz que não fica “quebrando a cabeça”, mas, ao 

contrário, se vê livre para selecionar o que lhe é significativo e, portanto, conhecido, 

para expressar. 

JAN diz sentir-se satisfeita porque conseguiu se expressar nas sessões 

desenhando e falando. Na última sessão, retoma todos os temas desenhados e 

conclui que expressando esses conteúdos agregou a eles mais valor. JAN diz várias 

vezes que viu, ou seja, percebeu o quanto os elementos representados lhe são 

significativos. Extratos da entrevista: 

 
- E como que foi participar dessa pesquisa? 
Ah, olha eu gostei muito porque a gente, eu consegui expressar no papel 
muitas coisas que eu tenho na minha cabeça, na verdade. Expressei e vi o 
tanto que elas são importante pra minha vida né. Colocando e falando eu vi 
que os meus três filhos são muito importante, vi que o trabalho que eu faço 
com os viciados são importante, vi que ter uma igreja, um lugar fixo onde eu 
possa ir buscar a Deus também é importante né. Vi que a minha casa é 
importante. Vi que a aula, os alunos, a professora, que eu desenhei eles, 
são também importante na minha vida e eu consegui expressar isso né em 
papel. Pintei eles, expressei, eu achei que foi uma forma até valorizar mais 
eles e foi pintando. (JAN, 5ª sessão) (Grifo nosso). 

 
Eu achei que eu me expressei bem com a igreja na semana passada e 
nessa semana me expressei bem com eles. Os outros eu achei que eu fiz, 
mas não consegui assim expressar no papel bem, o jeito que eu fiz. Eu me 
expressei falando né. (JAN, 5ª sessão). 

 
Para ver é preciso antes materializar. JAN diz ver porque materializa os 

conteúdos que se relacionam com sua própria vida. Por isso, em seus desenhos a 
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participante literalmente os vê. Conforme Bourassa (1999), o desenho permite que, 

intuitivamente, o sujeito materialize situações nas quais está imerso.  

JAN diz ter gostado de participar de todas as sessões de desenho. Usa o 

verbo “despertar” para explicar o efeito que as sessões tiveram em sua vida, e diz 

que “não sabia que a gente conseguia expressar”; mais adiante diz ter aprendido 

bastante se expressando. Suas últimas falas na 5ª sessão foram as seguintes: 

 
- E se fosse pra você falar alguma coisa sobre antes e depois da pesquisa? 
Antes eu estava leiga a isto. Na verdade, eu não sabia que a gente podia 
pintar alguma coisa e ter valor. Eu sabia que escrever é importante, tudo ali 
é importante, mas eu não sabia que a gente conseguia expressar. Vem na 
mente né, igual veio meus filhos aqui sorrindo na mente e expressar no 
papel. Eu acho que foi, eu aprendi bastante com isso. 
- Aprendeu com quem? 
Pintando né aqui. Expressando né no papel e através desses trabalhos que 
você tá fazendo né. ...Eu gostei de todas as vezes que eu vim, não sei se 
você notou, nenhuma vez eu reclamei. Nenhuma vez eu falei: puxa eu não 
sei o que eu vou pintar hoje. (risos) Então eu já, todos eles já na hora você 
passava o papel eu já falava: quero o grande ou o pequeno. Já tinha em 
mente o que eu ia, na hora. Em casa eu não lembrava nem que eu tinha 
aula de pintura naquele dia. Só hoje que eu lembrei que ia ser e que eu ia 
pintar meus filhos. 
- E você acha que foi aula de pintura? 
Não. Não foi porque, por que não foi aula? Porque você não ficou falando: 
escreva isso, escreva aquilo, pinte com esse lápis. Então não foi aula. Foi 
uma expressão, não sei explicar bem de que forma, mas foi um jeito que 
você fez a gente despertar né. A gente expressar o que a gente passa no 
papel. (JAN, 5ª sessão) (Grifo nosso). 
 

Luquet (1969) já aconselhava a não interferir no que diz respeito à atividade 

gráfica, deixar a criança desenhar como quer. Vemos que nos adultos desta 

pesquisa o efeito foi positivo diante da adesão da pesquisadora à postura sugerida 

por Luquet. JAN chama as sessões de “aula de pintura”, talvez porque é geralmente 

em aula que se aprende, mas em seguida se corrige dizendo que não foi aula, 

porém uma maneira de fazer “despertar”. JAN parece atribuir este progresso à 

oportunidade que teve de se expressar graficamente partindo do que já conhecia, 

pois afirma que “já tinha em mente” o que ia desenhar. JAN reflete sobre o desenho 

após ter se servido dele para expressar sua percepção da realidade. O desenho se 

torna, portanto, um novo objeto de pensamento. Exatamente como acontece com a 

abstração reflexionante (PIAGET, 1995), em seus dois aspectos inseparáveis, 

reflexionamento e reflexão. JAN alcança um nível significativo no processo de 

tomada de consciência tematizando o desenho enquanto atividade expressiva e 

reflexiva. Segundo Gadotti (1989, pp. 29, 30), existem dois momentos no ato de 
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conhecer: o primeiro é a “produção de um conhecimento novo, de algo novo. O outro 

momento é aquele em que o conhecimento produzido é conhecido ou percebido.” O 

que coincide com as falas de JAN que toma consciência de sua produção gráfica 

enquanto novidade, isto é, descoberta: o desenho como atividade intelectual e 

criativa que contém “cada pedacinho de sua vida”, porém expressos a princípio, de 

forma intuitiva, para depois se tornar conscientes a partir dos questionamentos sobre 

suas relações com a própria vida. 
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6.4 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DE JOS 

1ª sessão – Pousada em Cascavel, viagem para Foz do Iguaçu. 

2ª sessão – Casa com dois andares 

3ª sessão – Casa com dois andares. 

4ª sessão – JOS dirigindo caminhão. 

5ª sessão – Torneio de futebol em Foz do Iguaçu. 

2ª sessão – Viagem para Aparecida do Norte 
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JOS tem 40 anos, é casado e mora com a esposa e os dois filhos, trabalha com 

impermeabilização. Os desenhos de JOS se referem a sonhos que pretende 

realizar. Os temas são relacionados a viagens, lazer e descanso. 

 

a) Motivos desenhados e suas relações com a própria vida: 

 

Na 1ª sessão JOS desenha em duas folhas: na primeira uma pousada, um 

carro na garagem, flores, árvores e um “patinho”. Na segunda folha desenha um 

ônibus, uma árvore e duas orquídeas. Conta que o ônibus que desenhou se refere a 

uma viagem que está fazendo para Foz do Iguaçu. Relata que o ônibus está repleto 

de amigos e que ele mesmo está conduzindo-os para conhecer a Itaipu e as 

Cataratas. Diz também que a pousada que desenhou é de um amigo seu e se situa 

em Cascavel, onde ficarão após ter visitado os referidos pontos turísticos. Parte da 

entrevista na 1ª sessão: 

 
- E esse ônibus tá indo pra onde? 
Tá indo pra Foz do Iguaçu. (risos) 
- E quem tá dentro do ônibus?  
Ah, é eu né. É eu. (risos) 
- E você tá aonde no ônibus? 
Tô no volante. 
- E quem mais tá no ônibus? 
Ah, tá um monte de amigo né [...] Tá lotado. Turísitica. (risos) Nós fomos 
visitar a Itaipu e as Cataratas. 
- E o que significa essa viagem pra você? 
Ah, acho que pra mim, bom, eu mostrar pros meus amigos né, conhecer a 
Itaipu e as Cataratas. Eles não conhecem. (JOS, 1ª sessão). 
 
- E essa casa aqui que você desenhou? Fala sobre ela pra mim. 
Essa casa, ixi, essa casa, eu desenhei ela, eu vou falar pra você, isso é na 
verdade uma pousada. (risos) 
- E onde está localizada esta pousada? 
Essa pousada aí? Cascavel. É onde que nós faz a parada né. (risos) Vai, 
visita as Cataratas, a Itaipu, daí a gente vem e fica na pousada. Essa 
pousada é dum amigo meu né (risos). (JOS, 1ª sessão). 
   

Na 5ª sessão JOS conta que foi para Foz do Iguaçu e encontrou amigos que 

não via há muito tempo. Conta que ele mesmo e seus amigos e familiares estão 

participando de um torneio de futebol e por isso desenhou uma bola e um campo de 

futebol suíço. Assim expressa: 

- E tem alguém aí nessa quadra? 
Nessa quadra aí? Tem eu e uns amigo meu e meus filhos (risos) 
- Que época que é? 
Esse aí? Dezembro.(risos) 
- Por que dezembro? 



173 

 

Porque dezembro que é, fomos dar uma viajada né, encontrei uns amigos e 
fomos jogar bola. Bater bola. (JOS, 5ª sessão). 
 
- E esse desenho tem a ver com a sua vida? 
[...] Tem, os momentos que a gente né, vai jogar bola ali né. Pega, encontra 
tudo os amigos ali né. Então tem a ver sim. Amigo de muito tempo que a 
gente não se encontrava, nós se encontramos ali. (JOS, 5ª sessão). 
 

JOS relaciona o jogo de futebol que desenhou a outro do qual já participou 

no passado com antigos colegas de trabalho. Diz na 5ª sessão:  

 
[...] que nem lá no Mato Grosso, lá no Mato Grosso era desse jeito aqui ó tá 
vendo? A gente saía do trabalho assim ó, na própria empresa tinha um, 
tinha o campo ali sabe, nós treinava todas quinta-feira pra jogar no 
domingo. Nós jogava no torneio assim com um monte de time. (JOS, 5ª 
sessão). 
 

JOS compara Foz do Iguaçu com a cidade onde mora atualmente e acaba 

denunciando o mal estado das ruas e terrenos: 

 
[...] eu gosto daquela região. Eu vou falar a real pra você. Aqui onde que eu 
moro aqui, eu moro em Pinhais sabe, ixi, é um negócio muito sujo sabe. 
Muita sujeira. ...os lote, os cara lá, ninguém limpa, e na beirada é uma 
avenida, e os pernilongo danado né. Muito inseto. E por quê que tem os 
insetos? Por causa da sujeira. Tem o prefeito, ele não roça os lote, nada. 
Ele não faz nada disso né. É isso que eu tô te falando. E lá não, lá é tudo 
limpinho, se deixou um lote sujo, a prefeitura vem, e manda limpar e cobra o 
imposto, e ali não, ali é muito desleixado. Mato, rua, cheio de buraco, esse 
aí, cheio de mato no meio da rua, é isso aí. (JOS, 1ª sessão). 

 

Portanto, na 1ª e 5ª sessões JOS fala com nostalgia de Foz do Iguaçu: 

cidade onde morava antes de morar na cidade atual (Pinhais), região metropolitana 

de Curitiba. Assim como o jogo de combinação simbólica compensatória da teoria 

piagetiana (PIAGET, 1975), os desenhos de JOS apontam para uma compensação 

de um desejo. Ele quer se mudar para a cidade de Foz do Iguaçu, por causa dos 

amigos que deixou lá e por causa das melhores condições que diz lá existir. 

Portanto, através dos desenhos, JOS materializa a vontade que tem de morar 

novamente em Foz do Iguaçu e se vê viajando para lá na 1ª e 5ª sessões. Extrato da 

entrevista: 
 

[...] por causa, no meu modo de pensar, se eu quiser ir, eu vou pra [...] ter 
condições de morar lá, pra mim é mais legal lá. 
- E você vai poder ir pra lá? Você vai poder realizar isso? 
Óia, não agora, eu vou agüentar por mais uns tempo, mas eu, eu sim. Na 
verdade eu já morava lá sabe. Eu morava em Foz do Iguaçu, de Foz do 
Iguaçu, o lugar é mais legal do que aqui [...] toda gente que vem de lá fica 
doida pra voltar lá. (JOS, 1ª sessão). 
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Na 2ª e 4ª sessões JOS continua compensando seus sonhos utilizando os 

desenhos para antecipá-los. Na 2ª sessão novamente desenha em duas folhas: na 

primeira, uma casa, na segunda, um ônibus. Diz que o desenho (2ª sessão) se 

relaciona com sua vida porque apesar de sua casa ter somente um andar, tem 

estrutura para a construção de um segundo andar. JOS desenhou uma casa de dois 

andares. Extratos da entrevista:  

 
- E de quem é essa casa? 
É minha [...] 
- E essa parte o que é? 
Esse aqui é a escada. É segundo andar né. 
- E a sua casa tem dois andares? 
Não. 
- Só no desenho? 
(risos) Só no desenho (risos). Mas é vontade né de ter. Vontade de ter. 
(JOS, 2ª sessão). 
 
- Esses desenhos têm a ver com a sua vida hoje? 
Hoje? Bom, essa casa aqui né, essa casa aqui tem né, porque eu tô 
procurando fazer né, um segundo piso pra mim. É. Que a minha casa já tem 
estrutura pra segundo né [...] (JOS, 2ª sessão). 

 

Da mesma forma, na 2ª sessão JOS representa graficamente um ônibus. O 

desenho materializa uma viagem que ele gostaria de fazer para Aparecida do Norte, 

estado de São Paulo. Conta que seus amigos e família estão juntos com ele. É 

interessante notar que JOS se transporta para o futuro a ponto de tratar a situação 

desenhada como momento atual. Parte da entrevista na 2ª sessão: 
 

- Pra onde que o ônibus tá indo? 
Esse ônibus tá indo pra São Paulo (risos). Mudou (risos). 
- São Paulo? E quem que tá dentro? 
Quem tá ali sou eu. 
- Aonde você tá? 
Tô no volante dele aí. Não desenhei, mas tô aí. (risos) Tô ali. 
- E quem mais tá no ônibus? 
Ah, esse ônibus aí tá cheio, eu tô fazendo excursão. Pra Aparecida do 
Norte. (risos) Ixi, amigo. E a minha família tá tudo aí dentro né. 
- Aparecida do Norte, você conhece? 
Bom, eu conheço quando eu era criança ainda sabe? Ixi, eu acho que eu 
tinha o que, uns? Uns oito anos, sete anos, eu acho que sete anos. 
- E por que você desenhou um ônibus indo pra lá? 
Desenhei porque me deu vontade de ir lá de novo né. Pagar umas 
promessa. (risos) (JOS, 2ª sessão). 
 
- E que época que é o ônibus e que época que é a casa? 
Esse veio primeiro porque é a casa né, daí que eu desenhei o ônibus. 
- E quanto tempo de diferença? Dessa época pra essa época? 
Ixi, uns dois anos. (risos) 
- Mas esse aqui já aconteceu ou vai acontecer? 
Esse aqui vai acontecer. Aqui nós estamos indo tudo pra Aparecida que 
nem eu falei. (JOS, 2ª sessão) (Grifo nosso). 
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JOS relaciona o desenho que fez com seu passado quando é questionado 

sobre já ter viajado para Foz do Iguaçu levando amigos com ele. Após responder 

afirmativamente, relata o trabalho que fazia transportando mercadorias do Paraguai 

para Medianeira, passando pela fronteira na cidade de Foz do Iguaçu. Parte da 

entrevista da 2ª sessão: 

 
- E você já fez isso alguma vez? Levar pessoas assim no ônibus, amigos, 
família? 
Se eu já fiz alguma vez? Óia, eu lá em Foz do Iguaçu, até não era um 
ônibus sabe, mas era uma Kombi assim, sabe? 
- Uma Kombi? 
Trabalhava nisso aí, é real mesmo, trabalhava com uma... tinha uns cara 
que puxava muamba lá do Paraguai sabe, e eu fazia lotação sabe? 
Passava a barreira da polícia federal né, lá de Foz até Medianeira, lá ixi, eu 
pegava, sempre eu procurava assim pra fazer uma lotação de amigo né, 
mas nem todas vezes dava certo né, levava de... já fiz sim, mas de Kombi. 
(JOS, 2ª sessão).  

 

O desenho da 4ª sessão se refere ao caminhão do qual JOS já tinha falado 

na 2ª sessão. Diz: “[...] já é um pensamento que já faz ó, já faz tempo né. E hoje eu 

cheguei aqui, falei: vou fazer o caminhão agora.” JOS desenhou, casas nas três 

sessões anteriores e diz querer mudar de tema na 4ª sessão. Diz: “Porque teve [...] 

umas três vezes [...] que eu fiz o mesmo desenho, [...] fazendo casa né, agora eu 

vou mudar o desenho né, vou fazer de outra forma agora né. Fazer sempre a 

mesma coisa não né? Conta que se desenhou dirigindo um caminhão, fazendo um 

frete, de Mato Grosso para São Paulo. Diz que é um carregamento de madeira. 

Parte da entrevista: 

 
Aquele ali sou eu. 
- Tá no volante? 
Tô no volante... 
- E esse desenho tem a ver com a sua vida? 
...É, quer dizer, agora, agora não né. Mas eu pretendo que vai ter ainda né. 
Porque eu tenho vontade de trabalhar com isso aqui ó. O caminhão. Por 
isso que eu desenhei. Tem a ver sim com a minha vida. (JOS, 4ª sessão). 
 

JOS percebe relações entre sua vida e todos os seus desenhos e diz sentir-

se feliz em todas as sessões. Na 4ª sessão, responde a como se sentiu fazendo o 

desenho com as palavras seguintes: “Feliz, fazendo o desenho. Porque é aquilo que 

eu consegui né. O dia que eu tiver o meu caminhão mesmo [...] aí a gente tá mais 

feliz ainda né” (Grifo nosso). Portanto, JOS se sente feliz porque se vê na situação 

desenhada, e parece já ficar satisfeito em parte como se já tivesse conseguido 

adquirir o caminhão (usa o verbo no passado: “consegui”), mas em seguida diz que 
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ficará mais feliz quando o que foi representado se tornar realidade (expressão 

indicando o futuro: “o dia que eu tiver”).  

O desenho da 3ª sessão se refere a sua própria casa (novamente com dois 

andares) e um carro na garagem. Conta que é noite e está junto com sua esposa e 

filhos jantando e depois indo dormir. Diz: “Se esse desenho tem a ver com a minha 

vida? Tem né porque, minha casa né. Tem a ver com a minha vida sim.” JOS conta 

que sua casa é toda branca por dentro e por fora, mas no desenho pintou sua casa 

toda colorida: “É tá bem colorida... Eu pintei tudo de amarelo também aqui né. Eu 

gosto de pintura amarelo.” Diz que o amarelo lhe traz felicidade. Parte da entrevista 

na 3ª sessão:  

- E ela é assim mesmo a tua casa? Do jeito que tá no desenho? 
É quase assim. 
- Quase? 
 (risos) Só a pintura que não é. A pintura é branca, tudo. É por dentro e por 
fora, é branco [...] eu mudei a cor. Esse amarelo aqui é uma cor bonita né. 
Gostei da cor. Verde também, marrom, esse é parte da cobertura dela né. 
(JOS, 3ª sessão). 
 
E o carro, é igual o teu aquele carro ali da garagem? 
É mais ou menos. (JOS, 3ª sessão). 
 

Os desenhos e falas de JOS indicam sua insatisfação com a realidade no 

presente. JOS deseja mudar de cidade e de trabalho. Além disso, mesmo estando 

feliz porque tem uma casa própria, não se contenta com apenas um andar e 

pretende construir um “segundo piso”. JOS parece não aceitar o que vive no 

presente; quer realizar seus sonhos, mas não diz exatamente que meios vai usar 

para transformar sua realidade, apenas fala da falta de dinheiro e da longa jornada 

de trabalho com pouco descanso; também coloca alguns prazos, como por exemplo, 

em dois anos quer fazer uma viagem para Aparecida do Norte e diz que vai 

“agüentar mais um tempo” para depois se mudar para a cidade de Foz do Iguaçu.  

JOS não desenha somente seus próprios interesses, mas em suas 

produções gráficas inclui sua família e seus amigos, percebe-se unido ao grupo com 

o qual se identifica. Portanto, os planos que faz para momentos de lazer que 

representa, não são apenas em prol de si mesmo, mas incluem o grupo. JOS 

explicita sua intencionalidade nos desenhos: com as viagens de ônibus, JOS 

expressa graficamente seu desejo de oportunizar que os amigos conheçam novos 

lugares. JOS também se vê com a família e os amigos em um torneio de futebol no 

qual vencem juntos porque lutam juntos, com garra. Sua felicidade é comemorar a 
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vitória junto a eles. JOS não vê sua realidade como sendo uma fatalidade, ao 

contrário, percebe muitas possibilidades quanto a formas de trabalho e lazer. Em certa 

medida, esta atitude remete ao que diz Freire sobre a pessoa que não é somente ser-

em-si, isolada, mas “atua como sujeito, como ser-para-si.” (FREIRE, 2005, p. 72).  

 

b) Consciência de si e do outro: 

 

JOS se vê sempre feliz nas situações representadas graficamente. Embora 

sua situação atual seja muito diferente das situações desenhadas, JOS parece 

otimista quanto a alcançar seus objetivos. Apenas na 3ª sessão, desenha seu 

presente e neste caso, também se sente feliz e satisfeito em relação a ter uma casa, 

enquanto compara a outros que não têm. Diz “mostrei a minha casa” indicando que 

se expressa pelo desenho. Parte da entrevista na 3ª sessão: 

 
- Ãhã, e como você se vê a partir desse desenho? 
Como que eu me vê? Feliz. 
- Por quê? 
Porque mostrei a minha casa, tenho um lugar pra mim morar né. Isso é o 
mais importante hoje né, ter lugar né. Porque tem gente que não tem e 
queria ter uma casa né e eu já tenho a minha. 
- O que você acha das outras pessoas? 
Quem não têm casa? 
- É. 
Ah, eu acho uma situação meio complicado né, pagar aluguel, esse negócio 
assim né. (JOS, 3ª sessão) (Grifo nosso). 

 
A seguir partes das entrevistas da 1ª, 2ª, 4ª e 5ª sessões, nas quais JOS 

utiliza o desenho como meio para se transportar para o futuro e diz estar feliz 

mesmo sendo situações virtuais. Extratos das entrevistas: 

 
- E como você se vê a partir desse desenho? 
Como que eu me vê? Eu me vê eu nesse lugar aqui. (bate com a mão no 
desenho, risos) 
- E é possível? 
É, não é possível não. 
- Por que não? 
Porque, por causa, no meu modo de pensar, se eu quiser ir, eu vou pra, ter 
condições de morar lá, pra mim é mais legal lá. Só porque, do jeito que eu 
tô te falando né, se aqui fosse uma limpeza, tudo, eu tô falando de Pinhais 
não de Curitiba, lá o Prefeito é muito de deixar assim, sabe, os mato, vixi. 
Você capricha na tua casa, tudo certinho, mas a rua não ajuda, não adianta. 
(JOS, 1ª sessão). 
 
Tô no volante dele aí. Não desenhei, mas tô aí. (risos) Tô ali [...] esse 
ônibus aí tá cheio, eu tô fazendo excursão. Pra Aparecida do Norte. (risos) 
- E o que você achou de você fazendo esses desenhos? 
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O que quê eu me achei de mim fazendo esses desenhos: me achei feliz né, 
desenhar minha casa e o meu [...] tá feliz. (JOS, 2ª sessão). 
 
- E como que você se vê a partir desses desenhos? 
Eu me vê bem. 
- Você se vê bem na casa ou no ônibus? 
Ah, eu vou te falar bem a verdade: nos dois. (JOS, 2ª sessão). 
 
Esse caminhão, na verdade tá vindo de Mato Grosso [...] Eu que tô dirigindo 
esse caminhãozão. Cheio de madeira. Pra São Paulo. 
- E ali dentro do caminhão você tá pensando alguma coisa? 
Se eu tô pensando? (risos) Eu tô pensando como que eu vou fazer pra 
chegar em São Paulo. (risos) Primeira viagem que eu tô indo. (risos). 
- O que você acha de você mesmo olhando pra esse desenho? 
Eu me acho feliz, porque eu tô viajando, é uma coisa que eu sempre queria 
né. (JOS, 4ª sessão). 
 
- E olhando esse desenho como que você se vê?  
Não. Eu me vejo feliz né. Jogando uma bolinha ali ó. Passatempo. (JOS, 5ª 
sessão). 

 

JOS fala na 1ª sessão que vai “agüentar por mais uns tempo” na cidade 

onde mora e diz que percebe uma diferença entre os moradores de Foz do Iguaçu 

(onde quer morar) e os de Curitiba e Pinhais. Assim expressa: 

 
Eu não sei, acho que é mais acostumado lá né, tipo assim as pessoas né, 
trata você por bem [...] e aqui em Curitiba a turma é muito fechado. Você vai 
conversar assim sabe, uma hora te responde outra hora não né, então aqui 
é muito fechado, vixi. Lá é melhor.  
- Como que você enxerga as outras pessoas a partir desse desenho? 
Isso aí, lá ou daqui?Ah, eu acho, ixi, legal né, que nem eu te falei lá né. 
(risos) (JOS, 1ª sessão). 

 

A partir do desenho da 5ª sessão JOS diz representar um jogo sério que 

está terminando, no qual ele mesmo e seus amigos estão prestes a ganhar em 1º 

lugar em um torneio; o participante se vê com seus amigos em Foz do Iguaçu 

jogando futebol com times de outras cidades; demonstra bastante otimismo e 

competitividade. Parte da entrevista na 5ª sessão: 

 
- E aí você tá pensando em alguma coisa enquanto joga? 
Não. Tô pensando só na bola e de ganhar.(risos)  
- Ah é. Quem que tá no teu time? 
Ah, no meu time tá os meus parente tudo e os colega. 
- E no outro time? 
E no outro time os... Na verdade no outro time eu não conheço nenhum. 
Nenhum. Só conheço o meu time. 
- Ah, e é uma competição séria? 
É sério, por isso que eu não conheço ninguém do outro time. 
- Ah, e você quer ganhar por quê? 
Eu quero ganhar. Esse é um torneio, que a gente tá jogando. É troféu, 
esses negócio assim né. Nós queria ver se nós tira primeiro lugar ali. (risos)  
- Ah, tá. E o que significa pra você ganhar? 
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Ganhar pra mim? É uma felicidade né. A gente ganhar. 
- E o que precisa pra ganhar? 
Garra. É, bastante garra. E jogar sério no meio de campo. Jogar pra ganhar. 
- E como que você vê as outras pessoas a partir desse desenho? 
No jogo ali, você quer dizer né?E eu ganhei deles, eu vejo eles triste do 
outro lado. (risos)  
- Ah é? 
Lógico, perdeu né. 
- Então na verdade já acabou o jogo? 
Ah, já tá acabando o jogo (risos). E tamo ganhando aí. 
- E o torneio tá acontecendo aonde? 
Em Foz. 
- Ah e o que faz o outro time não ganhar? 
O que faz os outros times não ganhar? Porque eles é ruim, nós é bom. 
(risos) Por isso que eles não ganha. Eles tão tentando ganhar, mas não 
conseguem (risos). (JOS, 5ª sessão) (Grifo nosso). 

 

JOS expressa felicidade durante todas as sessões como se parte dos 

desenhos fosse sua própria realidade no momento, pois, sempre descreve as 

situações utilizando verbos no gerúndio ou no passado. Fala sobre si mesmo, 

geralmente em meio a outras pessoas, família, amigos, colegas e fala em nome do 

grupo empregando o pronome pessoal nós. Apenas na 4ª sessão JOS se desenha 

em uma situação de trabalho onde está viajando sozinho em um caminhão. 

Enquanto fala de outras pessoas também fala sobre sua própria maneira de ser: diz 

que gosta de conversar, é otimista em relação à competição, pois, diz que seu time 

vai ganhar o troféu (1º lugar) porque seu time é bom e tem garra. JOS conta que 

algumas pessoas o traíram e, por isso, diz ter cautela em relação a confiar nas 

pessoas. JOS fala de suas atitudes e de seus gostos enquanto explica seus 

desenhos: como esposo e pai, é provedor, trabalha além do horário normal; diz que 

pretende trabalhar “por conta”, quer trabalhar viajando e diz que com setenta anos 

poderia ainda estar trabalhando com fretes, indica ter senso de liderança, pois, se vê 

conduzindo um grupo de amigos em duas viagens.  

 

c) Consciência de valores: 

 

Em todas as sessões JOS diz valorizar muito a família e a ampliação dos 

bens materiais. Sua preocupação maior é prover o sustento para a esposa e os 

filhos. Parte da entrevista: 
 

- O quê que é mais importante pra você olhando esses desenhos? 
Olha eu vou falar bem a verdade, o mais importante pra mim é esse aqui. 
(mostra o desenho do ônibus) 
- Por quê? 
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Se tivesse um ônibus desse aí, tá louco. 
- O que ia acontecer? 
Ganhava muito dinheiro né, fazendo turismo. 
- Então, o mais importante de todos os desenhos é esse? 
É. Esse daí e a casa né. Os dois. 
- Por que esses dois são mais importantes? 
Esse aqui é pra eu morar e esse seria pra eu ganhar o meu cascalho 
(risos). Esse aqui é minha morada né, vamos supor morada minha e esse 
pra ganhar meu dinheiro né. (JOS, 1ª sessão). 

 

Na 2ª sessão JOS diz: “Que quê é importante na vida pra mim? A minha 

família né. Isso é mais importante depois vêm meus parentes.” Igualmente na 3ª 

sessão coloca a família como prioridade, porém acrescenta que a saúde e o dinheiro 

são muito importantes também, pois, diz: “Mais importante pra mim é a minha 

família. O mais importante é isso. Família, saúde e dinheiro também né. (risos) Tem 

que ter dinheiro se não, senão não anda as coisas.” Também na 5ª sessão JOS fala 

da importância da família: 
 

- O que é mais importante pra você a partir desse desenho? 
Ixi, a partir desse desenho, o que é mais importante pra mim? É minha 
família. É o mais importante é a família da gente, depois vêm os amigos. 
(JOS, 5ª sessão). 
 
- Qual que é a diferença de dezembro e dos outros meses? 
Dezembro eu vou te falar, é o dia que é mais bom, que a gente tem pra 
fazer festa eu acho que é em dezembro né. O dia 25 por ali. É o dia bom. A 
gente faz uma reunião... Vou passear pro lado de Foz do Iguaçu, tem meus 
colega lá né, tem da parte da minha família também. Então a gente junta 
todo mundo. Dança, joga bola, faz tudo isso aí, né. 
- E o que significa família pra você? 
Família pra mim é, meus pais e a minha família né. Uma família. Os amigos 
também. (JOS, 5ª sessão). 

 

Na 4ª sessão JOS fala de sobrevivência, dinheiro e saúde relacionando-os 

ao trabalho com o caminhão que desenhou. JOS valoriza a força física que, para 

ele, é sinônimo de saúde e condição para se sustentar, diz: “Saúde pra mim é [...] ter 

força pra trabalhar [...] se você tem saúde você tem dinheiro”. Partes da entrevista: 
 

- E olhando esse desenho o que é mais importante pra você? 
O que é mais importante pra mim, na minha vida você fala né? É meus 
filhos e minha esposa né. 
- E esse desenho tem a ver com os seus filhos e com a sua esposa? 
Tem sim. Tem, porque eu trabalho, tô trabalhando com o caminhão né, é 
onde que eu sustento eles. (JOS, 4ª sessão). 
 
- E o que significa caminhão pra você? 
Caminhão? Caminhão é um, um negócio que a gente trabalha com ele né. 
- E trabalha pra quê? 
Pra sobreviver. 
- E o que é sobreviver? 
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Sobreviver? Esse aqui, na verdade é o ganha-pão da gente né. É pra 
sustentar ele e a família toda, e pagar as contas. Se tudo vai bem né, a 
gente vai ganhar dinheiro com ele né. 
- E o que é dinheiro pra você? 
Dinheiro pra mim? Dinheiro pra mim é, é que traz sustento pra dentro de 
casa né, sem o dinheiro a gente não sobrevive, né? 
- E com o que mais a gente não vive? 
O que mais que a gente não vive? Sem saúde a gente não vive. 
Primeiramente é, a gente tem que ter saúde pra sobreviver, se não. O cara 
doente numa cama aí, ele não vai sobreviver. Ele tem que ganhar. 
- Ah, e o que é saúde pra você? 
Saúde pra mim é você não ter nada, não ter problema de saúde, não ter 
problema nenhum. Ter força pra trabalhar. Se você tem saúde você tem 
dinheiro. Agora, se não tem saúde de que jeito vai ganhar dinheiro? Não 
tem jeito. Nem pra se sustentar né. (JOS, 4ª sessão). 

  
Na 1ª e 5ª sessões JOS define o que é amigo segundo sua experiência de 

vida e fala do valor da amizade; dá um exemplo de uma pessoa que pensava ser 

seu amigo e o traiu. Na seqüência parte das entrevistas: 

 
- E o que significa amigo pra você? 
Amigo? Ixi, amigo é um cara que a gente considera né, amigo pra mim é 
isso aí, tem uns cara que você considera, bota fé neles né não é esse cara 
que é um trairão sabe? Esse é o amigo. (JOS, 1ª sessão). 
  
- O que é um amigo pra você? 
Ah, o amigo pra mim tem que ser um amigo, daquele que considera a gente 
mesmo né. Que tem muita gente que fala que é amigo e bem no final não é 
nada. Então pra mim tem que ser um amigo de confiança, né. Que tem 
amigo de hoje em dia que ixi, apronta com a gente assim né, faz qualquer 
coisa. Que nem eu na verdade, até um primo meu já fez isso comigo sabe. 
Uma vez lá em Foz do Iguaçu né... eu tinha um terreno né, e tinha dinheiro 
pra comprar outro terreno. E ele falou assim pra mim: ó você me empresta o 
dinheiro, que eu tô devendo né, você me empresta o dinheiro aí, que eu tô 
devendo pra uma loja aí e daí eu te mostro aquele terreno. Lógico, não tinha 
nada a ver né. Eu emprestava o dinheiro pra ele, mas eu tinha o dinheiro, 
eu ia comprar o terreno. Porque é ele o meu primo [...] eu fui mesmo, confiei 
nele. Emprestei o dinheiro pra ele né. Sabe o que ele fez? Chegou lá e 
comprou o terreno lá... e falou pra mim: ó se quiser me dar tanto agora, o 
terreno é teu. Com o meu dinheiro ele fez isso. Entendeu? Parente faz isso. 
Então isso aí, esse tipo de gente aí, ixi, Deus o livre... (JOS, 5ª sessão). 
 

Pede-se a JOS que resuma seu desenho em uma idéia principal, ao que ele 

responde: “Idéia principal? Vou falar a verdade, agora [...] felicidade né. Isso aí.” 

Segundo JOS a felicidade está relacionada a compartilhar vitórias com seus amigos: 

 

- E o que é felicidade pra você? 
Felicidade pra mim? Felicidade, felicidade é, vamos supor que nem a gente 
ganhar uma partida dessa é uma felicidade né, junto com os amigos ali né. 
Levantando o troféu lá encima lá. E dê-lhe festa né. (JOS, 5ª sessão). 
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Portanto, para JOS, família, saúde, amizade, diversão, felicidade, trabalho e 

dinheiro são valores importantes. Em suas falas JOS relaciona como causa e 

conseqüência os seguintes valores: ter saúde é poder trabalhar e ter dinheiro para 

sustentar a família; estar unido com a família e os amigos é por um lado, lutar para 

vencer (por exemplo, o campeonato na 5ª sessão) e por outro lado, se divertir e ter 

felicidade.  

 

d) Consciência de necessidade: 
 

Percebe-se que JOS fala muito de lazer a partir dos seus desenhos. Diz que 

lhe faltou desenhar uma piscina durante a 1ª, 3ª e 5ª sessões; na 1ª sessão comenta 

quatro vezes sobre esta necessidade e na 3ª sessão promete desenhar a piscina na 

sessão seguinte, mas a piscina não foi desenhada em nenhuma sessão. O motivo 

piscina se relaciona ao seu desejo no presente, mas, ao mesmo tempo, evoca seu 

passado. Falas na seqüência das entrevistas: 

 
Se eu senti falta de alguma coisa? Veja bem, o que eu queria fazer nesta 
casa aqui é uma piscina, acabei esquecendo, mas é uma piscina que eu 
queria fazer aqui também. É importante né. Quanto mais essa região lá né, 
é quente pra caramba. Tem que ter uma piscina pra gente dar uma 
refrescada. (risos). (JOS, 1ª sessão) (Grifo nosso). 
 
É só a piscina mesmo né, que eu já te falei né, que eu devia ter feito aí, não 
fiz. (JOS, 1ª sessão) (Grifo nosso). 
 
- Quer falar mais alguma coisa? 
O que eu queria fazer nessa casa aqui também era uma piscina, desde que 
eu sentei aqui, mas eu acabei esquecendo. (risos) (Grifo nosso) 
- E o que significa uma piscina pra você? 
Uma piscina pra mim é onde eu tomo um banho né, passar um final de 
semana assim na manha. Tomar uma cervejinha, solzinho quente, dar uma 
refrescada [...] 
- E você já entrou em alguma piscina alguma vez? 
[...] Lá em Foz do Iguaçu né. Agora aqui em Curitiba nenhuma, aqui só fui 
na praia mesmo, mas lá em Foz, lá ixi, Iá direto em piscina. Eu não tinha né, 
mas tinha meus amigos sabe. Tinha um pesque e pague lá também que 
tinha uma piscinona lá, a gente pagava entrada lá e ficava o dia todo lá. 
Tem isso lá. Paga entrada lá, fica o dia todo. Leva uma carninha lá, pode 
assar, tem churrasqueira, tem tudo lá. Lá é legal. (JOS, 3ª sessão). 
 
É faltou a piscina e um jardim, mas no outro desenho eu já faço. (JOS, 3ª 
sessão) (Grifo nosso). 
 
- E esse desenho aí, tem mais alguma coisa que você quer falar sobre o 
desenho? 
[...] Eu, na verdade, eu ia fazer uma piscina aqui, já faz hora que eu tô né, é 
pra eu fazer eu acabo esquecendo. Eu ia fazer uma piscina ali. Do lado ali 
uma churrasqueira. Mas acabei esquecendo. Eu ia fazer sim. A gente acaba 
de bater uma bolinha, vai ali toma um banhozinho, bota uma carninha assar 
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na churrasqueira. Come um churrasquinho, uma cervejinha, é bom. (JOS, 5ª 
sessão) (Grifo nosso). 

 

A entrevista da 5ª sessão mostra que a partir do desenho JOS expressa 

novamente momentos de lazer que espera ter no final do ano. Fala sobre trabalho e 

diversão como relevantes para sua vida. Parte da entrevista: 

 
É um torneio isso aí na verdade [...] 
- E torneio é trabalho ou é diversão? 
É diversão. 
- E qual é a diferença do trabalho e da diversão? 
O trabalho né, porque a gente, dá pra gente sobreviver né. E esse aqui não. 
Esse aqui é uma diversão né. Perto dos amigos tudo ali, vamo jogar uma 
bolinha e tal. 
- O trabalho é pra sobreviver? 
Sobreviver. 
- E sobrevive sem diversão? Já que trabalho é sobreviver. 
É, vai os dois aí. Mas pra sobreviver é, né, é o trabalho. A gente vive sem 
diversão né. Tem gente que vive né. Agora eu não, porque eu gosto de 
diversão (risos). 
- Que tipo de diversão? 
Ah, dançar um bailinho né. (risos) Vou numa festa, cantar, tocar uma viola, 
tudo isso. 
- Que mais que você faz de diversão? 
Olha, eu jogo bola, né, vou no baile, vou passear, né, passeio muito. É isso 
aí. (JOS, 5ª  
sessão). 

 
Piaget (1975), concordante com Silberer, diz que o simbolismo é “simples 

reflexo, direto ou ‘alegórico’, dos desejos de expansão ou dos sentimentos de 

insegurança do sujeito”. (PIAGET, 1975, p. 250). No caso de JOS, a impressão que 

se tem é que seus desenhos são reflexos de seus desejos de expansão: mudar-se 

de cidade, trabalhar viajando de um estado para outro, visitar outras cidades.  

JOS reclama da falta de dinheiro na 1ª e 2ª sessões dizendo: “Falta 

dinheiro”, menciona, na 2ª sessão, que sonha em adquirir um caminhão para 

trabalhar “por conta” com fretes, e o desenha na 4ª sessão. Nesta fala, JOS acaba 

denunciando a discriminação por idade quando da contratação de empregado. Diz 

na 2ª sessão: 

 
[...] esse aí (ônibus) tá muito difícil. 
- Por quê? 
(Faz sinal de falta de dinheiro) Dinheiro. 
E eu tenho vontade sabia? Eu tenho vontade de ter um ônibus desse. A 
minha vontade mais é ter um caminhão pra gente procurar trabalhar numa 
maneira mais boa assim né [...] que quando o cara chega depois dos 40 
anos né, chega nos 40, já é difícil arrumar um trabalho em empresa né. 
Então a gente tem de procurar uma maneira pra trabalhar por conta, e [...] a 
gente pode ter até, com 70 anos tá andando ali, um trabalho mais leve, só 
basta a gente ter cuidado. (2ª sessão) (Grifo nosso). 
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Ao mesmo tempo em que JOS diz lhe faltar dinheiro, também diz trabalhar 

além do período normal e conta que tem apenas 10 dias de folga somente no final 

do ano. Fala da 3ª sessão: 

 
[...] trabalho muito mesmo, demais, demais. Bastante mesmo. (risos) 
É, talvez é até mais que o normal porque a gente pega né sete horas, lógico 
eu trabalho por conta né, mas veja bem, tem vez que eu cheguei em casa 
era uma hora da manhã [...] é apurado né porque a gente tem bastante obra 
né, apurado né, então a gente tem que apurar. E eu trabalho demais 
mesmo sabe, pra mim não tem feriado, não tem nada né [...] Agora só fim 
de ano daí eu gosto de dar uma viajadinha né [...] vou ver os parente, vou 
visitar os amigos lá pro lado de Foz. Aí fim de ano, daí eu paro uns dez dias 
por aí. (JOS, 3ª sessão). 

 
JOS admite trabalhar demais e busca por um trabalho menos fatigante; seus 

desenhos e falas mostram a urgente necessidade de descanso. Para sobreviver, isto 

é, para sustentar ele mesmo e a família, JOS sacrifica os momentos de descanso e 

de lazer que tanto valoriza. Logo, depara-se aí com uma denúncia. JOS deixa de 

usufruir o direito às férias e trabalha além da carga horária de trabalho de 44 horas 

semanais, para tentar adquirir meios de melhorar sua qualidade de vida. JOS 

também relata o trabalho informal e ilegal na 2ª sessão (fazer lotação de Kombi no 

Paraguai) que evidencia o risco e a dificuldade que JOS já enfrentou para suprir 

suas necessidades básicas e de sua família. Seria fácil condenar JOS por sua 

atitude, mas como diria Freire (2005, p.87) “o homem marginalizado não é um ser 

fora de. É ao contrário, um ser no interior de, em uma estrutura social, em relação de 

dependência para com os que falsamente chamamos de seres autônomos [...]” 

 

e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria criação: 

 

A escolha do material e os sentimentos evocados quanto à própria 

produção, parecem confirmar o sentimento de capacidade e a percepção de estar 

em um mundo de possibilidades, pois, JOS experimenta todos os materiais durante 

as sessões de desenho: lápis de cor, giz de cera, tinta guache, canetas hidrográficas 

e carvão. No entanto, utiliza apenas folhas tamanho A4. Justifica o uso de cada 

material conforme sua utilidade e praticidade. Diz que o giz de cera pinta mais rápido 

e que a tinta guache e os lápis de cor são mais práticos. Explica que usou o carvão 

para pintar a estrada (asfalto). Na 2ª sessão, JOS mostra insatisfação porque usou 
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cores diferentes do que tinha planejado e porque diz ter sido mal pintado. O que 

parece uma busca pelo aperfeiçoamento de seu desenho. Extrato da entrevista: 

 
Eu pensei de pintar ela tudo de verde, uma parte daí, que nem a garagem 
mesmo, esse tinha que deixar branco mesmo, e esse aqui ó, ficou feio, se 
pintasse de branco [...] a cobertura também não gostei, podia ter pintado ela 
tudo de azul ficava bem mais bonita, a cor podia né, não sei, tudo verde 
embaixo, que nem tava de plano de fazer mas daí não sei o que que deu na 
minha cabeça, eu fiz esse aqui né. Verde embaixo e amarelo em cima e 
aqui azul, ficava mais legal. Aí ficou tudo, não gostei do jeito.  
É, o ônibus aí, um negócio que eu não gostei também foi aqui ó, essa roda 
aqui, mal pintado [...] (JOS, 2ª sessão). 

 

Na 4ª sessão JOS se coloca em frente ao material e diz: “Vamos brincar 

com esses lápis aqui, eu tenho que inventar um jeito diferente de desenhar. Sempre 

a mesma coisa não né.” A iniciativa em JOS é expressa quando além de 

experimentar todos os materiais disponíveis, desenha-se duas vezes conduzindo 

ônibus, levando os amigos (1ª e 2ª sessões), diz que precisa providenciar uma fonte 

de renda que não dependa de emprego assalariado e, por isso, desenha seu próprio 

caminhão no qual faz viagens de um Estado para outro (4ª sessão), também indica 

ser bastante competitivo (5ª sessão) e ter consciência de sua capacidade de 

inventar. Sobre esta, JOS se expressa da seguinte maneira: 
 

[...] quando a gente inventa alguma coisa. Eu cheguei aqui pra desenhar né. 
Vou desenhar um patinho, então vou inventar né. Se eu fiz uma casa, vou 
pintar outro desenho né que já fiz casa então não vou fazer casa hoje, o que 
quê vai fazer, então o cara vai inventar um caminhão, fiz um caminhão aí, 
que nem no meu caso. Fiz um caminhão. (JOS, 4ª sessão). 

 

Piaget (1967) diz que a assimilação da realidade a torna compreensível e 

assimilar para o autor é agir a partir do que já se sabe, isto é, produzir, construir. A 

compreensão necessita da invenção. É o que parece acontecer com JOS, que se 

preocupa em não repetir seus desenhos, mas a partir de suas experiências vividas e 

imaginadas cria novos desenhos que são explorados em seus significados através 

das entrevistas.  

JOS diz gostar dos desenhos que fez. Justifica a satisfação com suas 

produções gráficas dizendo que os temas desenhados lhe agradam. Na 1ª sessão 

diz: Ah, eu gostei né, mesmo que não tá bem feitinho, mas gostei. Gosto do carro, 

da casa, uma florerinha né, na frente da casa, isso é bonito...” Na 3ª sessão diz: 

“Gostei. Porque é a minha casa né. Daí eu gostei.” Na 4ª sessão: “Gostei. É, eu te 

falei né, é um negócio que eu gosto sabe? É do caminhão né. Viajar.” E na 5ª 
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sessão: “ Ah, gostei, gostei do desenho. É uma bolinha né, um campinho ali né. 

Juntar os amigos, bater uma bolinha. É bom isso aí.”  

  

f) Descobertas a partir do desenho e da interação social: 

 

Na 5ª sessão JOS fala que está aprendendo a desenhar e explica o que é 

aprender: na sua opinião, depende de uma prática onde, progressivamente, a 

pessoa passa do erro ao acerto, de uma menor para uma maior qualidade, pois, diz 

que “vai melhorando” seu fazer. JOS também percebe-se aprendendo com a 

interação. 

- E como que foi participar dessa pesquisa pra você? 
Foi bom né. 
- Por quê? 
[...]Vai aprendendo né. Que nem eu, vamos supor assim que eu fosse um, 
numa sala de aula lá, não ia fazer esse tipo aí não né. Desenhar uma bola, 
um campo ali né. Então foi muito importante isso aí né. 
- E o que significa pra você aprender? 
Aprender? Aprender é quando a gente não sabe, a gente não sabe assim 
das coisas e tenta fazer né. Se você fez certo, tá fazendo errado, cada dia 
tá melhorando, você tá aprendendo né. Não é mesmo? Você vai fazer a 
primeira vez não fica bom, vai tentando, cada vez vai melhorando mais 
(risos). É isso aqui. 
- E aprender tem a ver com descobrir? 
Aprender tem alguma, com descobrir? Eu acho que tem né. 
- Como que tem? Como assim? 
Aprender. (silêncio) 
- Você disse que aprender é quando vai melhorando? 
É quando vai melhorando as coisas né. Você vai fazendo os desenhos, vai, 
cada vez vai melhorando mais né. 
- E aconteceu isso? 
Ah, já aconteceu né. Que nem esses dias atrás aí. Eu fui fazer uma casa, 
ixi, não acertava fazer, umas duas vez, daí na outra já fiz mais melhor. 
Então vai aprendendo. 
- O que você aprendeu? 
Aprendi fazer uma casa. Essa aqui não saiu muito bem, na outra que eu já 
tinha feito eu acho que fui melhor do que essa aqui, esse campo. 
- E nas conversas? 
Ah, nas conversas, tem muitas coisas, como que eu vou dizer, é, a gente tá 
aprendendo também né...  
Você tá me pedindo e eu que tô respondendo (risos). (JOS, 5ª sessão). 

 

Também na última sessão JOS fala da origem dos desenhos (“saiu da minha 

[...] cabeça”) que fez e de sua descoberta em relação a “usar com a cabeça”. 

Manifesta vontade de participar de outra pesquisa. Partes da entrevista:  
 

- De onde que saíram esses desenhos todos que você fez na pesquisa? 
De onde que saíram esses desenhos todos que eu fiz na pesquisa? Isso aí 
saiu da minha, da minha cabeça né. (risos) 
- Alguém te ajudou? 
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Olha, ajudou no desenho não né. Fui eu sozinho... Fui eu só. (JOS, 5ª 
sessão). 

 
Ah, eu descobri né que, é que nem eu já falei né, daquela outra vez, a gente 
fazendo assim e você pesquisando nós, é bom que, a gente vai usando né 
com a cabeça da gente né. Pra mim foi isso aí. Que nem eu falei com as 
amigas aqui. (risos) Pra mim foi isso aí. É bom. O dia que tiver outra tô aqui 
de novo (risos). (JOS, 5ª sessão). 

 

Por um lado, JOS diz que produzir desenhos é importante e expressa estar 

aprendendo durante as sessões; por outro lado, diz que na sala de aula não tem 

essa oportunidade. “Vai aprendendo né [...] numa sala de aula lá, não ia fazer esse 

tipo aí [...] foi muito importante isso aí né.” JOS justifica seu aprendizado dizendo 

que está “usando com a cabeça”.  

A interação que questiona indica ser responsável pelo “usar com a cabeça”, 

porque mesmo que os desenhos retratem sua visão de mundo, sua tomada de 

consciência é tardia, como diz Piaget (1978). Ora, já na 1ª sessão, JOS diz aprender 

fazendo os desenhos, mas também e, principalmente, “trocando idéia”. Parte da 

entrevista: 

- Você gostou de participar desta atividade? 
Eu gostei. 
- Por quê? 
Por que a gente vai trocando idéia e que nem acho que no desenho né, a 
gente vai aprendendo.  
- Tudo isso que você falou sobre o desenho você já tinha pensado ou você 
só pensou nessas coisas quando eu perguntei? 
Aprendi aqui com você aqui, com esse negócio que você foi pedindo, tal, tal, 
fui tipo explicando né, eu não sabia, só fazer assim. 
- Não sabia o quê? 
O quê? O que quê era. Se você não perguntava eu não ia falar nada. (JOS, 
1ª sessão) (Grifo nosso). 
  

Segundo Piaget “é muito duvidoso que o sujeito narre a si mesmo a título 

privado o conjunto de suas sucessivas iniciativas.” (PIAGET, 1978, p.196). JOS diz 

que sabia apenas “fazer”; o que remete à teoria piagetiana sobre tomada de 

consciência (PIAGET, 1974a, 1974b) que afirma existir um atraso entre o fazer e o 

compreender, sendo que no nível menos avançado de tomada de consciência o 

fazer antecede o compreender. Ao atribuir significações aos próprios desenhos, pela 

interação, JOS inicia, portanto o processo de conceituação, pois, ao dizer: “não 

sabia o que quê era” indica que, agora sabe mais do que antes, ao responder as 

perguntas da pesquisadora. Como diz Piaget (1978, p.196), “essa interpretação (isto 

é, conceituação de uma forma qualquer, verbal ou à base de imagem) que permite 
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integrar a percepção e, na nossa perspectiva, constitui sua tomada de consciência.” 

  

g) Percepção de JOS em relação à atividade:  
 

JOS esperava que a pesquisadora lhe ensinasse desenhar durante as 

sessões. Diz na 5ª sessão: “Eu, pra mim, é que você ia fazer os desenhos aí, daí 

nós ia aprender a fazer desenho, eu pensei nisso. Pesquisa né, então falei: dever 

ser, vamo aprender desenhar né.”  

Na 4ª sessão JOS diz que está fazendo algo que nunca fazia e, novamente 

diz estar aprendendo. A princípio, parece não entender que ele mesmo também 

ensina enquanto fala sobre seu desenho, depois admite que a pesquisadora não 

conheceria a história do seu desenho se não fosse relata por ele enquanto autor. 

Extrato da entrevista: 
 

- E o que você achou de participar dessa pesquisa? 
Eu acho que é legal né, agora que mexe com a cabeça da gente né. Eu me 
achei bom, essa pesquisa aí. Acho que a gente vai aprendendo né. 
- Você acha que tá aprendendo, na pesquisa? 
Ah, eu creio que sim né... Vamos supor, numa pesquisa você tá fazendo, 
você vai fazer uma casa aqui, que nem eu nunca fazia né, então o que eu vi 
eu tô fazendo uns negócio, tô aprendendo mesmo né. 
- Aprendendo com quem? 
É. Contigo né porque, você tá aí pesquisando, falando e tal, tal, e eu tô ali... 
- E você acha que eu sabia antes de você me explicar de onde tava indo, 
pra onde tava indo, o que tinha ali? 
O caminhão. Ah, não, você não sabia não. 
- Espera aí, então quem que tá aprendendo aqui? 
(risos) É, você que tá aprendendo. (risos) (JOS, 4ª sessão) (Grifo nosso). 
 
[...] Você tá aprendendo. 
- Eu tô aprendendo sobre o quê? 
Sobre os desenhos ali. Não é? Eu acho... Você tá aprendendo e eu também 
né. Nós dois tamo aprendendo. Ah, eu tô aprendendo com você, você 
comigo. (JOS, 5ª sessão).  

 
Por um lado, em relação à atividade criativa, JOS parece indicar como sendo 

sinônimas as expressões “mexer com a cabeça” e “usar com a cabeça” e as 

relaciona ao fato de fazer algo que nunca fazia, resultando na expressão “a gente 

vai aprendendo”. Por outro lado, fala de um aprendizado mútuo, no qual participante 

e pesquisadora aprendem juntos. Segundo Piaget (1964) aprender é, geralmente, 

conseqüência de um estímulo externo, porém o sujeito de aprendizagem sempre é 

um ser ativo e, portanto, há aprendizagem quando há assimilação ativa.  No caso do 

desenho, sendo um tipo de representação, esta pode ser confundida com o próprio 
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pensamento (no sentido lato), segundo Piaget (1975), porque a representação se 

apóia em um sistema de conceitos e esquemas mentais.  

Mas a conceitualização, para Piaget (1977) não é uma simples leitura, é 

uma reconstrução. Quanto mais o sujeito retoma a própria ação para explicá-la 

mais se aproxima das regiões centrais (C e C’) onde se encontra a 

conceitualização. Seu mecanismo formador é retrospectivo e construtivo ao mesmo 

tempo porque toma os elementos da atividade já realizada anteriormente e cria 

novas ligações entre eles. A própria tomada de consciência constitui em essência 

uma conceitualização da ação. (PIAGET, 1974a). É o que indica ocorrer nas falas 

de JOS. Por exemplo, na última sessão, JOS retoma as razões de ter desenhado 

uma bola e um campo de futebol. Relata o que está acontecendo (um torneio de 

futebol), quem está no campo (JOS e seus amigos e familiares), quando (em 

dezembro), com quem (com times de Cascavel e Medianeira), como estão jogando 

(com garra), por que (para ganhar o troféu), onde (em Foz do Iguaçu). Porém, tais 

especificações não aparecem imediatamente, pois, primeiro JOS diz ter desenhado 

uma quadra, depois se corrige dizendo que é um campo de futebol suíço. Os 

amigos e colegas, na verdade, são velhos amigos que JOS não encontra há anos. 

Primeiro diz que se trata de um passatempo, depois, diz ser um torneio onde estão 

jogando sério para ganhar em primeiro lugar. Enfim, os desenhos de uma bola e de 

um campo são explorados de tal forma que suas falas acabam implicando os 

seguintes temas e seus significados em relação às próprias experiências: tipos de 

diversão, trabalho, sobrevivência, família, amigo. JOS resume tudo em uma só 

palavra, sua idéia principal: “felicidade”. Portanto, JOS revela os significados de 

cada símbolo representado e também os relaciona a outros significados. Segundo 

os estudos de Piaget (1967), conferir significações e relacioná-las é função da 

consciência. Esta implicação não parece ser apenas uma simples leitura, mas uma 

conexão onde se introduz novos elementos, os que não são visíveis na própria 

produção gráfica, mas implicam suas causas nas relações passado, presente e 

futuro.  
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6.5 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DE KAL 

 

 

  

 KAL tem 34 anos, é solteiro, mora com a irmã, o cunhado e sobrinhos. Não 

tem filhos; trabalhava como ajudante de construção, mas está afastado pelo INSS 

(Instituto Nacional de Seguro Social) por motivo de doença. Expressa tristeza 

quando fala sobre si mesmo; fala quase sempre sussurrando; olha para cima, 

pensativo, antes de responder as perguntas. Durante as duas primeiras sessões 

1ª sessão – A escola e o Juninho. A casa 
própria que sonha adquirir. 

2ª sessão – KAL, sua mãe e seu irmão. 

3ª sessão – KAL, sua mãe e seu padrasto. 4ª sessão – Sua mãe e seu pai. 

5ª sessão – Sua mãe. 
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KAL procurou esconder seus desenhos dobrando as folhas ou virando-as para baixo 

para não mostrá-las à pesquisadora nem aos colegas. Na 2ª sessão não permitiu 

que a entrevista fosse gravada. 

 

a) Motivos desenhados e suas relações com a própria vida: 

 

Os motivos desenhados por KAL expressam momentos de sua infância e 

momentos com sua família, mais especificamente, a figura principal: a mãe, que é 

falecida há seis anos. KAL a desenha em quatro sessões e fala muito dela nas cinco 

sessões. A casa é desenhada em todas as sessões, embora, a primeira, seja uma 

re-significação da escola; o caminho é expresso graficamente nas quatro primeiras 

sessões e só não é desenhado na última sessão pela razão de não haver espaço na 

folha. Quando é pedido a KAL, na 5ª sessão, que conceitue caminho, apenas repete 

quatro vezes que “a gente tem que seguir” nele, ou seja, é um dever.  

O primeiro desenho de KAL se refere a um garoto de seis anos com o qual 

ele mesmo se identifica e se compara. É interessante notar a re-significação de sua 

produção gráfica: primeiramente KAL diz ter desenhado a escola e o Juninho, depois 

diz: “Fazendo o desenho e imaginando. Quem diria ter uma casa assim? Meu sonho, 

ter uma casa desse tipo, minha mesmo, não morando assim tipo de favor né [...] Fiz 

imaginando que fosse, como se fosse um, um terreno meu, fazendo o meu próprio, 

minha própria casa.” Ao final da 1ª sessão volta a falar da escola e do personagem 

Juninho: “Deve tá brincando porque tá, saiu pra brincar no recreio [...] no colégio, 

tem que deixar o cara brincar no recreio mas brincar assim num canto [...] É, sozinho 

mesmo, ele pega aquelas pedrinha, que joga assim pra cima, fica brincando num 

canto lá.” Durante a 1ª entrevista, KAL interpreta seu desenho em relação ao seu 

passado e presente: fala que abandonou a escola (passado) e fala da falta de uma 

moradia própria (presente), simbolizados em um único elemento, mas que 

representa ao mesmo tempo a escola e a casa.  

Nos desenhos das duas sessões seguintes KAL se desenha com seu irmão 

e com sua mãe. Na 2ª sessão, apesar de dizer que vai inventar os nomes das 

crianças, KAL identifica Gilberto como sendo ele mesmo quando criança, Fernando 

representa seu irmão. Também relaciona o desenho lembrando os lugares onde 

trabalhou cuidando de animais. É impressionante observar, na descrição inicial da 3ª 

sessão, a aproximação gradativa que faz KAL relacionando seu desenho à sua vida. 
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Primeiro os personagens são duas senhoras, mas em seguida acaba por admitir que 

se trata dele mesmo e de sua mãe. Extrato da entrevista:  

 
Aqui desenhei uma casa, uma casa com duas senhoras dentro. Daí elas 
tavam fazendo tipo, cozinhando né? Cozinhando, aqui é a mãe, o filho [...] 
Tirei esse da memória. No desenho, [...] tipo se fosse a minha mãe e eu. Tô 
na casa junto com a minha mãe. Sou o mais pequeno, e aqui é minha mãe 
[...] Tinha quatro anos. (KAL, 3ª sessão) (Grifo nosso). 

 

É interessante notar, portanto, como já dizia Luquet (1969), que mesmo 

identificando seu desenho como genérico o desenhador sempre se inspira na sua 

própria realidade. KAL primeiramente diz desenhar uma casa e duas senhoras, mas 

em seguida interpreta os mesmos desenhos como sendo a casa onde morava 

quando criança e ele mesmo com sua mãe. Segundo Bourassa (1999), descrever o 

próprio desenho significa traduzi-lo, o que leva o autor a entender melhor sua 

produção gráfica. É o que parece ocorrer com KAL: descreve seu desenho 

descrevendo a cena representada de forma generalizada, pois, diz que é uma mãe e 

seu filho; paulatinamente a cena se torna mais objetiva quanto à relação com sua 

própria história. Por fim, diz: “tirei esse da memória”, anunciando que irá relacionar 

os personagens com sua própria experiência; admite, enfim, ser ele mesmo com sua 

mãe quando tinha quatro anos.  

Ainda na 3ª sessão KAL explica que desenhou duas flores com as quais 

pretende presentear duas irmãs. 

 

- E tem duas flores? 
Duas flores assim do lado. 
- E o que significa essas florzinhas do lado? 
Por que no desenho que eu fui fazer, porque cada desenho que eu vou 
fazer me dá vontade de fazer. 
- Por que será? 
Porque sempre eu trazia, dava flor pra. 
- Pra quem? 
Pra minha mãe. 
- O que significa dar uma flor pra uma pessoa? 
Tem um significado que você tá tendo um carinho por ela, e ela, tá 
querendo ganhar o carinho dela e quer também que ela aceite o carinho 
seu. (se emociona) 
- E por que essa flor tá separadinha aqui no desenho né, na graminha ó, e 
essa tá junto da árvore amarela? 
Aquela tá tipo brotando. 
- E essa flor você vai dar pra alguém, no desenho? Essa flor ta desenhada 
aí porque vai ser pra alguém? 
Pode ser pra alguma das irmãs. 
- Qual delas? Pra qual delas você vai dar a flor? 
A mais velha. 
- Por quê? 



193 

 

Porque é a mais velha que ficava me cuidando, cuidando de nós quando a 
mãe dava aula, no período assim, que nós morava no sítio né, daí ela que 
ficava cuidando de nós. 
- E qual das duas flores é pra tua irmã mais velha? 
Essa aqui que já ta bem; essa que ta acabando de florir, essa é pra outra 
minha irmã [...] 
- Daí ela é a mais nova? 
É vem depois dela. 
- E por que essa outra irmã também vai ganhar uma flor? 
Porque eu também gosto dela. Ela também é legal, ela sempre ajudou a 
minha mãe, sempre me deu força pra minha mãe [...] 
- E você mora com a mais velha? 
Não, com a mais nova, a caçula. 
- E pra ela não tem flor desenhada ali? 
Não. 
- Por quê? 
Porque ela é daquelas. Qualquer coisinha, se pisar no calo dela, ela. 
- O que ela faz? 
Ih. Aquela tem que saber, se falar alguma, pra falar pra ela, tem que saber o 
que fala senão ela já [...] Ih, ela já ergue pra dez. (KAL, 3ª sessão). 
 

O questionamento sobre o significado das flores leva KAL a definir o destino 

de cada uma delas de acordo com a relação histórica que teve com sua família. O 

participante estabelece inúmeras relações entre estas e seu relacionamento com a 

mãe e as irmãs. O que vale dizer uma retomada por imagens evocatórias na qual o 

significado das flores é ligado a outros significados numa implicação significante, que 

conforme Piaget (1967) é função da consciência.  

A aproximação gradativa que KAL faz objetivando seu desenho e 

relacionando-o à sua realidade, notavelmente nas 1ª e 3ª sessões, ilustra a passagem 

de uma percepção periférica para um avanço às regiões centrais das propriedades do 

objeto e das próprias ações, pois, trata-se de uma retomada das razões que explicam 

o seu “fazer” e que caracteriza o processo de tomada de consciência na teoria de 

Piaget (1974a, 1974b, 1978). Por ser um processo e não um insight ocorre por 

sucessivas tomadas de consciência à medida que se encontram os porquês das 

próprias ações.  

Esta aproximação de KAL com seu desenho também remete ao que 

Bourassa (1999) diz sobre o desenho ter a função de explicar a própria vida porque 

“quando uma pessoa desenha, é sua própria representação do mundo e dela 

mesma que ela expõe.” (BOURASSA, 1999, p.111). Para a autora, falar sobre o 

desenho permitiria a descoberta de si, porque o indivíduo vendo-se de fora se 

distancia e se aproxima nesse vai-vem com o objeto produzido por ele mesmo.  
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b) Consciência de si e do outro: 

 

 Na 2ª sessão KAL não permite que se grave a conversa e nas duas primeiras 

sessões procura esconder seu desenho dobrando a folha o que se pode relacionar 

com outro fato que também chama a atenção: KAL inventa nomes para os 

personagens que desenha, mas depois acaba por dizer que se trata dele mesmo e 

de sua família. Na primeira sessão diz ter desenhado Juninho (personagem real, 

com 6 anos de idade), ao mesmo tempo comenta: “[...] fica me olhando, fico se 

olhando e fico lembrando dele [...] nesse tamanho com essa idade.” Na 2ª sessão 

diz ter desenhado duas crianças e a mãe deles: Gilberto, Fernando e sra. Luciana. 

Na 3ª sessão afirma ser sua mãe e ele mesmo no desenho; na 4ª sessão diz que o 

nome da sra. que desenhou é dona Maria (nome verdadeiro de sua mãe) e na 5ª 

sessão diz que vai inventar um nome: dona Rosa. Afirma que os nomes de seu filho 

e marido são Gilberto e Fernando (os mesmos nomes inventados para o 2º 

desenho).  

Bourassa (1999) diz que se confirma a existência de um valor simbólico 

todas as vezes que se expressa o desejo de preservar seu desenho. KAL, além de 

procurar esconder seus desenhos nas duas primeiras sessões, inventa nomes e 

generaliza alguns desenhos, objetivando e revelando-os de maneira gradativa, mas 

não imediatamente. O que parece acontecer é que KAL toma consciência de suas 

representações simbólicas pouco a pouco conforme descreve as cenas desenhadas 

e, o início (duas primeiras sessões) da própria interação o faz esconder os nomes 

reais para resguardar privacidade e por isso os inventa.  Mas todos os personagens, 

em todas as sessões, se referem de fato, segundo seus relatos, à sua própria família 

e a si mesmo. 

Os dados das 5 sessões indicam que KAL se apega ao passado, à sua 

história de perdas e de boas lembranças. De fato, KAL revive momentos de sua 

infância em todas as sessões. Porém na última sessão KAL fala de si mesmo 

enquanto adulto, porém novo:  

 
- E olhando esse desenho, o que você acha de você mesmo?  
[...] se fosse eu, aí eu era novo né.  
- Que idade?  
Ali tava trinta e pouco né.  
- Você?  
Ali tô com a mesma idade que eu tô. (risos) (KAL 5ª sessão). 
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KAL é assim confrontado na 5ª sessão quando narra a história de seu 

desenho, no qual está representada sua mãe enquanto ele mesmo tem a idade 

atual. Ora, sua mãe é falecida há seis anos. O conflito parece ser resolvido quando 

KAL acaba por admitir que seu desenho é irreal, pois, diz que é apenas 

“imaginação”. Mas ainda assim diz: “aí eu era novo”, usando o verbo no passado, e 

logo em seguida diz rindo “ali tô com a mesma idade que eu tô” usando o verbo no 

presente. Com esses dados haveria uma interpretação possível na qual o adjetivo 

“novo” não estaria relacionado à idade de KAL, porém simbolizaria o estado de ser 

uma nova pessoa, já que na 4ª sessão diz: “mais importante na minha vida é eu ter, 

começar minha vida de novo. Começar minha vida, como se eu tivesse caído, 

levantar de novo, começar, começar lá de baixo pra cima.”  

Na 1ª sessão KAL se compara com Juninho (menino de 6 anos), dizendo 

que Juninho terá um futuro mais próspero que o seu se continuar os estudos. É que 

KAL se vê como vítima de uma injustiça, pois, denuncia a atitude de sua antiga 

professora, diretora e colegas em relação à sua doença. Extrato da entrevista: 

 
[...] eu não podia ir pro colégio, é minha mãe me largar assim na rua, é sair 
assim pra ir pro colégio e cair na rua... dentro da sala de aula, me dava 
dentro da sala de aula, as criança me, me judiava né porque me dava 
aquele negócio daí eu, daí eu voltava a si, daí a professora me pegava, a 
professora tinha coragem de me pegar e me levava pra diretoria e me 
deixava de castigo até a hora da saída, daí aquilo lá eu fui se irritando com 
aquilo né, daí eu peguei e abandonei e não fui mais. Daí eu peguei e falei 
pra mãe, falei: oh não gosto do que tá acontecendo, isso, isso, daí, falei pra 
ela. Daí ela pegou e falou: tá então você não quer mais estudar então você 
vai pegar e vai com o teu pai. Meu pai trabalhava de construção né. Daí eu 
peguei e fui acompanhando, daí fiquei trabalhando até os vinte e oito anos, 
trabalhando com ele de construção. Não tive outro ofício a não ser esse aí. 
(KAL 1ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Portanto, KAL não deixou de estudar exatamente porque foi obrigado a entrar 

no mundo do trabalho como em geral é o caso dos alunos de EJA. Sua denúncia 

evidencia a exclusão escolar por causa da falta de preparo e informação dos 

profissionais em questão, diante deste tipo de problema de saúde. Quando KAL 

abandonou a escola, sua mãe lhe disse para ir trabalhar com seu pai. As 

conseqüências desta exclusão são inúmeras em sua vida, mas uma conseqüência (fala 

espontânea ao final da 1ª sessão) parece ser a preferência em se afastar das pessoas.  
 

- E o que ele tá sentindo?  
Ah, ele tá alegre, tá rindo. 
Deve tá brincando porque tá, saiu pra brincar no recreio no colégio, tá, eu 
não fiz outro né.Tinha que ser outro pra tá junto com ele. 
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- Ele tá sozinho, brincando no recreio? 
É no desenho ali. 
- Por que ele tá sozinho?  
Tinha que desenhar outro né. Tipo pra tá junto com ele né.  
- Mas você falou que ele tá alegre. Ele tá sozinho e tá alegre. Mas precisava 
de outro. 
Que ele não gosta de companhia. 
- Ele não gosta de companhia? 
Não, no colégio, tem que deixar o cara brincar no recreio, mas brincar assim 
num canto. É, sozinho mesmo, ele pega aquelas pedrinha, que joga assim 
pra cima, fica brincando num canto lá. (KAL, 1ª sessão). 

 
 
KAL, na 2ª sessão, se percebe como uma pessoa que oscila entre o estado 

de alegria e tristeza e diz que as outras pessoas são felizes e vivem melhor que ele. 

 Na 3ª sessão, diz que tanto ele como as outras pessoas gostariam de voltar 

no passado. Na 4ª sessão diz que as outras pessoas são normais se tiverem esse 

sentimento de nostalgia em relação aos amigos e parentes que já faleceram e na 5ª 

sessão KAL vê todos dentro da normalidade: “Pra mim são tudo normal. São tudo 

ser humano.”  

Percebe algo em comum entre ele mesmo e sua mãe e seu pai. “Ela, o 

costume dela, ela sempre foi religiosa e eu também sempre fui [...] agora não tô indo 

mais [...] Meu pai era assim que nem eu. Não é muito de, de conversa. Conversar com 

ninguém, é bem tímido, bem fechadão.”  Portanto, KAL começa a ter consciência de 

seu estado emocional comparando-se a outras pessoas.  

O fato de ser inconstante, às vezes alegre às vezes triste, o atribui à morte 

de sua mãe e à qualidade de seu sono. Na 4ª sessão comenta:  

 
Que nem a minha emoção, eu acho que perdi minha emoção por causa 
disso daí também [...] Assim, porque antes eu gostava de sair, eu ia assim 
nos rio, ia pescar, ia tomar banho assim, tudo assim. Conversava assim 
com os outros. Agora, hoje não. Depois que eu perdi tudo, perdi assim 
minha família, quase tudo né, moro só com a minha irmã. Agora não tenho 
mais aquela intimidade assim que eu tinha antes, quando tava perto assim, 
que nem tava antes, não era assim, era mais alegre né. (KAL, 4ª sessão). 
    

Os desenhos, entrevistas e observações dão indícios de uma dependência 

emocional de KAL em relação à sua mãe. KAL declara na 3ª sessão: “Se 

conseguisse voltar, a ser criança que ele era antes. Voltar no passado [...] Eu ia 

voltar a ver tudo o que eu vi, me diverti, na época que eu passei bastante tempo 

junto com a minha mãe. Que a minha mãe em casa, aonde que ela ia ela me levava, 

eu, só eu.” Note-se que KAL fala de si vendo-se a uma certa distância, já que usa o 

pronome pessoal na terceira pessoa para referir-se a si mesmo. Em seus desenhos 
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o relacionamento com a figura materna é expressa pela alimentação. KAL a 

desenha indo colher laranjas na 2ª sessão, cozinhando na 3ª sessão, indo pegar 

leite para fazer bolo na 4ª sessão e pensando em ir comprar alimentos para agradar 

o filho e marido na 5ª sessão.  

Como já se referiu, o estudo de Stoltz Schleder (1992) indica a existência de 

uma relação recíproca entre a consciência de si e a consciência do outro. É o que 

indica os dados de KAL, pois, suas falas expressam percepções sobre si mesmo 

enquanto fala do outro. KAL se identifica com algumas características de seu pai e 

de sua mãe, mas não se identifica com sua irmã. O quadro a seguir mostra esta e 

outras correspondências:  

 

 consciência de si      e   consciência do outro 
1ª KAL compara-se � 

 
 

Denuncia atitudes da � 
(fala de sua doença) 

...a Juninho (6 anos) e  faz a hipótese de como 
estará com sua idade (34 anos). 
 
...professora e colegas na escola onde estudou. 

2ª Percebe a inconstância de seu 
estado emocional � 

(às vezes alegre, às vezes triste) 

 
...enquanto relata as causas da morte da mãe e 
diz que as outras pessoas vivem melhor. 

3ª Compara-se � 
 
 

Fala que não sabe desenhar� 
 

Deveria poder voltar no tempo� 
(para viver novamente com a mãe) 

...à irmã mais nova e diz que não se deve 
esquecer-se dos falecidos. 
 
...enquanto lembra-se dos colegas desenhando. 
 
...e acha que os outros também pensam que 
deveria poder voltar no tempo. 

4ª Identifica-se � 
 

Identifica-se � 
 

Fala do sonho de ser desenhista � 
 

Não esquece a morte dos amigos� 

...à mãe que sempre foi religiosa. 
 
...ao seu pai que é bem tímido, “fechadão”. 
 
...e anuncia que observou um retratista na rua. 
 
... e diz que as outras pessoas são normais se 
sentirem o mesmo. 

5ª Imagina � 
(reconhece que é só imaginação) 

...sua mãe indo comprar algo de comer (frutas) 
e de beber (chá) para KAL e seu pai. 

 

c) Consciência de valores: 

 
KAL demonstra valorizar muito os estudos. Diz na 1ª e 2ª sessões que o 

mais importante é “estudar e não largar mais”, “aprender mais, a desenhar”. KAL diz 

que sonha em ser desenhista e a origem de seu sonho é explicada na 4ª sessão, 

com as seguintes palavras: 
 

- E por que você quer ser desenhista? 



198 

 

Ah, porque lá eu vi. Eu vi na, no centro da cidade, uma pessoa fazendo 
pose lá e o desenhista olhando a pose da pessoa e desenhando a pessoa 
igualzinho no quadro ali, aquilo lá, eu fui vendo aquilo lá e aquilo lá foi me 
tocando, tipo me dando um, aquilo me tocou por dentro. Desde pequeno 
aquilo lá né, que eu vi aquilo.  
- E como que você acha que aquelas pessoas conseguem fazer? 
Ah, ele têm um dom, né.  
- Um dom? 
Eles têm um dom, já são já, uma prática, já tem um. 
- E você acha que eles estudaram pra aprender aquilo? 
Eu acho que sim. Estudaram muito né [...] (KAL, 4ª sessão). 
 

Novamente, dados que remetem à discussão da “teoria” do talento, na qual 

“os artistas são tidos, muitas vezes, como pessoas dotadas de um talento raro” 

(EDWARDS, 1984, p.12). Ao contrário deste pensamento, pesquisas têm mostrado 

que o desenho não é uma habilidade mágica. Conforme Edwards (1984, p.13) “se 

você é capaz de escrever legivelmente em maiúsculas, então você é amplamente 

hábil para aprender a desenhar bem”. Para que KAL realize seu sonho seria muito 

útil superar esta “teoria” do talento, pois, a capacidade de desenhar não é inata nem 

uma habilidade para poucos privilegiados. De acordo com Edwards (1984, p.13), 

“muitas vezes as pessoas acham que não devem fazer um curso de desenho pelo 

fato de já não saberem desenhar. Isto é como decidir que não se deve [...] fazer um 

curso de carpintaria pelo fato de já não se saber construir uma casa.” Hoje em dia, a 

exclusão que a “teoria” do talento provoca pode ser vista, por exemplo, nas provas 

prévias dos cursos de desenho de algumas instituições, e neste caso, seu objetivo 

parece ser o de aperfeiçoar quem já sabe desenhar, mas não ensinar aquele que 

ainda é leigo e gostaria de aprender. Esta crítica é um apelo para que não se 

excluam os indivíduos do rol de desenhadores simplesmente sem lhes dar a 

oportunidade de aprender, pois, como KAL mesmo afirma “quem desenha tem mais 

oportunidade”.  

KAL desenhou rio e peixes na 3ª sessão. É questionado, pela pesquisadora, 

sobre o conceito de rio. Sua resposta mostra preocupação e indignação com a 

situação de descaso com os rios e com a poluição que mata os peixes e prejudica a 

sobrevivência de “muitos brasileiros”. Extrato de sua fala:  
 

O rio é um lugar que não pode, tem que manter sempre limpo né, não pode 
ter poluição, nada né. A gente vê sempre na televisão que as fábricas 
pegando e jogando aqueles latão de óleo, tudo essa coisarada que polui o 
rio, daí mata os peixe tudo, quando vê aquilo lá né, aquilo lá, não pode 
nunca pode fazer aquilo. O rio tem que ser, tem que cuidar dele. Ele 
também, ele também dá, mata a fome da gente, e de outros, muitos 
brasileiros e outros também né, principalmente dos índios né, por isso que 
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tem o rio pra, pra isso. Rio, lagoa, as cachoeiras. Se não fosse por isso daí 
a gente não tinha água também pra dentro da casa da gente né. Por ele que 
foi tipo encanado as águas pra dentro da casa da gente pra gente usar, 
poder usar nas torneiras, pra gente poder tomar banho, usar pra fazer 
comida, lavar roupa. Se não fosse ele a gente tava. (KAL, 3ª sessão). 

  

KAL fala da existência de uma co-dependência na qual, por um lado, o 

homem precisa dos rios porque precisa dos peixes e da água para se manter, por 

outro lado, o ser humano para ter esses benefícios precisa cuidar do “rio, lagoa, 

cachoeira” não jogando nos rios “aqueles latão de óleo” das fábricas. Portanto, KAL 

fala de uma integração entre os elementos da natureza e a vida dos seres humanos. 

Comenta apenas uma das causas da poluição, mas fala de várias conseqüências. A 

degradação da natureza, comentada por KAL remete ao que diz Boff (2003, p.66) 

sobre o ethos que cuida e se responsabiliza: “A economia política não pode cuidar 

apenas do bem estar material dos seres humanos, mas de todos os demais seres 

que precisam ter água não contaminada, solos não envenenados, ar despoluído e 

nutrientes de qualidade.”  

Curiosamente, KAL é o único participante que desenha o sol. Este motivo 

acompanha todas as suas produções gráficas, sempre no canto esquerdo superior 

da folha e com olhos, nariz e boca. KAL anima-o com sentimentos próprios ao ser 

humano; na 1ª sessão, diz que o sol está triste e em outras diz que o sol está alegre. 

KAL também diz “eles” como se fossem sóis no plural, depois volta a dizer ele no 

singular. Extratos das entrevistas: 
 

O que significa sol pra você? 
Sol pra claridade né, pra, sol né.  
- Ele tá rindo?  
Não, tá triste.  
- Tá triste? Parece que tá rindo? Tá triste, você acha que ele tá triste? 
Tá com a boca fechada. (faz o gesto da boca imitando o desenho). (KAL, 1ª 
sessão). 

 
- E como que tá o sol? 
Tá alegre. 
- Por quê? 
Porque ele tá vendo [!] que ali embaixo também tá todo mundo alegre. 
- O sol, ele pode ver? 
Pode. [!] 
- Só no teu desenho ou o sol pode ver? 
Ele pode sentir. [!] 
- O que significa o sol pra você? 
É uma bola, uma bola de fogo, quente. 
- Ah tá. E quem pode sentir e ver não é a pessoa? 
Sim. 
- Então como que o sol pode ver e sentir, ele também é uma pessoa? 
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Mas ele tá lá encima, ele tá lá encima, mas, ele vê tudo né, tudo nós aqui 
embaixo. 
- E o que mais ele pode fazer? Pode ver, pode sentir. 
A hora que ele tiver que, que ele quer ir embora, ele vai embora, a hora que 
ele vê que tá tarde. Assim ele vê que tá tarde assim, tipo cinco horas da 
tarde, seis horas da tarde, que vê que já tá dando a hora dele sair, dele ir 
embora, ele mesmo pega e vai por conta, sem ninguém mandar nele ir. 
- Ele sabe a hora de ir? 
Ele sabe a hora dele ir, e a hora de chegar no outro dia. 
- E tem dia que ele não vem? 
Tem. 
- O que acontece quando ele não vem? 
Quando ele não vem é o dia que é o dia que vai chover. O tempo tá ruim e 
vai vir chuva. 
- E por que ele não vem nesse dia? 
É porque, aí Deus mandou. 
- Como que é? 
Deus fez isso. Deus fez, mudou, fez a terra, mas isso tudo já planejado. 
- Planejado? 
Planejado pra que eles ficassem até o dia que, até o momento que eles 
ficassem, a hora que eles ficassem, daí quando não fosse na hora de eles 
ficar, eles já, tipo assim na hora de eles não ficar, tipo eles sentiam que 
Deus tava tocando neles, que não era pra eles. Que tipo Deus pegava, e 
sentiam que Deus pegava e falava com eles, que amanhã não é dia dele vir. 
Que ele ia mandar um pouco de água na terra pras pessoas, pras pessoas, 
pras pranta. Dois dias, dois ou três dias de chuva pras prantas pra se 
alimentarem de água né, senão só sol, só sol, direto sol mata também as 
pranta né. As pranta, as pessoas também o sol, o calor. (KAL, 4ª sessão). 
(Grifo nosso). 

 

Segundo pesquisas de Piaget (1975), é na idade entre quatro e sete anos 

que a consciência da intencionalidade pode ser projetada sobre objetos inertes, 

constituindo “esquemas de assimilação que deformam esses dados exteriores em 

função do eu” (PIAGET, 1975, p.322). Muito semelhantes ao raciocínio de KAL, que 

atribui ao sol intencionalidade e sentimentos, são alguns exemplos de animismo 

citados por Piaget: “L., aos 4;3 (22) [...] o sol [...] ele nos vê [!]” e “J., aos 6;7 (18) [...] 

é ele que faz o bom tempo.” (PIAGET, 1975, pp. 321, 322). Mas a partir de sete 

anos esse comportamento tende a desaparecer. Como então explicar que KAL com 

34 anos tenha um raciocínio parecido ao de uma criança em relação a um elemento 

da natureza? Conforme informações reveladas nas entrevistas das cinco sessões de 

desenho, KAL parece ter experimentado mais contato com adultos que com crianças 

na época de sua infância, pois, conta satisfeito que, sua mãe sempre o levava aonde 

ia, por exemplo, na casa de suas amigas. KAL pensa ser uma vantagem, mas, por 

ser epiléptico, o que sua mãe queria, provavelmente, era olhá-lo de perto. Logo que 

entrou na escola KAL foi discriminado e maltratado por causa de sua doença; ao 

abandonar a escola foi trabalhar com seu pai, novamente ambiente para adultos. 

Talvez esteja aí uma das razões para esse atraso intelectual. A cooperação segundo 
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Piaget (1932/1994) é que proporciona o conflito e discussão de idéias e é isso que 

leva a conceituações. Mas, a verdadeira cooperação só pode acontecer entre pares 

e é exatamente o que parece ter faltado a KAL. 

 
d) Consciência de necessidade: 

 

O primeiro desenho mostra que KAL sente necessidade de recuperar o 

tempo perdido por não ter continuado os estudos. KAL queria ter desenvolvido 

atividades criativas.  

- Você sentiu falta de alguma coisa quando você estava desenhando? 
Senti mais falta de, de não ter aprendido fazer mais, que eu queria aprender 
mais né [...] 
- Então você sentiu falta, de ter aprendido mais. 
Isto que eu acabei de fazer aqui né. (KAL, 1ª sessão). 
 

KAL também expressa na 4ª sessão seu desejo de saber desenhar: “Queria 

ter desenhado mais melhor, mais [...] ter mais prática.” Além de ser desenhista, 

alguns sonhos de KAL expressos em seus desenhos se referem a ter sua própria 

casa e voltar ao passado. Seu desejo de ser independente é melhor expresso na 4ª 

sessão onde KAL faz outra denúncia: 

 
Mais importante na minha vida é eu ter, começar minha vida de novo. 
Começar minha vida, como se eu tivesse caído, levantar de novo, começar, 
começar lá de baixo pra cima. Eu tirei até uma casinha mesmo pra mim 
dormir, levantar a hora que eu quisesse, não ter quem tivesse que mandar 
fazer isso, fazer aquilo. 
- E quando que você caiu? 
Ah, caiu é modo de dizer né. 
- É eu entendi, mas foi quando que isso aconteceu? 
É, na hora que aconteceu que eu perdi né, que veio essa doença derrubar 
minha vida, daí as firmas descobriram, e me mandaram embora, e eu tinha 
carteira assinada, tudo, daí foi [...] 
- E foi quando? Faz tempo? 
Ih, faz muito tempo. 
É, foi aí que a minha vida, de repente, daí que eu peguei e caí né, parei de 
trabalhar, parei de trabalhar por causa disso daí, não consegui mais 
trabalhar. Daí só consegui trabalhar com um conhecido meu que mexe com 
construção, mas só que com ele eu não trabalhava registrado, trabalhava 
por conta. Só que com ele eu já era certo, a gente se conhecia desde 
pequeno. O nome dele era Vicente. 
- E quando que você decidiu começar de novo? Você falou que caiu e que o 
mais importante é recomeçar a vida... 
Quando eu deito a cabeça no travesseiro, à noite quando eu tô deitado, eu 
não consigo dormir à noite, eu sigo direto pensando nisso. 
- Pensando no quê? 
Nessa vida de, ter uma vida melhor né pra mim, ter uma vida melhor assim. 
(KAL 4ª sessão) (Grifo nosso). 
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KAL sente muita saudade de sua mãe, de sua família e de sua infância. Na 

3ª sessão diz: 

 
- E você sentiu falta de alguma coisa fazendo esse desenho? 
Da época que eu vivia junto com a minha mãe. Da minha mãe, dos meus 
irmãos. Nós saía, ia pescar junto, ia nadar no rio. 
Faz lembrar né, do meu passado. Meu passado que eu tive junto com ela, 
que eu passei bons momentos com ela. (KAL 3ª sessão). 
  
[...] minha irmã mesmo, ela fala, quem se foi, quem já morreu não adianta, 
agora ela se foi, ela se foi, não adianta chorar pra quem tá [...] não é bem 
assim [...] Como ela, tipo ela falou, eu acho que ela tá errada. Não é por 
causa que a pessoa, ela morreu, você vai esquecer da pessoa [...]” (KAL 3ª 
sessão). 
 

A partir da 3ª sessão KAL começa a demonstrar atenção ao presente e ao 

futuro embora ainda prevaleça o passado em seus desenhos e falas. Parece, com 

isso, haver um avanço em relação ao seu pensamento que até então era fixado só 

nas lembranças de eventos passados. Assim expressa nas 3ª e 4ª sessões 

respectivamente: é importante “seguir a vida agora” e “começar de novo. Levantar. 

Começar de baixo para cima”. 

Segundo Piaget (1975) a estrutura cognitiva considera os esquemas já 

existentes para assimilar a realidade. São as experiências já vividas e os ajustes, 

acomodações que permitem a adaptação à realidade. Prevalecendo, no jogo, a 

assimilação em detrimento da acomodação, o sujeito deforma a realidade porque 

não se ajusta a ela. Os desenhos de KAL se parecem muito com o jogo de 

combinação simbólica compensatória mencionado por Piaget (1975). No jogo, a 

assimilação prevalece e por isso é deformante. Da mesma maneira, os desenhos 

criados por KAL deformam a realidade conforme seus próprios interesses e desejos, 

exatamente como no jogo simbólico. A imensa falta que KAL sente de sua mãe, 

falecida há seis anos, o faz desenhá-la para, desta maneira, transportar cenas 

desejadas, porém impossíveis, para cenas imaginadas e, portanto, de alguma 

maneira, possíveis porque materializadas no papel. Não podendo ter sua mãe na 

vida real, KAL a tem virtualmente nos desenhos: representa a figura materna 

providenciando alimento em todas as suas produções gráficas, exceto na 1ª sessão 

quando se refere à mãe como aquela que providencia a roupa: “É a roupinha que ele 

mais, que ele gosta, a mãe dele põe nele...” Na última sessão KAL indica tomar 

consciência desta compensação virtual dizendo que “é só desenho.”  
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e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria criação: 

 
Em todas as sessões KAL usou o lápis preto e os lápis de cor para desenhar 

e pintar. Justifica sua escolha dizendo que está mais acostumado a usar esse 

material e que “se sair algum erro dá pra apagar; o giz de cera não dá”. Outra 

justificativa é que os lápis de cor deixam o desenho mais bonito (1ª e 4ª sessões). 

KAL não se arrisca a experimentar materiais diferentes dos já conhecidos, o que 

parece indicar um sentimento de incapacidade, insegurança e dependência quando 

relacionamos aos demais dados. A preocupação com a beleza de seu trabalho 

confirma outros dados quanto à satisfação com a sua produção gráfica.  

De fato, KAL mostra satisfação com seus desenhos em todas as sessões.  

Na 1ª sessão diz que gostou porque foi ele mesmo que fez e na 3ª sessão diz que 

se sentiu muito orgulhoso fazendo o desenho. Na 4ª sessão diz que seu sonho é ser 

desenhista e que queria ter desenhado melhor; na 2ª e 5ª sessões declara que 

achou bonito o desenho que fez: “Ah, eu achei esse desenho aí bonito.” Após o 

término de sua participação nas sessões de desenho KAL vê os colegas saindo da 

sala de aula para a última sessão e pergunta: “e eu?” manifestando desejo de 

continuar desenhando.  

KAL indica em sua fala ter realizado algo novo. Diz que desenhou o que 

nunca tinha desenhado antes e se sente orgulhoso. Extrato da entrevista: 

 
- E como você se sentiu fazendo esse desenho? 
Senti muito orgulhoso. (KAL, 3ª sessão). 
 
- O que você achou do teu desenho? 
Pra quem não desenhou acho que ficou. 
- Você nunca desenhou? 
Quando eu fui pequeno não. Que nem tipo o carro, saiu tipo assim olhando 
ali, saiu tipo um, como se fosse um cachorro, um cavalo. Nunca desenhei 
um veículo. 
[...] que eu via assim as crianças fazendo, pegava o lápis [...] desenhando 
[...] eu ficava sentado olhando assim, ficava imaginando como que eles 
fazem aquilo sozinhos [...] sem ficar copiando do livro. 
- E você quer falar mais alguma coisa do desenho. 
Peixinho também, nunca desenhei peixinho. 
- E o que você achou do peixinho que você desenhou? 
Imaginei naquela letra, número 8, [...] daí eu fiz deitado, daí saiu um peixe. 
Eu fiz, uns saiu dum jeito outros saiu de outro jeito. (KAL, 3ª sessão). 
 

Estes dados apontam para o aparecimento de um sentimento de capacidade 

em KAL. Luquet (1969, p.136) diz que para a criança o desenho, mesmo não 

intencional, “é um produto de sua actividade, uma manifestação de sua 
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personalidade, uma criação” e isso a faz valorizar sua auto-estima. Se é assim com 

o desenho esporádico de uma criança pequena, parece também ocorrer com KAL, 

que deseja praticar mais porque, como ele mesmo diz, seu sonho é ser desenhista.  

    

f) Descobertas a partir do desenho e da interação social: 

   
KAL diz aprender com as sessões de desenho livre. A partir da interação 

KAL faz muitas relações entre seus desenhos e sua vida ultrapassando a simples 

percepção. KAL retrata conteúdos advindos do universo temático de sua realidade, 

mas que é reflexo de uma realidade mais ampla em seu entorno. Na 1ª sessão, 

quando questionado se descobriu alguma coisa fazendo o desenho, KAL diz que 

“quem desenha tem mais oportunidade.”  

Os desenhos de KAL deixam-no emocionado. Diz que os desenhos evocam 

recordações de sua família, principalmente de sua mãe. Fala, emocionado, na 4ª 

sessão: “Mexe. Mexe um pouco com a vida. É que a gente desenha, olha ali e 

lembra.” De fato, em todas as sessões KAL diz relacionar seus desenhos com a 

própria realidade, principalmente com sua infância. Em cada desenho relata um 

pouco de sua história. Na 3ª sessão KAL entende seu desenho como sinônimo de 

sua própria história e expressa que, o que ele tinha para fazer, fez:  
 

- E tem mais alguma coisa que você quer falar do desenho? 
É, minha história é esse [...] Ah, o que eu tinha pra fazer eu fiz. 
- E você descobriu alguma coisa nova fazendo esse desenho? 
(Silêncio prolongado) É, uma coisa que descobri, que fez lembrar é o tempo 
que morava. (KAL, 3ª sessão). 

 

Quando KAL diz “minha história é esse.” poderíamos completar a frase da 

seguinte maneira: minha história é esse desenho. KAL, ao dizer: “o que eu tinha pra 

fazer eu fiz” parece indicar que completou uma tarefa. À semelhança de produzir um 

texto sobre uma história, mas neste caso verdadeira, remete ao que diz Bourassa 

(1999) sobre materializar intuitivamente no desenho situações as quais o indivíduo 

está imerso. Em se tratando de desenho livre, este constitui uma comunicação sobre 

o mundo e sobre si mesmo. (BOURASSA, 1999). Mas KAL se fixa em momentos de 

sua infância e na figura materna, representando-os para tentar compensar a 

saudade; começa, a partir da 3ª sessão, pensar o presente e o futuro, 

desprendendo-se, em parte, do passado.  
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É impressionante a mudança e a evolução do pensamento de KAL na 5ª 

sessão, pois, diferencia mais claramente o real simbolizado em seu trabalho. Sua 

fala é a seguinte: “Olhando esse desenho é como se olhasse, como se olhasse 

assim uma, tipo a minha casa com a minha mãe. Mas não é. Tipo assim, como se, 

imaginação né. Mas não é. Desenhei só.” Portanto, KAL parece reconhecer o 

simbolismo no seu desenho que lhe permite evocar seu passado e pensar seu 

presente real ao mesmo tempo e por isso até acaba por dizer que o desenho não 

tem relação com sua vida. O que na verdade parece indicar é que KAL diferencia 

mais nitidamente suas recordações, sua imaginação e a realidade já que diz: “é 

como se” (passado), “mas não é” (presente). Fato que indica uma semelhança com 

o jogo lúdico estudado por Piaget (1975), no qual existe ficção, isto é, um “faz de 

conta”.  

Para Piaget (1967), compreender é inventar, no sentido de construir ou 

reconstruir. É o que parece fazer KAL quando reconstitui parte de seu passado, 

parte de sua infância. O “fazer” inventivo de KAL o leva a pensar sobre vários 

momentos cruciais de sua vida. KAL inventa nomes, mas acaba compreendendo 

que se trata de um “faz de conta” onde ele mesmo e sua família são representados 

simbolicamente e, portanto, são representações virtuais, evocadas através de sua 

memória. 

 

g) Percepção de KAL em relação à atividade:  

 
Ao final da pesquisa KAL demonstra querer continuar as sessões de 

desenho mesmo tendo sido avisado que a pesquisa duraria apenas cinco encontros. 

KAL também pergunta: “e o prêmio?”, pois, pensa que há uma recompensa, porém 

nunca se mencionou recompensa. Sobre participar da pesquisa, na 5ª sessão, diz:  

 

[...] ficava pensando o que quê, quando eu chegar lá o que quê eu vou 
fazer, que desenho que eu vou fazer, eu ficava imaginando, matutando aqui 
na cabeça, o desenho, que coisa será que eu vou fazer hoje. (KAL, 5ª 
sessão). 

 
Ainda na 5ª sessão diz: 

 
Que eu achava que era assim: ia chegar ali ia ter uma pessoa que ia 
ensinar a gente a desenhar. Eu achei que era isso. Não a gente próprio 
pegar e desenhar por conta. Eu achei que era isso daí. Foi isso, que eu 
desenhei assim né, por isso que saiu o desenho [...] desenhei o desenho 
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que eu fui fazendo [...] Achei que foi bom participar [...] Gostei de participar. 
(KAL, 5ª sessão). 
 

KAL aponta para um avanço na tomada de consciência, captada em suas 

falas, sobre as produções gráficas que realiza. Do geral, parte para o individual 

como já dizia Luquet (1969), em suas pesquisas sobre o desenvolvimento do 

desenho. Nas sessões KAL diz ter desenhado uma casa, mas depois admite ser a 

casa onde morava quando criança; da mesma maneira, diz ter desenhado uma 

senhora, que em seguida diz ser sua mãe e diz ter desenhado dois meninos, mas 

acaba por admitir que se trata dele mesmo e de seu irmão. Assim, KAL aproxima-se 

de sua própria realidade ao descrever seu desenho. Neste processo de tomar 

consciência, a abstração pseudo-empírica, segundo Piaget (1995), possibilita uma 

constatação das propriedades das ações do sujeito e não somente das propriedades 

do objeto. KAL lê no seu próprio desenho, os resultados de suas ações e os 

enriquece fazendo analogias com situações vividas ou imaginadas. Além desses 

avanços, KAL generaliza, isto é, conceitua seus desenhos dizendo que é apenas 

imaginação, ao mesmo tempo, parece desprender-se aos poucos de seu passado e 

pensar o presente e o futuro a partir da 3ª sessão. Mas, como o processo de tomada 

de consciência é gradativo, já se esperava que fosse possível visualizar apenas um 

início deste processo. 
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6.6 RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DE NAI 

 

  

 

 

 NAI tem 38 anos, é solteira, mora sozinha e trabalha como diarista. NAI tem 

um filho de 22 anos. Seus desenhos e falas se referem ao seu presente e passado. 

Parece sentir-se muito à vontade durante as sessões, já que na 2ª sessão fala 

durante nove minutos sem interrupção e mostra-se sempre sorridente.  

 
 

2ª sessão – suspeita de gravidez. 

1ª sessão – Seu coração. 

3ª sessão – A casa onde morava quando 
criança. 

4ª sessão – Sua infância. 

5ª sessão – A igreja que NAI freqüenta. 
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a) Motivos desenhados e suas relações com a própria vida: 

 

NAI vê relações entre seus desenhos e sua vida em todas as sessões. A 

primeira produção gráfica de NAI se refere ao seu próprio coração “flechado” em 

cima e embaixo, uma macieira onde maçãs estão a meio caminho para cair de 

tão maduras e uma flor. Tais desenhos são relacionados à sua vida sentimental; 

NAI expressa simbolicamente o impasse que vive entre continuar morando 

sozinha e assim manter sua liberdade e independência ou morar com seu 

namorado, pelo qual diz estar apaixonada. Parte da entrevista: 
 

 [...] coração, ah sei lá porque sou apaixonada por tudo, tudo eu acho 
bonito, tudo eu gosto né, e pra começar eu amo muito meu filho, né amo 
muito meu namorado, minha família, então eu acho que é isso aí né, flor, 
adoro flor, e tenho dentro de casa, né é o que eu gosto assim, eu penso né 
daí. 
- E o que significa essas flechas? 
Que eu fui flechada pelo amor. (risos) 
- E as duas estão vindo uma de lá e uma de cá? 
Ãhã, me pegou dos dois lados. (risos) [...] Eu faço aqueles coraçãozinhos 
bem pequenininhos [...] uma florzinha bem pequenininha, quando eu tô [...] 
tô meio assim apaixonada. 
- E por que as maçãs estão caindo? 
Porque elas amadureceram demais. 
- Ah, tá. Tão caindo, mas ainda não estão no chão? 
Tão em meia viagem. 
- E o que significa a maçã assim na meia viagem? 
É tipo meu amor, é meia viagem. Quer que a gente fique junto, mas eu sou 
contra, entendeu? Com medo de quebrar a cara, com medo de não 
acostumar, sabe? Eu acostumei já sozinha. E é bom assim um final de 
semana ele vem e fica ali pra falar comigo, daí já é sábado, é domingo ele 
vai embora, e assim vai né, mas mesmo assim eu acho falta quando ele vai, 
mas eu acho que não vou me acostumar, mas eu sou que nem a maçã: vou 
e não vou. (risos) (NAI, 1ª sessão) (Grifo nosso). 

 

Na 2ª sessão NAI se desenha massageando sua barriga, também desenha 

sua casa na qual, por transparência36, pode-se ver os móveis de seu quarto. Na 2ª 

sessão NAI explica que seu desenho se refere a uma suspeita de gravidez de risco, 

por causa de sua saúde frágil; NAI tem um rim transplantado e tem muito medo de 

perdê-lo. Diz que, fazendo o desenho, sentiu-se grávida: “Me senti grávida [...] 

Porque você sabe, eu me olho assim no espelho eu me sinto grávida mesmo sabe? 

Eu não sei se é porque eu gosto muito de criança.” Questionada sobre o que estaria 

pensando no desenho, NAI fala durante nove minutos sem interrupção: à 

                                                
36 Segundo Luquet (1969), a transparência é um recurso utilizado no realismo intelectual: desenha-se 
elementos que normalmente não seriam visíveis. No caso do desenho de NAI, os móveis do quarto 
seriam ocultados pelas paredes da casa. 
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semelhança de um novelo de lã que quando puxado pela ponta do fio o restante se 

desenrola na seqüência, a partir de uma única pergunta (“E ali no desenho você tá 

pensando o quê?”), é gerada uma série de narrativas, na qual, entre outros 

episódios, o relato de como seu filho conheceu o pai quando já tinha dezesseis 

anos. Extrato da entrevista: 
 

- E o que você desenhou então? 
Eu, suspeita de gravidez. 
- Você com suspeita de gravidez? Ah tá, e o que mais? 
Eu em casa nervosa, triste né porque faz, desde o mês passado, começo 
do mês passado, e eu não quis contar pra minha doutora né. 
- Não quis? 
Não. Depois de amanhã eu vou no posto ali pedir pras gurias pra pedir se 
eu posso consultar ou elas me dão os papéis pra mim fazer exame né [...] 
exame de urina e de sangue né. Eu tô com suspeito, tô com medo também. 
- Com medo? 
Porque é arriscado né. Arriscado eu perder meu rim de volta. 
- E ali tá a tua casa então? 
Ãhã. Eu tô dentro de casa eu tô triste, eu tô passando a mão na minha 
barriga, eu tô mexendo dentro de casa. 
- E ali no desenho você tá pensando o quê? 
Ah, eu tô pensando o que eu faço da minha vida menina. Sabe quando você 
se sente num beco sem saída. Tô com medo de fazer o exame, tenho medo 
de comentar com a minha doutora. Mais medo eu tinha do meu filho né, 
pensei: pronto vou perder meu filho né.  
[...] Eu disse não, eu vou criar meu filho sozinha e pronto. Nunca, nunca 
falei, ele foi saber que eu tinha o piá comigo, o piá tinha doze anos. [...] E o 
piá sempre queria, daí quando o piá tinha doze pra treze anos, a minha irmã 
disse: se você não contar eu vou contar. Que ele dizia: mãe cadê meu pai? 
Eu dizia: calma, teu pai morreu você tava na barriga da mãe ainda, sabe. 
Então a gente não conhece o pai, você não conhece. Eu disse agora se eu 
ver ele também não conheço. Daí a minha irmã quis contar pra ele, eu falei: 
não nego, a mãe mentiu, teu pai tá vivo, mora em tal lugar assim, assim, o 
nome dele é assim, assim, o sobrenome dele é esse, aí vai de você. Mas 
ele tinha dezesseis anos, daí um dia ele emburrou [...] nós trabalhava junto, 
no mesmo restaurante, eu de auxiliar de cozinha, ele de garção né, daí ele, 
fomos pegar o ônibus era umas quatro horas da tarde, ele: mãe vou pra São 
Miguel do Oeste; eu disse: o que tu vai fazer pra lá?Você é de menor, eu 
disse: eu não vou deixar você ir, você vai na rodoviária né, tu não vai. Ele 
disse: a senhora não vai fazer isso comigo. Eu falei: faço; me conta o que 
você vai fazer pra lá que daí tudo bem. Ele: não mãe, eu quero conhecer a 
família do meu pai. Vou dizer como não né. Ele sabia que eu tinha errado 
deixar ele se criar né, sabendo que tinha o pai aí. Falei: tudo bem [...] (NAI, 
2ª sessão). 

 

O desenho da 3ª sessão diz respeito à casa onde morava quando criança, 

algumas pedras e flores. NAI diz que passou o dia inteiro sentindo saudade de sua 

mãe e lembrando de sua infância, por isso, desenhou a casa onde morava quando 

criança. NAI re-significa sua vida utilizando-se de sua produção gráfica como 

mediadora, pois, relaciona pelo menos três elementos de seu desenho a 

sentimentos e circunstâncias do presente. A desenhadora mesma diz: “tem a ver 
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com o meu passado e com o meu presente”, ou seja, um mesmo desenho contem 

significados relacionados ao passado e ao presente. As pedras significando 

“pessoas pegajosas”, a escada representando sua vontade de mudar e de se divertir 

e a porta fechada simbolizando seu isolamento. Extrato da entrevista:  

 
Essa casa, se não me engano é uma casa quando eu era criança, que nós 
morava sabia? Era mais ou menos assim, tinha uma escadinha pra gente 
descer, era de madeira né. Era mais ou menos assim a casa quando eu me 
conheci por gente né, eu tinha uns seis, sete anos. 
- E por que você decidiu hoje desenhar a casa onde você morava quando 
era criança? 
Ah, não sei. Hoje eu, acordei assim, tava com saudade da mãe sabe. A 
gente começa lembrar tudo né daquele tempo. Ainda eu falei pra M. não 
agüento de saudade da mãe hoje. O meu irmão teve lá em casa eu falei pra 
ele. Ele falou: “ligue pra ela”. Mas digo: eu não tenho crédito e não tenho 
dinheiro pra comprar cartão. Aí, precisava ligar para ela pra ver como é que 
ela tá. 
- Nesse desenho da casa tem alguém aí dentro? 
Não. A minha porta ali, a porta tá fechada. 
- E pedras aqui, o que significa pedra pra você? 
Não, pra mim não significa nada. Às vezes uma pessoa que é muito, é que 
nem uma pedra no meu sapato. É uma pedra no meu sapato. É um 
pegajoso. É uma pessoa que é muito pegajosa. 
- E a escadinha, o que significa uma escadinha pra você? 
A escada significa a gente pensar num lugar de [...] descer pra ir pra outro 
lugar né [...]  
- Descer? 
É, mudar sabe. Não, eu quero subir na vida, mas sempre dentro de casa né. 
Sou muito fechada dentro de casa. Só vou pra colégio, pro meu serviço, só 
cuido dos médico. Eu não saio com as minhas amigas... 
- E esse desenho tem a ver com você? 
Tem a ver com o meu passado e com o meu presente agora né. A minha 
infância, de criança. E agora meu presente, fechada pro mundo só 
cuidando, trabalhando, indo pro colégio, pra casa, por isso que a minha 
porta da casa tá fechada. Vou fechar meu coração pra tudo. Só quero me 
divertir, quero, sei lá sabe. Agora que eu posso talvez. [...] eu passei o dia 
inteiro pensando né, onde eu nasci, onde me criei né, porque eu saí muito 
com a mãe, mas, era tudo pequeno ainda... daí, digo, eu vou, desenhar a 
casinha; não saiu da minha cabeça [...] (NAI, 3ª sessão). (Grifo nosso). 

 
A atribuição de significados segundo Piaget (1967, 1978), já é parte do 

processo de tomada de consciência. Porém, NAI quando questionada sobre o 

significado das pedras que desenhou, primeiramente diz que não significa nada e 

logo em seguida confere o seguinte significado: “é uma pedra no meu sapato. É um 

pegajoso.” Portanto, quando NAI desenhou as pedras não parecia estar consciente 

do seu significado particular, sendo necessário o questionamento deste para que o 

descobrisse.  

Como diz Luquet (1969, p.23) sobre o desenho livre, “o objecto representado 

é o que nesse momento ocupava no espírito do desenhador um lugar exclusivo ou 

preponderante.” O motivo desenhado por NAI é o que lhe ocupava a mente o dia 
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inteiro, pois diz: “passei o dia inteiro pensando né, onde eu nasci [...] não saiu da 

minha cabeça”.  

Na 4ª sessão NAI desenha um coqueiro, uma arara, um pica-pau e uma flor. 

Continua expressando graficamente o tempo de criança, mas desta vez, lembra de 

seus irmãos e de seu pai. Relaciona novamente alguns elementos do desenho com 

seu presente, mais precisamente, com sua maneira de ser. Os desenhos de NAI 

estão repletos de símbolos que aos poucos vão sendo revelados e traduzidos em 

suas narrativas. NAI diz que pica-pau significa pessoa forte e arara e flores 

simbolizam pessoa alegre. Parte da entrevista: 

 
Eu quis fazer, mas saiu feinha a minha arara (risos). Eu desenhei uma 
arara, um coqueiro. Ali é o passarinho subindo, aqui eu quis fazer um pica-
pau. (risos). 
- Que lugar que é esse? 
Esse lugar aqui? A menina do céu, se você soubesse. Esse aqui quando 
nós era criança, tinha um parque, sabe esses parques perto de casa assim, 
que tinha umas gruta naquele parque. Uma gruta que a gente entrava 
dentro, não me lembro o nome da santa que tinha, daí tinha esse aqui, flor, 
tinha coqueiro. E é onde nós brincava, nós pegava essas, folhas de 
coqueiro assim que cai no chão. Não era flor [...] era esses que cai, tipo um, 
eu não sei, nós entrava dentro e nós resbalava assim na grama sabe 
sentadinho (risos). O pai brigava tanto por causa disso menina do céu, que 
nós rasgava tudo a roupa na bunda assim (risos), as calça sabe.  
- Ah, então que época que era? 
Nós tinha seis anos. E nós brincava assim. Nós fugia do pai, podia contar 
que nós tava lá se arrastando na grama lá sabe, naquela gruta. 
- E você lembrou disso hoje? 
Não, mas eu me lembro, mas tem vez que eu tô deitada na cama, eu me 
lembro tudo naquele tempo sabe. Tem gente que diz: “mas eu não lembro”. 
Meu Deus do céu, com tanta coisa que eu já passei meu Deus, eu nunca 
esqueço dos tempos bons. Que esse tempo era bom né. 
- E você ia com quem lá? 
Com as minhas irmãs. Minhas duas irmãs mais velhas e o meu irmão mais 
novo que eu. La nós quatro.  
- E esse desenho tem a ver com a sua vida hoje? 
Tem, porque apesar de tudo eu sou uma pessoa alegre. Eu pra mim tudo, 
tudo tá bom. É tá triste, mas tá bom. Que nem aqueles: tá ruim, mas tá bom 
(risos) 
- E o que significa uma arara pra você? Esse aqui é arara né? 
É bicho lindo, é um bicho alegre eu acho. 
- Ãhã, e pica-pau, o que significa pra você pica-pau? 
Ah, eu acho que é um bichinho muito forte, pra conseguir furar uma madeira 
com o biquinho (risos). A madeira com o biquinho. 
- E o que significa flores pra você? 
[...] Pra mim significa alegria, sempre alegria. E onde tem flor, lá é alegre... 
- E o coqueiro o que significa? 
É do tempo que nós raspava a bunda no chão (risos). 
- E você tem alguma coisa em comum com o pica-pau, com a arara, com as 
flores, com o coqueiro? 
É que nem eu te falei, o pica-pau eu acho forte que nem a minha 
personalidade, eu tenho uma personalidade forte também. A arara é alegre, 
eu também sou. Flor é alegria, eu também sou alegre. Então é isso. Ah, o 
coqueiro é a minha infância né. Eu brincava, eu tenho saudade disso. Vou 
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fazer trinta e oito anos e tenho saudade de brincar (risos). (NAI, 4ª sessão) 
(Grifo nosso). 
 

Ao contrário do signo (objetivo e comunicável), o símbolo é subjetivo e 

guarda significados secretos, é “produto do pensamento simplesmente individual” 

(PIAGET, 1975, p.129). Por isso, somente o desenhador pode traduzir o que 

representou graficamente. Neste caso, NAI, ao desenhar um pica-pau, uma arara e 

um coqueiro, foi motivada por sua experiência particular e somente ela poderia dizer 

o que esses símbolos significavam.  

Na 5ª sessão, NAI desenha a igreja que freqüenta, flores e duas borboletas. 

Relaciona seu desenho a uma mudança ocorrida em sua vida; diz que foi buscando 

a Deus na igreja que encontrou cura e paz. Também fala de seu maior desejo no 

momento: parar de fumar. Parte da entrevista: 

 
- E essas borboletas, elas estão indo pra onde? 
Tão indo pra igreja. (risos) Tão voando né perto da igreja ali. 
- E essas borboletas representam o que exatamente no teu desenho? 
[...] tava falando, eu acho que o Espírito Santo deve ser tipo uma borboleta 
não deve? É porque eu acho que deve tá né, que nem tem aquele hino 
nosso lá que diz: eu te mando em todos os lugares né. Mas eu acho que sei 
lá [...] eu acho que o anjo vai ver era uma borboleta. O Espírito Santo né as 
borboletas. 
- E as flores representam alguma coisa? 
Alegria na igreja, que lá é a casa de Deus né, a gente chega lá com um 
monte de problema e sai tão alegre de lá. Você não é assim também? Às 
vezes tá cheia de problema em casa, sai de lá parece que não tem 
problema nenhum, esquece tudo, deixa tudo pra trás (risos). Eu me sinto 
assim né quando eu vou na igreja. Que lá é muito alegre, muito gostoso, 
porque a gente canta né, a gente bate palma, a gente ora, faz um monte de 
coisa, é bom. 
- Que dia da semana que é? 
É uma segunda-feira. Que a igreja tá fechada né. 
- Ah, e é de noite ou de dia? 
Aí é à noite. 
- E as borboletas, que você falou que significa o Espírito Santo? 
Tão [...] na igreja né. 
- Mesmo na segunda-feira? 
Mesmo na segunda-feira porque é um templo de Deus né e sempre tá 
rodeada de anjos né, de, que é os guarda da igreja, representa que é isso 
né. Que não tem segurança, não tem nada. É só Deus mesmo. Que nem 
tem o dia que a gente tá na igreja, daí tem né, mas tem eles ali na porta pra 
atender a gente pra entrar né, mas depois fecha a igreja fica sozinha. E tu 
vê, não é assaltada, não é nada. Isso é tudo por Deus, do jeito que tá hoje 
em dia menina do céu. 
- E esse desenho, todo ele assim, ele tem a ver com a tua vida? 
Tem. Tem muito. Como eu tava te falando, eu mudei muito, muito. [...] toda 
a minha vida é na igreja, nossa. Não é igreja né, que nem eu disse é um 
templo de Deus, mas é um lugar que eu encontrei paz e encontrei a cura né 
minha filha, de volta né, encontrei a cura, [...] de volta. Só que eu tô pedindo 
né, que eles me livre desse vício né, que é o cigarro. Eu não fumo bastante. 
Mas hoje eu fumei três cigarros só. Que eu conto os cigarros que eu fumo 
sabe.  
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- Por que você conta? 
Pra ver se eu não tô exagerando né. 
- E o cigarro, tem alguma coisa nesse desenho que tem a ver com o 
cigarro? 
Não. Só que tudo o que eu peço é pra Deus é pra me tirar esse vício né. A 
coisa que eu mais quero no mundo. Sabe quando você quer uma coisa. 
Mas eu já não deixei por causa, de cabeçuda mesmo sabe. Mas eu já, tu vê 
eu fiquei quatro meses sem fumar antes desse meu transplante, é que eu 
tava no calmante né [...] (NAI, 5ª sessão) (Grifo nosso). 
 

NAI não desenha o cigarro, porém, o desenho da igreja a leva a evocar tal 

objeto e seu significado para sua vida. Trata-se de uma implicação significante 

(PIAGET, 1967), na qual um elemento guarda um significado e se relaciona a outros.  

Como diz Pillar (1996a, p. 222): “o desenho é um espelho criativo da sua 

visão de mundo.” Os temas abordados por NAI são bem variados. Em cada sessão 

retrata, pontualmente, o que lhe preocupa no momento. Em quatro das cinco 

sessões, NAI retrata situações vivenciadas no presente, porém relacionadas à sua 

história passada. Relaciona a casa onde morava quando criança (3ª sessão) ao seu 

estado emocional no presente. Na primeira, segunda e terceira sessões NAI se vê 

em situações de impasse e parece procurar causas e conseqüências no intuito de 

auxiliarem em sua tomada de decisão quanto às escolhas que precisa fazer. 

Segundo Luquet (1969), “o passado só tem interesse na medida em que se prolonga 

no presente [...] presente e passado... estão ligados um ao outro” (LUQUET, 1969, 

p.227). Nos desenhos e falas de NAI, presente e passado prevalecem sobre o 

futuro; este é abordado como esperança de continuar vivendo.  

 

b) Consciência de si e do outro: 

 

Em todas as sessões NAI fala de si mesma como uma pessoa alegre, 

apesar dos motivos que tem para estar triste. Extrato da 1ª entrevista: 
 

- E como que você vê você mesma a partir desse desenho? 
Eu me vejo feliz apesar de tudo, sabia? Meio [...] mas eu me vejo, eu sou 
uma pessoa feliz, sabe? Eu consegui vencer tudo o que eu já passei né 
com as minhas doenças, eu já, meus parentes já me viram morta [...] entrei 
em coma já umas três, quatro vezes, e não tô aqui graças a Deus? Eu me 
sinto feliz, já é uma grande vitória. (NAI, 1ª sessão). 

 
NAI primeiramente diz, na 2ª sessão, que sempre está triste, e ao final da 

mesma entrevista diz que é feliz e não tem tristeza. Suas falas são as seguintes: “Se 

eu tô dentro de casa eu tô triste sempre [...]” (grifo nosso) e depois: “[...] mas eu sou 
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feliz, com tudo já que eu passei [...] graças a Deus, Deus me deu um rim novo, mas 

os remédios que eu tomo, tudo né, mas eu sou feliz assim mesmo. Acordo, vou 

dormir feliz, levanto, eu não tenho tristeza” (grifo nosso). Também diz em relação à 

suspeita de gravidez: 

 
Eu me vejo como eu tô, como eu te disse né, pensativa, nervosa, passa um 
monte de besteira na cabeça da gente né [...] e esperar o exame pra mim 
sossegar um pouco né, vou fazer depois de amanhã. Agora eu vou encarar 
menina do céu, com medo, mas vou fazer, tem que né, não adianta ficar 
nessa né, e tem que deixar de fumar. Que daí, já os remédios, já vai ser 
complicado, ainda mais o cigarro menina. (NAI, 2ª sessão). 

 

Na 3ª sessão, NAI admite que fica triste às vezes, mas se preocupa com as 

aparências, pois, diz que procura não demonstrar para ninguém sua tristeza e diz 

“desabafar” sozinha chorando em casa para não "descontar” nos outros:  

 
- E olhando esse desenho como que você se vê? 
Me vejo nessa casa: porta fechada pra tudo. (NAI, 3ª sessão). 

 
[...] apesar de tudo, eu sou muito feliz. Eu não sou pessoa triste. Eu sempre 
tô rindo, tô. Às vezes eu posso ficar né, mas eu nunca dou demonstração 
pra ninguém, sempre tô rindo, tô conversando, eu nunca fui de descontar 
problema meu nos outros sabe. Ai, porque tá nervosa chega lá em casa e 
eu trato mal aquela pessoa [...] eu não dou demonstração de jeito nenhum. 
Daí eu fico, quando eu tô sozinha eu começo a pensar nos meus problemas 
daí eu choro, sozinha, né onde que daí eu desabafo sozinha mesmo. Choro 
um pouco daí tô bem de novo. (risos). (NAI, 3ª sessão). 

 

Para Bourassa (1999) representar é conceber a existência de um interlocutor 

com quem se pode dialogar. É o que parece ocorrer, com NAI. Diz, na 4ª sessão, 

estar sofrendo, mas não expressa verbalmente para a pesquisadora o motivo de seu 

sofrimento; em sua fala, percebe-se que NAI conhece as razões e diz que “devia ter 

dado um basta nisso há muito tempo”. Em seguida diz: “pensando em gostar um 

pouco mais de mim”. Também se consola dizendo que vai passar e diz que se vê 

como sendo uma pessoa alegre: “É que nem eu te falei, eu me vejo uma pessoa 

alegre.” E ao final da entrevista diz: “Que no fundinho eu tô sofrendo bastante, mas 

isso já passa, isso vai passar.” À semelhança de duas pessoas conversando no 

telefone, mas só ouvindo a fala de uma delas, é a situação que a pesquisadora 

percebe assistir. Extratos da entrevista:  

 
- E fazendo esse desenho você sentiu falta de alguma coisa? 
Não. Tô sentindo falta sim, ãhã, mas isso vai passar. (NAI, 4ª sessão). 

 
- E você descobriu alguma coisa fazendo esse desenho? 
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Descobri que eu me amo demais pra tá sofrendo do jeito que eu tô (risos). 
Que no fundinho eu tô sofrendo bastante, mas isso já passa, isso vai 
passar. Eu devia ter dado um basta nisso há muito tempo, ah menina [...] 
- Isso tem a ver com o que você tá sentindo falta? 
Ãhã. 
- E enquanto você tava fazendo o desenho, você tava pensando em alguma 
coisa? 
Não, pensando de gostar um pouco mais de mim né.  
- Você acha que desenhar tem a ver com isso? 
Tem, [...] desenhando muda até o pensamento da gente sabia? (NAI, 4ª 
sessão). 
 

As falas de NAI também mostram conformismo, pois, diz que mesmo que 

esteja ruim está bom. NAI diz que a amargura deve ter causas e sugere que um dos 

motivos para que a pessoa seja amarga é não ter recebido amor. Parte da 

entrevista:  

 
Eu pra mim tudo, tudo tá bom. É tá triste, mas tá bom. Que nem aqueles: tá 
ruim, mas tá bom (risos) Sempre tô rindo, eu não tenho tristeza. A D. fica 
brava né diz que [...] a nora dela né, nós temos a mesma idade [...] nós se 
matemos de rir, nós rimos de nós mesmo sabe, diz: “êta essas duas aí 
parece que não têm [...] nessa boca, vai com boca aberta as duas”. Sei lá e 
é bom né a gente, [...] diz que a cara fechada, tá triste, tem problema. Se 
adiantasse né daí não existia pessoas alegre, ia resolver tudo os problemas 
[...] 
- E o que é tristeza pra você? 
Ah, tristeza pra mim é uma pessoa amarga. Uma pessoa que não tá de bem 
com a vida, pode ver que aquela pessoa não mostra a cara alegre pra 
ninguém, cara fechada. Pessoa arrogante sabe. Eu acho que essas 
pessoas são mal amadas. Nem que a gente não seja amada né, mas a 
gente quer tá bem (risos). Eu já digo: esse aí é mal amado. É um modo de 
dizer [...] Eu digo: mas é, se as pessoas são amargas, agora algum motivo 
deve ter né. (NAI, 4ª sessão). 

 

Ainda na 4ª sessão, NAI é questionada sobre “pessoa forte” já que diz ter 

simbolizado exatamente isso através do pica-pau que desenhou. Indica otimismo e 

força de vontade, sempre pensando em “levantar”, isto é, se recuperar, o que 

confirma sua vontade de viver. Extrato da entrevista: 

 
- E o que é uma pessoa forte pra você? 
Uma pessoa que não se deixa abater por nada. Sei lá se é experiência por 
mim mesma, que eu não me deixo abater por nada. Menina, tô caindo, mas 
tô levantando. Se eu tô lá embaixo penso de levantar, de um jeito ou de 
outro eu levanto, mas que eu levanto, eu levanto. Que eu já passei por 
tantas coisas, dois acidentes de carro, fiquei na UTI quinze dias, nem eu 
não sabia quem eu era, não sabia onde que eu tava. Eu tenho até platina na 
minha cabeça [...] 
Tem dias que a gente tá meio assim, mas eu nunca deixo, sabe, me, assim, 
dar demonstração pros outros. Às vezes eu desconto dentro de casa, eu 
choro bastante, quero ficar sozinha. Deito na cama, choro bastante, durmo 
um pouco, levanto, levanto disposta daí (risos). Levanto já arrumando meu 
roupeiro, tiro tudo as coisas do guarda-roupa ponho tudo na cama e arrumo 
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tudo de novo. Se tem alguma roupa que não tá bem passada eu passo de 
novo. (NAI, 4ª sessão) (Grifo nosso). 
 

Já na 5ª sessão NAI se transporta para um lugar onde encontrou paz: a 

igreja. Representa graficamente, pela quarta vez, alegria através das flores. Extrato 

da entrevista: 

- E as flores representam alguma coisa? 
Alegria na igreja, que lá é a casa de Deus né, a gente chega lá com um 
monte de problema e sai tão alegre de lá. Você não é assim também? Às 
vezes tá cheia de problema em casa, sai de lá parece que não tem 
problema nenhum, esquece tudo, deixa tudo pra trás (risos). Eu me sinto 
assim né quando eu vou na igreja. Que lá é muito alegre, muito gostoso, 
porque a gente canta né, a gente bate palma, a gente ora, faz um monte de 
coisa, é bom.  
- Você olhando esse desenho como que você se vê? 
Eu me vejo lá dentro da igreja, me vejo lá [...] gosto de imaginar, eu imagino 
quando eu tô lá. Quando tu vai lá, tu encontra paz lá, tudo. Muito gostoso. 
(NAI, 5ª sessão). 
 

- E paz, o que é paz pra você? 
Eu, pra mim paz é tá de bem com a vida. Ter paz, não ter incomodação na 
cabeça, e ter amizade com todo mundo. Né, que nem eu já disse, eu não 
posso ver as pessoas né, ah fulano tava lá na esquina, não vi, sou cega, 
muda e surda. Posso ver, nunca disse que eu vi. Eu sou daquelas pessoas 
assim né. Eu gosto de viver em paz com todo mundo, de bem com a vida. 
Ai, ela falou: ah fulano de tal falou isso e aquilo, eu nunca tô metida nisso 
não. Eu já gosto de ser reservada. Que nem eu digo, eu tô de paz comigo 
mesma, modo de a gente falar né, a gente de paz com a gente mesma né. 
(NAI, 5ª sessão). 
 

Conforme Bourassa (1999) o desenho é um meio que permite ao sujeito 

distanciar-se de si mesmo para se auto-observar: uma comunicação com o mundo e 

consigo mesmo, sobre o mundo e sobre si mesmo. É o que aponta os dados de NAI 

que parece buscar respostas para sua vida e comunica através de seus desenhos o 

que pensa sobre si mesma e sobre o outro. Fala de traços particulares de seu modo 

de ser e de agir, de sua própria força de vontade em enfrentar as dificuldades em 

relação à sua doença e diz não demonstrar para os outros quando está triste: chora 

sozinha e dorme, então levanta disposta. 

Sobre o pensamento de NAI, em relação ao outro, na 1ª sessão: “Tem muita 

pessoa maldoso nesse mundo.” Na 2ª sessão: “Olha, as minhas amigas, elas tão do 

meu lado [...] as minhas amizades que eu tenho, eu não posso me queixar das 

pessoas, a não ser a vó dele (do namorado) né que é uma tagarela.”  Na 3ª sessão 

diz: “Ah, eu vejo as pessoas muito alegres, muito feliz né, é pelo que são, pelo que 

fazem [...] adoro ir pro colégio [...]” Na 4ª e 5ª sessões a entrevistada diz: 
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- E como que você vê as outras pessoas, depois de fazer esse desenho? 
Ah, como ali na nossa sala, todas as pessoas legais né, todas elas são. 
Apesar, que às vezes dá vontade de dar um murro na cabeça de uns ali, 
mas eu sento sempre lá no canto (risos).  
- Por que você senta no canto? 
Porque eu me sinto mais à vontade, mais longe assim. Daí eu gosto de 
sentar lá. Eu sempre sento pra trás. Daí é a JAN que senta perto de mim ou 
o menino lá, o moreninho lá que eu esqueço o nome dele, o ELI. Ele sai do 
lugar dele e vem me encher o saco lá. Eu dou risada dele [...] (NAI, 4ª 
sessão). 
 
Eu sempre enxerguei as pessoas do modo que eu sempre falo né, que não 
é todas as pessoas que são má. Nem que as pessoas sejam má, mas tem 
que fazer uma vista grossa pra não ver. Que às vezes, que nem eu tava 
conversando hoje com uma senhora lá, que às vezes as pessoas não 
querem ser do jeito que são. Mas tem muita [...] pra ser amarga na vida, pra 
ser assim. Vê o que já passou, o que nós passamos né. Eu digo: mas não 
podia desconfiar dos outros ou tá olhando com cara feia pros outros [...] 
(NAI, 5ª sessão). 

 

NAI questiona as atitudes de outras pessoas e, por conseguinte, as próprias. 

Enquanto fala da maldade do outro fala também de sua atitude de afastamento, 

enquanto fala da amargura do outro fala também de sua alegria e otimismo. NAI se 

compara às pessoas anunciando características em comum ou opostas. Estes 

dados remetem aos resultados do estudo de Stoltz Schleder (1992) que indicam 

uma relação recíproca entre a consciência de si e sua percepção acerca do outro 

por transferir dificuldades ou necessidades para as outras pessoas. No caso de NAI 

fica mais evidente a transferência que faz em relação ao seu próprio estado 

emocional e de outras pessoas: pessoas amargas x pessoas alegres. Durante as 

quatro primeiras sessões, NAI fala de felicidade e tristeza. A impressão que se tem é 

que NAI procura os motivos para estar feliz e ao mesmo tempo quer ignorar os 

motivos que a deixam triste. Segundo Bourassa (1999), traduzir os próprios 

desenhos permite descobrir-se porque vendo-se de fora (materialização em forma 

de desenho) o indivíduo se distancia e se aproxima nesse vai-vem como objeto 

produzido por ele mesmo. 

NAI assina todos os seus desenhos com o primeiro nome apenas. Em dois 

de seus desenhos chama a atenção da pesquisadora o tamanho do nome. 

Questionada sobre este fato NAI se surpreende porque não havia observado o 

tamanho da letra de sua assinatura; responde o seguinte: 
 

- Por que será que nesses dois você pôs o teu nome mais destacado? O 
que significa colocar o teu nome grande na folha do desenho? 
Mas, sabe menina do céu, que eu nem tinha reparado nisso? E aquele ali 
eu fiz colorido né.  Pois é. 
- O que significa pra você escrever o teu nome assim colorido? 
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Eu nunca gostei do meu nome. Como é que eu fui fazer tão grande? (risos) 
Eu nunca gostei do meu nome, meu Deus. 
- É? 
Eu acho chato. 
- Mas você achou que ficou bom assim, assinado grande assim, colorido? 
Eu achei. 
- O que é o teu nome pra você? 
Eu, pra mim agora o meu nome, sei lá, é uma coisa muito especial né, [...] 
conversar com o meu filho né, do jeito que ele me chama né. Eu acho que 
eu sou uma pessoa especial sabe. Por tudo o que eu passei eu tenho muita 
paciência com os idosos, com criança, com todo mundo sabe. Eu me sinto 
uma pessoa especial. Eu nunca tô de mal com a vida. Embora que tem dias 
que a gente tá, mas eu nunca. Eu: xô, sai pra lá, esse baixo astral. Eu 
sempre digo assim sabe [...] Especial (risos). (NAI, 5ª sessão). 
 

NAI se surpreende com a própria assinatura. É impressionante notar aqui a 

defasagem da compreensão em relação à ação (PIAGET, 1974a, 1974b, 1967), 

pois, NAI se dá conta de ter escrito seu nome com letras grandes apenas quando a 

pesquisadora lhe pergunta sobre o fato. A busca das razões remete ao que pensava 

e ao que pensa sobre si mesma e sobre seu nome. O significado é então explicado 

por ela: relaciona a uma mudança de opinião sobre gostar do seu nome: “nunca 

gostei do meu nome” em seguida diz: “pra mim agora o meu nome, sei lá, é uma 

coisa muito especial”. Diz que se percebe especial por ter enfrentado muitas 

dificuldades, por ser uma pessoa paciente com os idosos e crianças e por evitar a 

tristeza. Para Piaget (1978) buscar as razões de uma determinada ação é se 

aproximar das regiões centrais da ação própria; é tomar consciência de um fazer 

que, até então, era inconsciente.   

 

c) Consciência de valores: 

 

Os valores, para NAI, têm origem na família e na religião. Na 1ª e 5ª sessões 

fala, a partir de seus desenhos e da interação, sobre a obediência aos princípios 

cristãos: ser humilde, respeitar os mais idosos, não difamar e não ter vícios. Na 1ª 

sessão, NAI fala sobre o falso moralismo religioso e diz estar muito magoada com 

uma pessoa que a difama e a julga. Mostra-se indignada porque esta mesma 

pessoa diz ser evangélica. No raciocínio de NAI, para ser evangélico é necessário 

ser humilde primeiro. Assim diz:  
 

Tem muita pessoa maldoso nesse mundo. Muita pessoa maldosa, nossa. 
Que nem a vó do S. né, ela diz que é uma pessoa evangélica, mas não tem 
sabe, eu acho que pra pessoa ser evangélica, primeira coisa, nem precisa, 
a pessoa tem que ser humilde, tem que ter o coração bom, primeira coisa é 
a humildade da pessoa, a pessoa ser humilde, né e não falar mal da vida 
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dos outros, não praguejar né, nem o pior inimigo não [...] eu acho que [...] 
praguejar aquela pessoa, falar mal daquela pessoa, dizer nome praquela 
pessoa, até dizer nome a gente tá praguejando aquela pessoa né, e ela fala 
muitos esses nome sabe, e pra ela uma mulher sozinha é porque é 
vagabunda, porque os filhos dos outros é maloqueiro, é maconheiro, e eu 
fico triste com isso sabia. Infelizmente nesse mundo tem muita gente 
maldoso. Eu acho que ela não gosta de mim, ela nunca foi com a minha 
cara, mas eu trato bem ela, nunca, coisa que o pai e a mãe pra gente 
ensinou é nunca ser mal educado perto com os mais velhos né, e eu corro 
com ela pra cá, corro pra lá, eu trago ela no médico, tudo sabe, mas. (NAI, 
1ª sessão). 
 

Enquanto desenha na 5ª sessão, NAI conta que leu durante a semana, os 

salmos 40 e 4137 da Bíblia Sagrada e que “deu bem certo” para ela. NAI percebe a 

obediência à religião como solução para o vício e a violência. Extrato da 5ª 

entrevista:  
 

[...] o que é religião. Agora é uma boa pergunta que você me fez. Eu acho 
que nem, ai, tu é crente. Crente todo mundo é, todo mundo tem Deus né. 
Mas cada qual tem a sua religião. Porque até católico apronta um monte de 
coisa né, se fosse seguir certo, o pessoal bebe por safado né, fuma por 
sem-vergonha, sou eu (risos), né. E, eu acho que, sei lá religião, que a 
gente tinha que, porque ninguém segue certo as religião. Pode ver, ninguém 
é certinho né, sempre tem um pecadinho ou outro tem escondido (risos). 
Mas uma religião, eu penso assim comigo, que a religião é, se a pessoa 
tem, ai não posso fazer tal coisa de errado né, se a pessoa seguisse certo 
uma religião, não tinha muitas pessoas drogado ou pessoas bêbadas, se 
matando por aí né, eu acho que uma religião já é pra evitar tudo isso. E a 
igreja católica não evita isso. É que nem fosse seguir tudo certo né, mas 
ninguém segue, que a maioria que faz tudo isso é católico. Já viu um, você 
vê evangélico, você já viu [...] ah aquele ali tá fumando droga, não tá né. Ah, 
aquele evangélico tá lá bêbado lá no bar, tá lá naquele baile lá, não. Então 
eu acho que a religião é pra gente se afastar de tudo isso. Senão não 
existia né. (NAI, 5ª sessão). (Grifo nosso). 

 

Ainda na 5ª sessão, NAI se diz “uma baita pecadora” e diz que o mais 

importante em sua vida, a partir do desenho que fez, é sua religião: 
 

- E o que significa igreja pra você? 
Pra mim, no meu ver, ah significa uma casa de Deus né que a gente vai lá, 
a gente vai buscar Ele né. É um lugar de Deus, a gente vai lá, própria pra 
buscar Ele. E pra confessar os pecados da gente também né, tem baita 
pecadão (risos). A gente é uma baita pecadora como diz o outro. 
 - E olhando esse desenho, o que é mais importante pra você? 
O mais importante é a minha religião. (NAI, 5ª sessão). 
  

Segundo Boff (2003) a maior parte da humanidade percebe as religiões 

como origem de valores. Da mesma forma NAI vê a religião como um conjunto de 

normas para impedir que o ser humano se auto-destrua. Falando sobre pecados, 

                                                
37 Os salmos 40 e 41 se referem a cânticos de louvor e de pedido de ajuda, oração de um doente, 
segundo a Bíblia na Linguagem de Hoje. São Paulo: Sociedade Bíblica do Brasil, 1988. 
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NAI diz que está errada, já que se percebe pecadora e “sem-vergonha” porque 

fuma. Em sua opinião para ter boas condutas com o próximo (não matar) e consigo 

mesmo (não ter vícios) é necessário “seguir certo” uma religião.  

Para se recuperar e superar as dificuldades que enfrentou quanto à saúde, 

NAI conta que o amor que sentia por pessoas próximas foi decisivo. Parte da 

entrevista: 

 
- E o que significa o amor pra você, ou a paixão? 
Sentir bem com aquela pessoa, sentir falta daquela pessoa. A gente vai 
comer, sente falta daquela pessoa, a gente vai fazer alguma coisa sente 
falta daquela pessoa, né vai trabalhar, tá pensando naquela pessoa, tu vai 
no médico vai pensando naquela pessoa. Sabe, por isso que eu consegui 
superar a minha cirurgia, tudo, tive um monte de problemas né [...] o amor 
que eu sentia pelo meu filho e pelo S., esses dois bênção na minha vida. Eu 
amo muito meu filho. (NAI, 1ª sessão). 

 

Na sua luta e persistência pela vida, NAI demonstra ter esperança e 

otimismo em relação ao futuro. Na 1ª sessão fala de sua vontade de continuar 

lutando para viver. Durante a 3ª sessão NAI recebe, por telefone celular, a notícia do 

nascimento de seu primeiro neto e comemora; na 4ª sessão fala de um acidente de 

carro que sofreu e sua recuperação. Assim expressa respectivamente na 1ª, 3ª e 4ª 

sessões: 

 
[...] Que nem aquele transplante que eu fiz, pra mim foi uma vitória, mesma 
coisa que ganhar na loto, quantas pessoas não [...] tá certo, em vinte anos, 
mas esse transplante que eu fiz né. E eu peço a Deus continuar, agora se 
Ele me levar não por causa do rim, mas leve por outra coisa né, mas não 
tão já também (risos). Eu descanso, mas eu quero viver cansada, mas viva 
(risos). Que nem, é, morrer a gente descansa, mas eu sempre digo: mas 
não, eu quero viver cansadinha, mas quero ficar viva (risos). (NAI, 1ª 
sessão). 
  
(risos) Que eu tô feliz hoje. 
[...] eu tô sentindo agora, uma vontade de rir, sabe, de chorar, não sei o que 
fazer [...] Mas, tá crescendo a minha família viu, pensei que ia ficar só no 
nego (risos). (NAI, 3ª sessão). 
 
[...] Eu tenho até platina na minha cabeça. Veja, eu me recuperei, meu filho 
tinha dois meses quando aconteceu isso comigo. Eu me recuperei, depois 
mais tarde perdi meu rim né e tô aqui olha, pensei que eu não ia criar ele, já 
vi meu neto né (risos). E pretendo ver meu neto grande, homem ainda. 
(NAI, 4ª sessão). 
 

NAI valoriza sua saúde, seu bem-estar e sua possível gravidez. Extrato da 

2ª e 4ª entrevistas: 
 

- E olhando esse desenho, qual que é a coisa mais importante pra você no 
momento? 
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Essa gravidez. Porque se for gravidez né, o inocente não tem culpa do erro 
da gente né. E a gente, como diz, desde quando é a sementinha já, a gente 
tem que ver já, tá cuidando com carinho né, tudo. E a minha saúde né. O 
importante é os dois. A minha saúde porque se a gente não tiver saúde não. 
Deus tem que dar saúde pra gente pra gente agüentar o trampo. (NAI, 2ª 
sessão). 
 
- E olhando esse desenho, o que é mais importante pra você? 
O meu bem-estar, minha alegria, só isso. (NAI, 4ª sessão). 

  
Segundo as palavras de NAI, ir para a escola é melhor do que assistir 

novelas. Conta, na 4ª sessão, um episódio que parece tê-la marcado bastante e que 

aconteceu na escola. NAI relata que participou de uma atividade criativa em grupo e 

mostra grande satisfação e alegria por ter vivido tal experiência que descreve em 

detalhes: 

 
[...] você vê, uma vez nós fizemos ali, era desenhar um bairro de Curitiba. 
Mas era aquela turma que tava no quarto ano, que eu tava com eles né, 
mas daí eu parei por causa do transplante né. Daí eu não vim nas provas, e 
eu só vinha duas vezes por semana, eu tava com eles né. Daí eu voltei de 
novo com a minha professora né. Eu nem ia vir daí ela disse que era pra 
mim vir né, que a minha vaga tava segura. Daí eu disse: ah, se é pra eu 
ficar em casa, assistindo novela, pensando besteira, melhor ir aprender um 
pouco mais (risos). Daí a professora ficou boba assim de, daí era pra nós 
desenhar, fazer as coisas dos palito né, e eu fiz árvore, eu fiz flor nos palito 
né, eu pintei (risos). Daí o pessoal fazia a rua, eu colocava as flor assim, eu 
colocava as árvores. [...] e nós tava numa turma fazendo. Então ia fazendo 
uma coisa o outro ia fazendo outra e o outro já arrumando ali né, e tinha 
palito, aquele de picolé né. E ali a gente cortava o papel, desenhava, 
cortava papel, pintava dos dois lados, colocava no palito né. Que nem 
aquela flor no dia das mães... Daí ainda tava eu, o Jesus da nossa turma, o 
sr. José. Ele: “êta mulher pra gostar de flor”, ele dizia pra mim (risos) Eu 
dizia: é que eu gosto, vocês não querem? Ele: “ah, não, nós achamos 
bonito, nós queremos mais flor sim” (risos). (NAI, 4ª sessão). 

 
NAI se sente valorizada pelos colegas em uma atividade onde pôde se 

expressar criativamente. Tal atividade lhe deixou uma marca de sentimento de 

capacidade pelo menos por duas razões: poder integrar-se ao grupo e ser aceita em 

sua contribuição na produção de flores e árvores para a referida maquete. NAI 

lembra-se da satisfação que sentiu em poder cooperar com o grupo. Segundo Piaget 

(1932/1994), há dois tipos de respeito, a coação e a cooperação. A primeira é uma 

relação de heteronomia, e, portanto, o oposto da relação de autonomia, esta 

promovida pela cooperação, que se dá pela relação entre pares. Segundo o autor, é 

pela cooperação que se chega à noção de justiça, de igualdade, de respeito mútuo, 

de reciprocidade. Esta é percebida na fala de NAI: uma relação recíproca na qual 

cada um fazia uma parte do trabalho: “Daí o pessoal fazia a rua, eu colocava as flor 

assim, eu colocava as árvores [...] Então ia fazendo uma coisa o outro ia fazendo 
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outra e o outro já arrumando ali.” Também uma relação na qual “A respeita B e 

reciprocamente, é porque A primeiramente foi respeito por B, depois ele próprio 

situou-se no ponto de vista de B.” (PIAGET, 1932/1974, p.286). O que é 

exemplificado pela seguinte fala: “[...] o sr. José. Ele: “êta mulher pra gostar de flor”, 

ele dizia pra mim (risos). Eu dizia: é que eu gosto, vocês não querem? Ele: “ah, não, 

nós achamos bonito, nós queremos mais flor sim”. 

  

d) Consciência de necessidade: 

 

A partir do desenho e da interação NAI conta que foi paciente renal durante 

vinte anos e que se sente sozinha. NAI parece sentir falta de ter feito muitas coisas 

no passado e, com os desenhos e falas, lamenta que sua vida, dos dezessete anos 

até o momento, tenha passado muito rápido em razão do longo tratamento de 

hemodiálise. Extrato da 1ª entrevista: 

 
- E você sentiu falta de alguma coisa a partir desse desenho? 
Senti falta sim. E como eu sinto falta né, eu me sinto muito sozinha, sabe? 
Eu moro sozinha, meu irmão mora em Colombo, meu filho mora em Santa 
Felicidade. Então, eu tô praticamente sozinha. Sozinha não, tem Deus junto 
com a gente né, o meu namorado mora em Santa Cândida (risos), e eu fico 
sozinha, tenho bastante amizade né, adoro a casa onde eu moro, nossa, 
mas você sente falta né, nem que a gente não queira né. Que nem eu disse 
pra R. eu tô muito nervosa essa semana, ela: por quê? Porque eu fiz os 
exames ontem né, eu tenho problema do rim, mas hoje à tarde, sexta-feira 
tem que entregar e levar pro SUS38, falei pra ela eu tenho medo que dê 
algum problema né, que o rim não tá, né eu não sinto nada né, durmo bem, 
como bem, ando, trabalho, mas sempre é decisivo né, que nem quando eu 
fiquei doente, perdi o meu rim eu também era assim, desde os dezesseis 
anos, e não é fácil né, vinte anos de hemodiálise, não é vinte dias né. 
Passei toda minha juventude naquelas máquinas, eu não pude nem curtir o 
meu filho sabe? Não pude ver ele crescer, não pude ver ele dar os primeiros 
passinhos, mas graças a Deus eu consegui criar ele, isso que eu acho que 
foi importante pra mim, não ficar na mão de pessoas, os parentes da gente 
mesmo, mas não cuida que nem a gente né, porque não é filho, já 
maltratam e graças a Deus ele é dono da vida dele agora, isso que eu acho 
importante. (NAI, 1ª sessão). 

 

Na 2ª sessão NAI está muito nervosa porque suspeita que está grávida e 

não é o momento adequado já que sua saúde é frágil. Questionada sobre ter sentido 

falta de alguma coisa enquanto desenhava, NAI responde que sente falta de apoio. 

Na 4ª sessão, NAI diz que sente saudade da infância e de brincar: “Ah, o coqueiro é 

a minha infância né. Eu brincava, eu tenho saudade disso. Vou fazer trinta e oito 

                                                
38 Sistema Único de Saúde. 
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anos e tenho saudade de brincar.” Também por causa do tratamento conta que 

faltou às aulas na escola. Extratos das entrevistas: 

 
[...] Que eu fazia diálise a noite né. Três vezes por semana, eu vinha duas 
vezes só pro colégio, quando eu vinha às vezes uma vez. Ás vezes ficava 
uma semana, duas semanas sem vir [...] daí eu vinha na segunda e na 
quarta-feira né, na terça e na quinta eu fazia diálise e no sábado. Daí, e 
trabalhava durante a semana né, a semana inteira. (NAI, 3ª sessão). 
 
- E como você se sentiu fazendo esse desenho? 
Bem. Eu me sinto bem fazendo os meus rabiscos sabe. 
- Por quê? 
Sei lá, é que a gente tá fazendo uma coisa alegre né. E vem coisa na 
cabeça da gente pra fazer né. Porque eu nunca peguei um caderno e falei 
assim: hoje vou desenhar né. Eu nunca, nunca, nunca consegui fazer isso. 
Eu não tive tempo né. (NAI, 4ª sessão). 
 

 
NAI parece ter consciência da causa de seu vício, o cigarro. Diz que quando 

se sente “fechada”, isto é, vivendo somente a rotina, sente vontade de fumar. 

Entretanto, diz que quase não sai porque teme o julgamento alheio. Também conta 

que quando perde o sono sente mais vontade de fumar, bem como, quando está 

nervosa por algum motivo, o cigarro serve, para NAI, como calmante. Extratos das 

entrevistas: 

 
Ah, eu vejo as pessoas muito alegres, muito feliz né, é pelo que são, pelo 
que fazem. [...] adoro ir pro colégio né, adoro ficar dentro da minha casa 
também, mas tô muito fechada, entendeu? As minhas amizades, tudo sabe, 
e é aonde que eu fumo, fumo. (NAI, 3ª sessão). 
 
- E você fuma quanto? 
Ah, eu comprei ontem uma carteira de cigarro, ela tá pelo meio ainda. Eu 
fumo a base de uma carteira de cigarro por semana. Uma vez eu fumava 
duas carteiras de cigarro por dia. Eu comprava uma de manhã e uma de 
noite, a hora de eu dormir. Quando eu perdi o sono menina do céu, era um 
atrás do outro e café preto. Mas é proibido café preto, eu tenho sopro no 
coração também. Daí tem que maneirar no cigarro né. Mas eu fumava, é eu 
ia fazer diálise, enquanto eu tava esperando minha máquina desocupar e 
limpar, prepararem tudo, eu ficava longe onde não era proibido a gente 
fumar né, era liberado. O médico cansava de me pegar sentada fumando. 
“Fazendo uma fumacinha?” Eu disse: É pra espantar os mosquitos. (risos). 
Ele dava risada. Ele também fumava. (NAI, 3ª sessão). (Grifo nosso). 
 
Eu não saio com as minhas amigas. Eu digo, não fico até meia-noite num 
barzinho, coisas assim com as minha colegas né. Eu tenho a minha amiga 
que tem um bar. Eu nunca fui lá no bar dela e fiquei lá com ela né. E é tudo 
bacana, a gente dá risada né [...] fico só dentro de casa, vendo televisão, 
fazendo minhas coisinhas dentro de casa, ligo o rádio, sento na área, fumo 
um pouco, volto de novo. Meu mundinho é aquele ali sabe. Só ali. Aí hoje 
mesmo eu tava falando com ela, pra eu ir que às vezes eu cuido do 
apartamento né. “Ai mais por que quê você não vem ficar aqui comigo?” Eu 
digo: mas tu sabe porque quê eu não venho. A gente tá aqui já falam um 
monte [...] ah tá, foi no bar, ah tá, se abrindo conversando com alguém [...] 
sabe como que é né? O povo tem a língua desse tamanho. Tem que cuidar 
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da vida deles, vem cuidar da vida da gente [...] (NAI, 3ª sessão) (Grifo 
nosso). 
 
O que é o cigarro pra você? 
É um calmante pra mim. Porque se eu tô nervosa eu fumo, se eu não tô 
nervosa eu não fumo. Daí é onde que eu, se é pra mim tá pensando ali, 
besteira né, então eu agarro o fumo. Que eu tomava calmante né, os 
médicos me tiraram, muito remédio né. E daí eu disse: então eu acho que 
meu calmante é o cigarro. Eu vou ficar nervosa, pode ver que eu já pego um 
cigarro [...] quando eu tomava o calmante eu não fumava [...] Daí eles me 
tiraram. Me tiraram quando eu transplantei, até eles me deram a receita pra 
mim comprar. Daí eu falei: sabe de uma coisa, eu não vou mais tomar. Eu 
mesma, oito anos eu tomei. Era pra eu tomar agora que eu transplantei, daí 
depois que eu saí do hospital também né. (NAI, 5ª sessão). 

 

NAI parece estar impedida de fazer o que gosta por causa da preocupação 

com sua reputação, conforme os dados seguintes: Reclama de difamação na 1ª 

sessão: “pra ela uma mulher sozinha é porque é vagabunda, porque os filhos dos 

outros é maloqueiro, é maconheiro, e eu fico triste com isso”, diz estar “muito 

fechada” dentro de casa, na 3ª sessão e acrescenta: “Meu mundinho é aquele ali 

sabe”. Sobre “o desenvolvimento do próprio eu” estar “ligado à vida em comum” 

Piaget (1932/1994, p. 289), concorda com o que diz Baldwin: “na vida do próprio 

adulto, os sentimentos morais ficam estreitamente dependentes das opiniões de 

outrem: [...] ‘julagamo-nos nós mesmos, até um certo ponto, graças às censuras e 

aos elogios que nos dirigem os que nos conhecem’.” O que parece ocorrer com NAI 

é que se preocupa com o que podem falar de suas atitudes e, por isso, não aceita o 

convite de sua amiga: “tu sabe porque quê eu não venho. A gente tá aqui já falam 

um monte [...] ah tá, foi no bar, ah tá, se abrindo conversando com alguém [...] O 

povo tem a língua desse tamanho.” 

NAI sente muita necessidade de se expressar e de ser ouvida. Valoriza as 

sessões pelo fato de se distrair. Atribui às sessões de desenho livre um valor 

terapêutico ao dizer que desabafa com a pesquisadora. Ao final da 2ª e 4ª sessões, 

fala, respectivamente: “Eu que te agradeço por estar me escutando” e “Eu é que 

agradeço, de tá me escutando”; na 5ª sessão diz: “Só queria dizer que eu vou sentir 

falta em você, viu?” Na 3ª sessão NAI expressa:” Eu gosto de desenhar. E gosto de 

falar, eu gosto dos dois. Que eu sou que nem um grilo, gosto, vivo falando.” Na 5ª 

sessão, enquanto desenha, NAI se desculpa dizendo que falou demais e quase ao 

final da entrevista diz: 

 
Ah, eu gostei, ai que pena que terminou. (risos) Eu digo: que pena que 
terminou. (risos) 
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- Por que você gostou? 
Porque eu desabafo contigo, você sabia que você é quase mais que uma 
psicóloga pra gente? [...] faz tão bem conversar contigo. 
- Você disse que não sentiu falta de nada. Por que você não sentiu falta de 
nada? 
Ah, agora por enquanto não senti falta de nada. Não sei, tava tão inspirada 
aqui desenhando, conversando contigo. (NAI, 5ª sessão). 

 

e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria criação:  

 

NAI utiliza sempre, com exceção da 2ª sessão, canetas hidrográficas e lápis 

de cor. Explica sua escolha dizendo que o material que usou deixa os desenhos mais 

coloridos e mais bonitos. A função das canetas hidrográficas, para NAI, é tornar mais 

vivos certos elementos de seus desenhos. Diz nas 1ª e 5ª sessões respectivamente: 

“[...] aqui que eu usei canetinha né, no coração, pra não ficar muito apagadinho” e 

“porque canetinha é mais vivo né, e o lápis de cor é mais, apagado né.”  

NAI procura destacar, em suas produções gráficas, seu coração na 1ª 

sessão, a flor na 3ª sessão, as flores da 4ª sessão e as cadeiras, a porta da igreja e 

as flores da 5ª sessão. Portanto, percebe-se que o alto valor que esses aspectos 

têm em sua vida, é simbolizado por NAI, através do contorno com as canetas 

hidrográficas, fazendo destacar o coração, as flores e alguns elementos da igreja. 

Coincidindo com a recorrência dos desenhos de flores em quatro sessões que, para 

NAI, representa alegria, em suas falas e gestos esse sentimento é repetidamente 

evocado. 

NAI diz ter gostado de todos os desenhos que fez e apresenta justificativas 

diferentes em cada sessão e inclui o fator terapêutico. Na 1ª sessão diz ser a 

atividade do desenho uma distração: “[...] a gente tá pensando em alguma coisa 

ruim some tudo da tua cabeça.” Na 3ª sessão, justifica ter gostado de participar da 

sessão dizendo: “Achei bom fazer. Às vezes você levanta pensando [...] na minha 

casinha quando eu me conheci por gente [...]” Na 4ª sessão, quando questionada se 

gostou do desenho que fez, NAI responde: “Eu gosto [...] é que a gente tá fazendo 

uma coisa alegre [...] nunca peguei um caderno e falei assim: hoje vou desenhar [...]” 

Na última sessão sua satisfação é explicada em razão da oportunidade de se 

expressar. Conta que, quando foi convidada a participar das sessões, disse a si 

mesma: “vou tentar né, eu não sei fazer nada, mas pode ser que eu consiga fazer 

alguma coisa né” (grifo nosso). Apesar do tom de brincadeira, NAI diz que poderia 

ser uma “pintora de quadros famosa”. Tais dados apontam para a existência de um 
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crescente sentimento de capacidade ao se perceber autora de vários desenhos e ao 

dizer que saíram de sua cabeça. Parte da entrevista: 
 

Nossa eu gostei muito. Se fosse o ano inteiro eu acho que eu ia sair daqui, 
que nem diz o JOS, (risos) como é que ele disse, que ia, a profissão dele, 
arquiteto? 
- Ah. Isso ele não falou pra mim. 
(risos) Não, ele falou do desenho dele: ó, eu acho que eu vou ser um 
arquiteto. (risos) Por causa das casas dele. E achei que eu ia ser uma, o 
quê? Uma pintora de quadros famosa. (gargalhadas)  
- Uma pintora! 
Que tal? 
- Mas você acha que pode? 
Não sei né. Eu acho que vai da cabeça da gente. 
- Alguém te ajudou a desenhar isso? 
Não. 
- Então. 
Tudo o que eu fiz, ninguém ajuda em nada. 
- Você lembra dos outros desenhos né? 
Ãhã. 
- Da onde saem todos esses desenhos? 
Da minha cabeça. Ah, eu cheguei aqui: ai não tenho nada em mente pra 
desenhar mais. Mas eu disse: tenho sim. Que nem a maioria desses pintor, 
é tudo da cabeça deles que eles desenham né? Cada desenho lindo né. 
(NAI, 4ª sessão). 

 

É impressionante notar que, na primeira sessão, NAI não se sentia capaz e 

pensava que não sabia fazer nada; conta que pensou apenas em tentar desenhar e, 

após quatro sessões de desenho livre, se compara a um pintor, dizendo que suas 

idéias vêm da mesma forma: “ai, não tenho nada em mente pra desenhar mais. Mas 

eu disse: tenho sim. Que nem a maioria desses pintor, é tudo da cabeça deles que 

eles desenham né?”. 

 

f) Descobertas a partir do desenho e da interação social: 

 

NAI percebe que o desenho que fez retrata uma circunstancia que merece 

reflexão, pois, diz que ainda está pensando: trata-se de uma séria decisão que NAI 

precisa tomar. Extrato da entrevista: 

 
- Você pensou em alguma coisa que você não tinha pensado antes? 
Não. Tô pensando ainda né, mas eu tava pensando, que essa é minha 
mudança, que nem eu tinha feito: eu caio ou não caio sabe. Daí eu quero 
ver se eu consigo decidir alguma coisa na minha vida, mas não é fácil né. 
(NAI, 1ª sessão). 

 

Na 2ª e 3ª sessões diz ter descoberto que é feliz apesar das dificuldades 

que já enfrentou em relação à saúde. Diz respectivamente: “[...] mas eu sou feliz, 
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com tudo já que eu passei [...] graças a Deus”, “Eu tava pintando ali, tava pensando 

sabe, como eu me sinto né” e “Ah, eu descobri que, apesar de tudo, eu sou muito 

feliz. Eu não sou pessoa triste [...]” 

NAI fala do desenho como sendo, ao mesmo tempo, causa e conseqüência 

do pensamento, pois, primeiro diz: “desenhando muda até o pensamento da gente” 

(causa) e depois: “Se tu tá pensando naquela coisa, tu fais aquilo” (conseqüência). 

Extrato da entrevista na 4ª sessão: 

- E enquanto você tava fazendo o desenho, você tava pensando em alguma 
coisa? 
Não, pensando de gostar um pouco mais de mim né. 
- Você acha que desenhar tem a ver com isso? 
Tem, [...] desenhando muda até o pensamento da gente sabia? Se eu ficar 
pensando em fazer uma maldade eu resolvo desenhar coisas de mal. Que 
nem aquele dia lá que eu desenhei a dona I., não saía aquela carranca dela 
da minha frente, sabe. Eu nunca fiz o desenho do rosto de uma pessoa, 
aquela vez não fiz aquela cara lá feia? Por isso que eu digo: vai da cabeça 
da gente. Se tu tá pensando naquela coisa, tu fais aquilo.  
- Por que será? 
Não sei. (NAI, 4ª sessão). 
 

Na seqüência, NAI fala que, através do desenho, a pessoa se expressa, se 

inspira e desabafa; aponta para um sentimento de capacidade porque hipotetiza 

dizendo que, se tivesse condições, pintaria quadros em casa e anuncia que na 

sessão seguinte (a última) vai desenhar bastante. De fato, é somente na última 

sessão que NAI usa a folha maior. Na 5ª sessão mostra satisfação com sua 

produção gráfica ampliada para a folha de tamanho A3 (42x29cm), já que diz ter 

realizado apenas mini-desenhos antes de participar da pesquisa. Extratos das 

entrevistas: 

 
- O que é o desenho pra você? 
Ah, eu acho que é uma expressão. Isso aí pra mim é uma expressão, como 
você se inspirar assim. Ou pra pessoa desabafar também. É um negócio 
pra ti desabafar sabe. Eu acho que se eu tivesse condições eu acho que eu 
ia tentar pintar quadros dentro de casa. Eu acho, a maioria do tempo eu sou 
bem sozinha dentro de casa né. Mas, quando eu tô sozinha assim vem 
cada coisa na minha cabeça menina, eu tenho certeza que se eu ponhasse 
num papel, sabe, tudo que me vem na cabeça, não escrevendo, 
desenhando eu acho que eu ia em frente sabe (risos). Mas um dia pode ser 
que eu chegue lá. 
- E você quer falar mais alguma coisa do desenho? 
Não. Mas na próxima vez vou pegar um papel grande, vou desenhar um 
monte. (NAI, 4ª sessão) (Grifo nosso). 
 
- E como você se sentiu fazendo o desenho? 
Bem. [...] você vai parar agora senão eu acho que se eu ficasse o ano 
inteiro, eu não queria nem (risos), ia ficar craque aqui nos desenhos (risos). 
A gente pára, daí a gente não desenha né, nada. Eu às vezes tô deitada em 
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casa, às vezes eu rabisco alguma coisinha no caderno né, mas tudo bem 
pequenininho assim sabe. 
- E esse foi o maior desenho que você já fez, de toda tua vida? 
Ãhã. De toda a minha vida.  
- E o que você achou? 
Ah, eu achei que é gostoso, foi bom. Se eu soubesse tinha feito desde o 
começo grandão. Mas daí tinha que ser só pra mim. Quem que fez sempre 
grandão? O ELI. (NAI, 5ª sessão). 

 

NAI parece fazer muitas descobertas ao longo das sessões, entre elas que 

gosta de desenhar; diz na 5ª sessão: “descobri que [...] eu gosto de desenhar”. 

Também na 5ª sessão, diz ter descoberto, que deve parar de fumar, que deve 

“seguir mais certo a religião” e embora a escola não seja tema de nenhum de seus 

desenhos, NAI diz, ao final da última sessão, ter descoberto que deve tratar os 

estudos com mais responsabilidade. Extratos da entrevista: 

 
- E olhando esse desenho você descobriu alguma coisa? 
Descobri que eu tenho que parar de fumar e seguir mais certo a religião 
(risos). Que eu tô bastante errada. (NAI, 5ª sessão). 
 
- E você descobriu alguma coisa sobre o desenho e você? 
Descobri que eu tenho que estudar mais. Se enfiar mais. Que eu tô em 
casa, a única que eu pego, a bíblia pra, mas nem que tenha tempo eu não 
pego nada pra ler, eu não pego nada pra escrever, às vezes sabe quando 
eu tô meio apurada lá por causa de conta, daí eu pego um caderno e já, 
porque eu não consigo fazer de cabeça daí eu faço na caneta sabe. Mas eu 
não me interesso menina, eu chego e já guardo minha bolsa dentro do 
guarda-roupa já pra mim nem ver. E aí eu, agora eu vi que eu tenho, mais 
estudo [...] não levar só na esportiva. (NAI, 5ª sessão). (Grifo nosso). 
 

Por que NAI, após participar das sessões de desenho livre, diz descobrir que 

deve estudar mais? Parece existir aí uma relação entre a atividade criativa e sua 

exploração verbal com o descobrimento de um aprendizado a partir da produção de 

conhecimento. Materializando suas percepções nos desenhos NAI indica ter visto - 

“agora eu vi” - a importância do estudo - “eu tenho que estudar mais”. Este dever 

não foi imposto, NAI o descobre por si mesma, pois, a pesquisadora em nenhum 

momento mencionou o dever de estudar.  

 

g) Percepção de NAI em relação à atividade:  

NAI parece não acreditar nos desenhos que fez e diz que não esperava que 

fosse tão bom participar da pesquisa porque achava que iria ser “chato”. Qualifica as 

sessões como ótimo e maravilhoso. Partes da última entrevista: 
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Mas eu olhando assim, nem acredito que fiz, os rabiscos (risos). Eu acho 
que cada dia eu chegava aqui eu pegava a folha e dizia: ah eu vou fazer 
isso aqui né. Tentava fazer e do meu jeito, fazia uns riscos, saiu isso aí 
(risos). Mas hoje eu vim pensando na igreja menina. 
- E você achou que ia ser assim a pesquisa antes de você participar? 
Não, bom assim não. Eu fiquei meia assim né. Mas desde o primeiro dia eu 
já gostei né. Eu fiz tudo meio torto aqui né, a segunda vez. Aqui foi o 
segundo né? Já fiz um pouquinho melhor. Se fosse até o final do ano (risos) 
ia conseguir. Esse aqui também né, foi semana passada, esse aqui semana 
retrasada, saiu mais melhor também né?  
- E como que foi participar da pesquisa? 
Eu achei ótimo, nossa.  
- E se você não tivesse participado da pesquisa? 
Eu juro que eu ia me arrepender viu, de inveja dos outros (risos). 
- Por quê? 
É, porque é tão bom, nossa, foi tão bom pra gente. Eu achei maravilhoso.  
- E quando eu convidei você pra fazer a pesquisa você achou que ia ser 
assim? 
Não. 
- O que você achou? 
Achei que ia ser chato. Eu disse: ah, vou tentar né, eu não sei fazer nada, 
mas pode ser que eu consiga fazer alguma coisa né, eu gostei desde a 
primeira vez. (NAI, 5ª sessão). 
 
[...] eu descobri que eu tenho que estudar mais e eu gosto de desenhar, vou 
tentar inventar desenho também da minha cabeça e desenhar em casa, 
sabe. [...] Num caderno, uma folha lá, sabe. Que eu acho que pra gente 
aprender não tem idade né? (NAI, 5ª sessão) (Grifo nosso). 

 
 
NAI vê o desenho como sendo uma atividade prazerosa e, por isso, diz que 

vai “tentar inventar desenho” em casa. Após ter desenhado durante as três primeiras 

sessões sem tematizar o desenho, NAI acaba por fazê-lo na quarta sessão. Além 

disso, generaliza um aspecto da relação pensamento/expressão gráfica recordando 

os desenhos que fez nas sessões anteriores. O que significa dizer que NAI pensa 

sobre o pensamento. Afirma, ainda, que se expressasse em desenho aquilo que 

está em sua mente poderia progredir intelectualmente. Dados que concordam com o 

que disse Piaget (1995) sobre reflexionamento (projeção em um novo plano) e 

reflexão: sua união permite formar patamares sucessivos na estrutura mental, onde 

“cada patamar novo comporta uma diferença qualitativa, além de uma diferença de 

grau”. (PIAGET, 1995, p. 276).  

Os avanços na tomada de consciência foram captados graças à 

espontaneidade de NAI em interagir com a pesquisadora, indicando mais uma vez 

que a qualidade da interação possibilita tanto o avanço da tomada de consciência do 

participante quanto a possibilidade de sua verificação.   
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7  RESULTADOS E DISCUSSÃO DE DADOS DO GRUPO 

 

a) Motivos desenhados e relações com a própria vida 

 
Todos os participantes desenharam a casa onde moram, a família e a si 

mesmos em algum momento. O tema casa é repetido por KAL nas cinco sessões, 

por JOS e ANA em três sessões. Portanto, o motivo casa é o que mais aparece 

nas suas produções gráficas, assim como o tema família que é mais evidente, em 

KAL, IZA e JOS. As casas desenhadas, em sua grande maioria, são vinculadas ao 

tema família. JAN, na 5ª sessão e IZA, na 2ª sessão desenham os três filhos de 

mãos dadas significando a união destes. JAN destaca-se por não ter repetido 

nenhum tema durante as cinco sessões e por ter ela mesma atentado para este 

fato; KAL, por sua vez, é o único participante que desenha o mesmo tema (casa) 

em todas as sessões. 

Percebe-se que os referidos desenhos contêm histórias e assim podem ser 

considerados textos gráficos, que, a princípio, parecem ser, não apenas lidos, mas 

decifrados pelo autor. É impressionante ver como o desenho livre mostra-se 

eficiente em relação à condensação de duas histórias utilizando-se dos mesmos 

símbolos. Por exemplo, KAL (1ª sessão) e NAI (3ª sessão) re-significam suas vidas 

enquanto re-significam seus desenhos. Há uma junção de tempos e espaços 

diferentes em uma única cena. Para KAL, Juninho no recreio também simboliza 

KAL quando era criança e a escola simboliza a casa própria que sonha adquirir. 

Para NAI, a casa onde morava quando criança também simboliza seu estado 

emocional atual: a porta fechada simboliza que ela mesma está “fechada pra tudo” 

e a escada simboliza seu desejo de mudança: quer se divertir mais.  

O desenho de si mesmo aparece com mais freqüência em JAN (4 sessões), 

IZA e KAL (3 sessões). Na 1ª sessão, o desenho de si mesmo é representado 

graficamente por um coração na produção de NAI e por uma rosa em um desenho 

de IZA, na 3ª sessão. ANA destaca-se sobre o tema desenho de si mesmo, porque 

evidencia sua própria ausência representando uma carteira vazia na escola em meio 

a outras ocupadas. 

Um tema bastante representado graficamente é o das flores e rosas, 

notadamente em ANA (quatro sessões), IZA (três sessões) e NAI (quatro sessões). 

Apenas JAN não desenhou flores, mas, na 1ª sessão, diz ter sentido falta de 
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representá-las. Para a maioria dos participantes a flor significa alegria e beleza, para 

IZA significa pessoa. Três participantes relacionam as flores às dificuldades 

experimentadas na vida. ANA diz que, apesar de ter desenhado flores, sua vida “não 

foi muito florida assim não”. IZA diz que nem sempre vive “um mar de rosas” e JAN 

justifica não ter desenhado flores porque para construir sua casa e o conceito que 

tem sobre Deus, “nem sempre foi um mar de rosas”. 

A escola é tema dos desenhos de ANA, JAN e KAL evidenciando a 

importância da formação escolar para os participantes. IZA, JOS e NAI falam sobre o 

tema escola voluntariamente em pelo menos uma das sessões. ANA, JAN, JOS e 

KAL expressam maior desejo e urgência em finalizar os estudos para poder realizar 

seus sonhos.  

O tema religião é retratado por três participantes: IZA, JAN e NAI. É 

interessante notar que JAN e NAI freqüentam a mesma igreja, porém a desenham 

de formas diferentes, evidenciando que cada pessoa desenha o que compreende da 

realidade segundo suas experiências particulares. Luquet (1969) observou nas 

produções gráficas infantis que os desenhos retratam não uma cópia do objeto, mas 

“uma elaboração insconsciente dos materiais derivados da experiência [...] e 

conservados pela memória” (LUQUET, 1969, p. 92). Partindo do que diz Luquet 

(1969) pode-se interpretar que JAN procura desenhar o que lhe é mais significativo 

em relação à igreja: a fachada com quatro retângulos nas cores que simbolizam os 

quatro princípios da denominação quadrangular39 e ela mesma dentro da igreja 

louvando a Deus. Na produção gráfica de NAI, outros elementos são enfocados, 

embora se trate da mesma igreja: as cadeiras dentro do templo (usa o recurso da 

transparência40), borboletas voando em cima do templo significando o Espírito Santo 

como um protetor da igreja à noite e algumas flores simbolizando alegria. Por outro 

lado, é curioso notar que IZA desenha uma igreja com o mesmo modelo interno41 

                                                
39 A Igreja do Evangelho Quadrangular (uma das denominações do cristianismo protestante) professa 
quatro princípios, representados por símbolos e cores: cruz, vermelho: simboliza o sangue de Cristo 
que foi derramado na cruz para trazer a salvação; pomba, amarelo: simboliza o batismo do Espírito 
Santo; cálice, azul: simboliza a cura divina; coroa, roxo: simboliza a volta do Rei Jesus. Extraído de 
http://www.quadrangular.com.br/exibir.php?id=163, acesso em 18 dez 2007. 
40 Luquet (1969) chama de transparência o recurso usado no desenho, na fase do realismo 
intelectual, que permite representar elementos ocultos. No caso das cadeiras desenhadas por NAI, 
seriam ocultas pelas paredes do templo. 
41 Para Luquet (1969, p. 81), o modelo interno se refere “a uma realidade psíquica” existente no 
espírito, “uma refracção do objeto”, “uma reconstrução original”. O desenho traduz uma 
representação mental que nunca é uma cópia pura e simples do objeto. 
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que usa para representar sua própria casa; na última sessão ela mesma observa 

este fato e se surpreende.  

Os motivos desenhados se referem, portanto, às próprias histórias e seus 

significados particulares representados graficamente e traduzidos de forma verbal 

pelos participantes. Por um lado, Piaget (1967) afirma que se toma consciência 

atribuindo significação à ação; é função própria da consciência conferir significações 

e reuni-las. Por outro lado, Bourassa (1999) diz que o desenho é um meio que 

permite ao sujeito distanciar-se de si mesmo para se auto-observar, uma 

comunicação com o mundo e consigo mesmo, sobre o mundo e sobre si mesmo.  

Sobre os motivos desenhados é notável como prevalece nos desenhos dos 

participantes a semelhança com o jogo de combinação simbólica compensatória. 

(PIAGET, 1975). O que isto quer dizer? Em primeiro lugar, provavelmente, que a 

única forma de ver seus sonhos realizados seja através desta compensação virtual: 

na condição atual de IZA lhe parece impossível ter uma casa bonita com um belo 

jardim e um aquário; tanto que ela mesma diz na 1ª sessão: “com o salário que a 

gente, não dá. É um sonho só. É só um pensamento [...] pra sonhar num paga né, 

vamo sonhar né”; e, como, para realizar seu sonho é preciso pagar, fica-se apenas 

no âmbito do sonho. IZA percebe sua realidade como uma fatalidade, mas nem por 

isso deixa de sonhar. KAL, por sua vez, deseja ter sua casa própria e isto lhe parece 

muito difícil em sua situação financeira atual, mas seu desenho faz imaginar o sonho 

realizado. Para JOS, ter um ônibus ou um caminhão não é menos difícil, apenas 

conta com um maior sentimento de capacidade e otimismo. Mas como no jogo 

simbólico não há regra, nem cobrança, nem limitação, e o desenho, sendo jogo 

porque pura assimilação, parece ser visto também como um escape. Por exemplo, 

KAL e ANA não podem voltar no tempo para estudar na idade apropriada e para 

rever os pais, porém, mesmo sabendo desta impossibilidade, expressam-no 

graficamente. NAI, da mesma maneira, compensa a saudade da infância 

desenhando em duas sessões (3ª e 4ª), motivos que a faz lembrar do tempo de 

criança. JAN é a única participante que não utiliza a compensação, e sim a 

antecipação em seu desenho expresso na 2ª sessão com a escola e entre a 4ª e 5ª 

sessões quando desenha um grupo de pessoas na igreja. Mas sua antecipação é 

bem provável de ocorrer, pois não se trata de desejos muito difíceis de serem 

realizados, apenas refletem sua intenção diante das circunstâncias. Poderíamos 

dizer que JOS também antecipa, em seus desenhos, desejos que têm de, por 
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exemplo, construir um segundo andar em sua casa, comprar um caminhão e mudar-

se para outra cidade; mas trata-se de antecipações realizáveis apenas em longo 

prazo; de qualquer maneira os vários momentos de lazer que representa 

graficamente compensam, sem dúvida, seu cansaço físico.  

Em segundo lugar, o conteúdo dos desenhos nos quais prevalece a 

semelhança com o jogo de combinação simbólica compensatória, reflete a 

exploração da força física, a privação dos participantes quanto às condições dignas 

de sobrevivência e crescimento intelectual, compensando tais necessidades com 

desenhos representando a casa própria, a educação escolar para obter melhor 

remuneração e trabalho menos cansativo. Todos querem ser valorizados e 

expressam nos desenhos seus desejos mais profundos, e, em muitos deles, nada 

desejam de extraordinário, como, por exemplo, aprender a ler e escrever 

corretamente, aprender a desenhar (ANA, IZA, JOS e KAL), finalizar o ensino médio 

(JAN) ou apenas ter um aquário (IZA). Segundo Freire (2005, p.86) “a marginalidade 

não é uma opção”, pois, se fosse uma opção, quereriam sofrer suas conseqüências, 

sendo a principal delas a “impossibilidade de ser.” Ser analfabeto e ficar à margem 

da sociedade, portanto, não é uma opção e implica a existência de um sistema 

social com uma estrutura que alimenta tais condições.  

Todos os participantes estabeleceram relações entre seus desenhos e suas 

vidas. Presente, passado e futuro estiveram nas falas de todos, mas com 

intensidade e freqüência distintas conforme o interesse e necessidade do momento 

e a visão de homem e de mundo de cada um.  

ANA faz quatro desenhos reportando-se ao passado e dois relacionados ao 

presente; admite que pensa muito no passado e se preocupa com o fato. KAL 

representa graficamente episódios do passado em todas as sessões e sua falecida 

mãe é desenhada em quatro sessões. Segundo Luquet (1969), os motivos 

desenhados são também determinados por lembranças de acontecimentos antigos, 

“estas recordações sugestivas de desenhos são provocadas pela expectativa do 

regresso de circunstâncias semelhantes” (LUQUET, 1969, p.25). Os desenhos de 

ANA (5ª sessão) e KAL (todas as sessões) revelam o desejo de voltar a viver na casa 

dos pais, pois é captado em suas falas que se vêem com eles naquela época e que se 

pudessem voltariam ao passado. Ambos produzem vários desenhos retratando o 

passado, mas o definem de forma muito diferente. Enquanto ANA diz que passado é 

“só coisa ruim”, para KAL “o passado era um lugar bom”. Sobre o futuro, ANA diz na 
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2ª sessão, que “só Deus sabe” e KAL diz, na 3ª sessão: “o futuro ainda tá pra vir, eu tô 

vendo agora né, o futuro.” Ambos dizem que querem “levantar”, no sentido de 

recomeçar a vida. “Ora, precisamente na medida em que o espírito se liberta do 

passado, adquire uma elasticidade maior em relação ao futuro.” (LUQUET, 1969, 

p.228). Portanto, ANA e KAL expressando o desejo de “levantar” indicam estar 

“caídos” no presente como sendo uma conseqüência do passado, mas ao desejar, 

neste momento, recomeçar a vida apontam para uma nova fase: o futuro; a 

preocupação com o passado cede lugar para pensar o futuro.  

Nos desenhos de IZA, JAN e NAI o presente prevalece sobre passado e 

futuro. IZA desenha apenas situações relacionadas ao presente; quando fala do 

passado (vida rural) é para compará-lo ao presente (vida urbana) e quando fala de 

seu sonho para o futuro é apenas para anunciar que é impossível realizá-lo com sua 

condição financeira atual. Nos desenhos de NAI, embora o presente prevaleça, nas 

falas o passado também é abordado freqüentemente. NAI fala de seu futuro com 

entusiasmo porque tendo transplantado um rim provavelmente poderá viver mais 

tempo, e diz que deseja ver sua família crescer em número. JAN retrata seu 

presente em todos os desenhos e, em um deles, juntamente o futuro. Luquet (1969, 

p. 227) já dizia que “o essencial é o presente, porque o presente é o momento da 

ação”. Embora, o presente seja retratado com aproximadamente a mesma 

freqüência nos desenhos de IZA, JAN e NAI, parece existir uma grande diferença 

em relação à maneira de percebê-lo. IZA parece se conformar com seu presente e 

diz “contemplar” a natureza e os filhos; JAN vê o presente como preparação para o 

futuro e NAI questiona seu presente e diz, freqüentemente, que apesar de tudo 

(passado) é feliz (presente).  

JAN e JOS falam espontaneamente do futuro. Na 2ª sessão, o desenho de 

JAN corresponde, ao mesmo tempo, ao seu presente e futuro na escola. JOS 

sempre desenha reportando-se a desejos e sonhos que almeja alcançar: desenha-

se dirigindo ônibus (em duas sessões) e caminhão, quando na realidade só possui 

carro de passeio, desenha sua casa com dois andares, quando na realidade só 

existe um andar e, na última sessão, se desenha em um torneio de futebol em outra 

cidade (Foz do Iguaçu) onde gostaria de estar nas férias de final de ano, mas 

também é a cidade onde gostaria de morar. Portanto, JAN e JOS têm objetivos para 

o futuro, mas com uma diferença. JAN fala dos meios para atingir seu objetivo, que é 

ser missionária: está se informando, desde já, sobre aqueles que trabalham no 
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campo missionário em outros países; envolve-se com trabalhos voluntários (trabalha 

com dependentes químicos e meninos de rua, promove estudos bíblicos); pretende 

terminar os estudos (ensino médio), em seguida quer fazer o curso superior no 

Instituto Teológico (ITQ). Diferentemente de JAN que tem um sonho e explica os 

meios para atingi-lo, JOS tem diversos sonhos, mas não explica exatamente como 

irá alcançá-los. Diz que deseja comprar um ônibus para trabalhar com turismo ou um 

caminhão para fazer fretes, deseja construir um segundo andar em sua casa, que já 

tem estrutura para isso, e quer mudar-se para Foz do Iguaçu. Admite que precisa de 

dinheiro para realizar seus sonhos, porém, não expressa os meios para alcançá-los.  

É interessante notar que desenhos retratando o presente (todos os 

desenhos de IZA) ou desenhos retratando o futuro (desenhos de JOS) juntamente 

com a interação, podem levar o participante a estabelecer relações com o passado; 

assim como desenhos sobre o passado (todos os desenhos de KAL) e a interação, 

podem levar o participante a estabelecer relações com o presente e o futuro. Muitas 

vezes os participantes buscam as causas de experiências vividas no momento atual 

(relação passado/presente), mais evidentes em ANA, IZA , KAL e NAI ou buscam as 

razões pelas quais surgem desejos e sonhos (relação presente/futuro), mais 

evidentes em JAN e JOS.  Estas relações entre passado, presente e futuro, 

estabelecidas pelos participantes, vêm ao encontro do que diz Piaget (1967) sobre a 

implicação significante, na qual uma significação sempre implica outras em um 

sistema de conjunto. Lembre-se que uma das funções da consciência é, para Piaget 

(1967), relacionar significações. É o que ocorre aqui: a situação vivida no presente 

implica experiências vividas no passado e pode implicar expectativas para o futuro. 

Este estabelecimento de relações já constitui parte do processo de tomada de 

consciência.  

Mas, afinal, como acontece exatamente a implicação significante nos 

desenhos dos participantes? Cada elemento desenhado é um símbolo, e por ser 

símbolo comporta uma forma (significante) e um conteúdo (significado). Estes 

símbolos (significados) são sempre ligados a outros e tudo faz parte de uma mesma 

história. Por exemplo, IZA na 4ª sessão, retrata a lua, estrelas e ela mesma admirando 

o céu, ao que diz estar olhando a lua cheia em seu quintal (presente), mas lembra-se 

de quando morava no sítio (passado). Expressa: “nosso investimento foi a roça”.  
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O meio rural e o meio urbano são contextos muito diferentes, porém no caso 

de IZA, fazem parte de uma mesma história de vida e por isso são evocados a partir 

dos mesmos símbolos. Certamente, para cada pessoa lua cheia, estrelas e sossego 

remetem a situações particulares. Por isso, uma das perguntas que esteve presente 

em todas as sessões foi sobre o significado de cada elemento representado. Por 

exemplo, no caso da 4ª entrevista com IZA a pesquisadora perguntou: - O que 

significa lua cheia pra você? - O que significa estrela pra você? - O que é sossego 

pra você? Etc. Desta maneira, experiências pessoais vão sendo evocadas conforme 

se atribuem e se reúnem significações aos desenhos. É interessante notar que o 

conteúdo das perguntas é fornecido pelos próprios desenhos dos participantes e 

somente eles podem fornecer as respostas a essas perguntas. A pesquisadora, 

portanto, esteve no papel da facilitadora que instiga o desencadeamento da 

implicação significante, isto é, das relações entre os elementos desenhados e os 

significados que o sujeito lhes dá por fazerem parte de suas vidas. 

 

 

b) Consciência de si e do outro 

 
Os dados deste estudo apontam para a existência da relação entre 

consciência de si e do outro, verificada no estudo de Stoltz Schleder (1992). Por 

Lua cheia 
IZA diz que é diferente 
contemplar a lua cheia na 
cidade e no sítio por causa 
das luzes da cidade, o que 
remete à palavra sossego. 
Falando do sossego no 
sítio compara-o à vida na 
cidade, diz que nesta há 
estresse; diz que no sítio 
se plantam e se colhem 
verduras, criam-se animais 
e não é preciso ir ao 
mercado comprá-los. Esta 
última frase de IZA a leva 
a falar do tema riqueza na 
sessão seguinte. IZA 
também manifesta 
curiosidade acerca dos 
astros enquanto fala da 
lua e das estrelas. 

 

Estrelas 
Remetem ao relato seguinte: 
IZA diz que tentou aprender a 
desenhar estrelas com sua 
neta no dia anterior porque 
queria se preparar para a 
sessão de desenho livre. As 
estrelas também a levam a 
meditar sobre o poder de 
Deus. 

IZA admirando o céu 
Remete à sua preocupação 
com os filhos; fala da espera 
por eles enquanto contempla 
a lua e estrelas. Lembra do 
diálogo com os filhos sobre 
ter fé. Diz que não confia 
nas pessoas, pois, a TV 
mostra muita violência.   
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exemplo, Ana se compara à mãe e à irmã falando de sua maneira de ser e agir e 

também se identifica com os “sem teto” não porque lhe falte um, mas porque não se 

sente dona do teto sob o qual está vivendo; IZA fala da maneira de agir dos filhos e 

vizinhos e acaba por comparar suas próprias atitudes como sendo iguais ou 

diferentes das deles; JAN que, em vários momentos, percebe características nas 

outras pessoas (seus colegas de classe, seus alunos de estudo bíblico, seus filhos) 

e se percebe diferente ou semelhante a elas; KAL comparando-se a um menino de 

seis anos, fala de si mesmo na infância, da razão pela qual abandonou a escola e de 

sua condição material desfavorecida pela falta de estudos; NAI, por sua vez, se 

compara a uma pessoa que diz ser amarga, e se percebe como sendo seu oposto, 

pois, se vê como sendo uma pessoa alegre.  

Todos os participantes fizeram autocríticas em algum momento das sessões. 

ANA, IZA, JOS, KAL e NAI fizeram autocríticas em relação à situação atual e JAN se 

referiu a críticas em relação a como era no passado - diz que não tinha objetivos e 

não se sentia capaz. Ora, aquele que critica, questiona e, portanto, parece ver a 

necessidade de mudança: ANA se diz muito impaciente desde a primeira sessão e 

admite estar “se escondendo”; IZA diz querer mudar: ser menos tímida e menos 

preocupada; JOS admite que pode ser enganado por não saber ler e escrever; KAL 

se diz muito tímido; NAI se percebe “muito errada” porque fuma e porque não está 

se esforçando nos estudos. Tais dados apontam para a existência de uma 

consciência de inacabamento do ser, como diria Freire (2005, 2007). Todos os 

participantes, inclusive JAN, mencionam causas ou conseqüências de seus 

comportamentos, o que remete, mais uma vez, ao estabelecimento de significações 

e sua implicação.  

Sendo adultos, a independência e a liberdade fazem parte das 

preocupações de todos os participantes. ANA se percebe em um impasse: quer 

morar em sua própria casa e ser livre para decidir, mas mora na casa da irmã para 

ficar perto da mãe. IZA indica viver uma dependência emocional com os filhos de 24, 

29 e 35 anos, pois, diz que continuarão sendo “bebês” e sua independência 

econômica é vista como um sonho que não será alcançado e por isso parece 

supervalorizar a união da família que reparte o que tem. JAN se vê independente em 

parte, porque admite que precisa das pessoas e principalmente de Deus para 

aprender. JOS persegue a independência econômica, mas, para isso, sacrifica o 

tempo de descanso trabalhando além do horário normal. KAL quer ser independente 
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economicamente, ter uma casa própria e manifesta claramente que sua 

independência está vinculada ao nível de estudo. NAI mora sozinha e fica feliz com 

a independência do único filho, que tem 22 anos; diz que gosta da liberdade que tem 

ao morar sozinha, mas por outro lado, sente falta de companhia e de apoio.  

Os dados apontam para uma intensa troca de informações entre o 

desenhador e seu desenho, num vai-vem que partiu da descrição simples para 

relações com outras situações e outras pessoas envolvidas nas cenas 

representadas.  Segundo a teoria de Piaget (1974a, 1974b, 1978), enquanto se atua 

sobre o objeto se atua sobre o indivíduo. Trata-se de um processo no qual o 

indivíduo se aproxima das regiões centrais do objeto e ao mesmo tempo se 

aproxima das regiões centrais das próprias ações. As relações estabelecidas entre 

as coordenações causais (abstração empírica) e as implicações significantes 

(abstração reflexionante) são solidárias, ou seja, estes dois movimentos de 

exteriorização e interiorização apesar de seguirem direções opostas, são ajudados 

um pelo outro, o que permite que ocorram tomadas de consciência. Os participantes 

deste estudo ao aproximarem-se ativamente do objeto se aproximam também das 

regiões centrais das próprias ações. Mas, neste caso, o participante atua sobre um 

objeto que não lhe é dado pela pesquisadora e sim construído por ele mesmo, por 

isso, atuando sobre suas produções gráficas, que contêm suas histórias de vida, 

acabam por aproximar-se de sua própria existência. Porque percebem a si mesmos 

em uma projeção material, vendo-se de fora, a uma distância, podem atuar 

mentalmente sobre esta projeção como se fosse um objeto qualquer. Processo que 

ocorre com todos os participantes, pois todos desenham a si mesmos em pelo 

menos uma sessão.  

 

c) Consciência de valores 

 

Neste estudo, entende-se a moral como sendo o conjunto de valores e 

princípios que busca “tornar habitável a moradia humana, a inteira sociedade e a 

casa comum, o planeta Terra” (BOFF, 1998, p. 92).  A partir dos desenhos e falas, 

os participantes expressam ter consciência que o mundo não é só físico, mas 

também moral. Os desenhos e falas mostram que os principais valores evocados 

pelos participantes são: Deus, família, amor, religião, formação escolar, trabalho e 

riqueza material.   
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O valor da família é bastante evidente em todos os participantes. Porém, IZA 

e JAN dizem que em suas vidas Deus está em primeiro lugar ficando a família em 

segundo. ANA, IZA e KAL expressam maior dependência emocional da família e 

coincidentemente estes mesmos participantes demonstram ter maior sentimento de 

incapacidade. Os filhos ocupam um lugar privilegiado nas falas de IZA, JAN, JOS e 

NAI. Já ANA diz se arrepender porque não teve filhos. O tema amor esteve presente 

nas falas e desenhos de vários participantes como um valor e um objetivo que se 

persegue. JAN e NAI expressam graficamente o amor desenhando corações. IZA, 

por sua vez, diz que seus desenhos vieram da mente e do coração e afirma que o 

amor está em tudo. ANA, ao dizer que sua vida não teve sentido porque não teve 

filhos, parece indicar que a vida sem amar é vazia, busca, então, ficar perto de sua 

mãe mesmo que precise deixar sua própria casa; JAN faz do amor seu projeto de 

vida: transmite a todos, especialmente a dependentes químicos, o amor que diz 

receber do próprio Deus em palavras e atitudes; NAI diz que superou sua 

enfermidade através do amor que sente pelo filho e pelo namorado, descobre em 

uma das sessões que precisa se amar mais. Este “mistério do amor” como diz Boff 

(1976, p.112), é razão de existir: “amar uma pessoa é dar-lhe razão de ser, porque o 

amor faz a pessoa importante para a outra pessoa [...] é por isso que alguém 

quando ama rejuvenesce e tem a sensação de começar a vida de novo.” (BOFF, 

1976, p.128).  

A religião foi citada como importante fonte de valor para três participantes: 

IZA, JAN e NAI. Segundo Boff (2003, p.28) “as religiões continuam sendo os nichos 

de valor privilegiados para a maioria da humanidade.” A religião, para o autor é fonte 

de ética e moral. É o que indicam as falas e desenhos de IZA, JAN e NAI, pois, 

percebe-se que seus valores morais provêm em grande parte da religião. Por 

exemplo, IZA diz: “Deus quer que a pessoa faça o bem, não faça o mal” e “hoje em 

dia as crianças rebeldes [...] é farta de os pais levar pra uma igreja”. NAI diz que é a 

religião que impede as pessoas de se destruírem. JAN diz amar o próximo 

atualmente graças à sua conversão ao cristianismo. Estes dados mostram que a 

religião influencia o pensamento sobre si mesmo, sobre o outro e sobre o mundo. 

Sobre isso, diz Freire42: “minha fé, minha crença, interfere indiscutivelmente na 

                                                
42

 Fala de Paulo Freire no vídeo produzido pelo Vereda, extraído do site http://www.paulofreire.org/, 
acesso em 20 dez 2007. 
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minha forma de pensar o mundo”. Para IZA, JAN e NAI, a influência da religião é 

manifesta:  

1. Como meio de ligação com Deus: as participantes dizem buscar e louvar 

(adorar) a Deus e o local privilegiado para isto é a igreja (“a casa de Deus”). IZA diz 

contemplar a natureza que Deus criou e meditar no poder de Deus como 

sustentador das estrelas e diz que esse momento de contemplação e meditação lhe 

dá alívio. NAI e JAN dizem ter sido curadas na igreja. Para JAN, Deus é uma 

pessoa; diz: “de uns tempos pra cá Deus tem me orientado bastante”. 

2. Como regra de vida: para IZA, Deus quer que se faça caridade e a norma 

para todos é “ama o próximo como a ti mesmo”, igualmente fala da necessidade de 

reconhecer quando erra e de pedir perdão. JAN diz que se deve amar o outro 

porque Deus amou, e “não só de boca, mas de ação”. NAI diz ter descoberto que 

está bastante errada e que deve parar de fumar, o que corresponde à sua fala 

(anterior) que diz que a igreja que freqüenta proíbe seus membros de fumar e se 

embriagar.  

3. Como forma de aprendizado: IZA diz que é na religião que se aprende a 

fazer o bem para definir “o lado que vai seguir”. IZA diz que “pra mudar a vida da 

pessoa é Deus. Se a pessoa não procura Deus, como que vai mudar?”.  JAN diz que 

na igreja aprendeu a cuidar de pessoas e a ter comunhão com Deus. NAI percebe a 

religião como meio para aprender os seguintes valores: ser humilde, “não praguejar”, 

não matar, não fumar, não se drogar e não se embriagar. IZA, JAN e NAI dizem ler a 

Bíblia e citam textos bíblicos.  

4. Como momento de reunião e participação: JAN é ativa e integrada a 

trabalhos sociais dentro e fora da igreja. Diz que a igreja existe para comunhão das 

pessoas, onde se intercede um pelo outro. IZA e NAI, por sua vez, dizem que a 

igreja é o local onde se pode ter momentos de paz, alegria e aliviar-se dos 

problemas. IZA diz que se pudesse levaria todas as pessoas à igreja para “ouvir as 

coisas de Deus” e aprender a fazer o bem (ajudar o próximo).  

A influência da religião na vida de JAN é impressionante: fala que tem “amor 

pelas almas”, trabalha ministrando louvor, prega mensagens bíblicas nos cultos, faz 

estudos bíblicos nas casas, faz evangelismo com dependentes químicos e relata um 

trabalho voluntário com meninos de rua por iniciativa própria. JAN desenha-se ao 

lado de Deus na 1ª sessão e diz já ser consciente do amor que Deus tem por ela 

mesma, pela sua família e pelas pessoas, em uma relação de horizontalidade. 
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Assim como diria Boff (1976), a graça é para todos. O altruísmo de JAN coincide 

com as ações que relata fazer na comunidade, atribui sua forma de pensar o outro 

como resultado de um aprendizado que começou há dez anos, quando se converteu 

ao cristianismo protestante. Como expressa Gadotti: a “concepção de alteridade 

advém do cristianismo” (GADOTTI, 1989, p.86). Os motivos desenhados por JAN 

retratam os valores de sua religião como influência determinante em sua vida. Seus 

projetos estão todos relacionados a estes valores: finalizar o ensino médio para 

fazer um curso no Instituto Teológico, fazer evangelismo em outros países, fazer 

estudos bíblicos em mais lares. JAN diz que “olha lá na frente”, falando de seu futuro 

como missionária e “obreira”. Diz sobre si mesma: “eu sou uma igreja viva de Jesus 

na Terra” e “eu falo sempre como serva de Deus”.  

A religião também influencia a vida de IZA e NAI, mas de uma maneira 

diferente. IZA parece ficar inerte diante da realidade de opressão. Diz sobre si mesma 

que é “fraquinha” e também se vê condenada a viver sem grandes mudanças, pois diz 

que já nasceu pobre. NAI, por sua vez, diz que a religião existe para impor regras. A 

aceitação da religião com passividade se opõe à pró-atividade de JAN. Os dados 

deste estudo indicam que um mesmo meio social pode produzir formas opostas de 

pensar a religião. Para alguns a religião condena e freia o ser humano, para outros 

liberta e amplia a visão de mundo, orientando o ser humano para a consciência de 

igualdade onde todos são valorizados e percebidos como capazes de aprender e 

ensinar. Segundo Boff, os valores e normas libertárias e salvíficas do cristianismo 

existem para a humanização e conscientização, portanto, se opõe à pobreza e à 

opressão. (BOFF, 1976, 1986, 1998).  

Mas, o que dizer da diferença de atitude entre JAN e NAI que freqüentam a 

mesma igreja? A resposta parece estar vinculada ao tempo de envolvimento: JAN 

diz ter iniciado um processo de “busca” a Deus por motivo de doença na família; há 

dez anos está envolvida, fazendo cursos sobre a bíblia e outras atividades a ponto 

de estar ensinando atualmente. NAI, por sua vez, diz ter encontrado a cura 

recentemente e conta que está em um processo de libertação do vício do cigarro. A 

fé na cura parece envolver a pessoa de tal forma que a faz se aprofundar nessa 

“busca” e transmitir a outras pessoas, como é o caso de JAN que trabalha com 

dependentes químicos; expressa: “eu tento ajudá-las a sair do vício mostrando a 
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Palavra43 e o amor por elas”. Outro valor muito importante para todos os 

participantes é a formação escolar, já que sofrem várias conseqüências por terem 

sido afastados deste direito. As justificativas são diferentes dependendo do interesse 

de cada um. ANA diz que a melhor coisa que lhe aconteceu foi voltar a estudar 

porque fez amizades e pode conversar. IZA diz que deseja aprender a escrever 

melhor e conta um episódio que lhe aconteceu no INSS (Instituto Nacional de 

Seguro Social) quando foi assinar seu nome. JAN valoriza os estudos porque é um 

dos requisitos para realizar seu sonho de ser missionária. JOS diz que a pessoa que 

não estuda é enganada pelos outros porque não sabe ler. KAL vê nos estudos uma 

esperança para melhorar de vida. NAI não se entusiasma muito ao falar do valor da 

escola na 4ª sessão, apesar do incentivo da diretora e do relato sobre uma atividade 

criativa em equipe que fez na escola e gostou muito, mas, na 5ª sessão, descobre 

que deve empenhar-se mais nos estudos e “não levar só na esportiva”.  

Os temas trabalho e riqueza material são abordados por IZA, JOS e KAL de 

diferentes maneiras: IZA fala sobre ser rico da seguinte forma: “Porque o rico mesmo 

é aquele que tem paz, tem saúde, tem amor, tem pro próximo, por si mesmo né” e 

também expressa: “se as pessoas tiver a vontade às vezes de ir no mercado 

comprar, não tem dinheiro, como é que vai? Então a gente precisa, mas só que ele 

não é o tudo na vida da gente.” (5ª sessão). Sua percepção é de resignação, pois, 

diz que já nasceu pobre. Ao contrário, JOS parece viver no futuro, sempre 

almejando ampliar seus bens: aumentar a casa, comprar caminhão, viajar, ou seja, 

não aceita sua situação atual e percebe-se em um mundo de possibilidades no qual 

é possível transformar a realidade. KAL vê nos estudos uma esperança para 

conseguir um emprego melhor; deseja ter sua casa própria e sugere que 

economizando um pouco todo mês poderia alcançar seu objetivo. As dificuldades 

que dizem enfrentar para sobreviver são conseqüências de várias denúncias 

expostas a seguir.  

Tais denúncias tratam da relação opressores/oprimidos causada pelo 

sistema capitalista: trabalho infantil e exclusão escolar, exploração e discriminação 

no trabalho, insegurança pública e pobreza, descaso com a natureza. As referidas 

denúncias ferem os direitos humanos e ambientais. Entre eles estão: trabalho infantil 

(ANA, IZA, JOS e KAL), preconceito de idade em contratação de empregado (JOS), 

                                                
43 Segundo JAN, a Palavra (com P maiúsculo) é sinônimo de Bíblia Sagrada. 
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maltrato com aluno especial, resultando em abandono escolar (KAL), machismo e 

violência contra a mulher (ANA), médico que fuma no próprio consultório (JOS), 

descaso com áreas verdes, fauna e rios (ANA, JAN e KAL), descaso com a limpeza 

das ruas da cidade (JOS), falta de segurança pública (IZA) e difamação (NAI). Outras 

denúncias dizem respeito a princípios morais e éticos: falso moralismo religioso (IZA, 

JAN e NAI), desperdício de comida e água e denúncia de discriminação contra os 

idosos (ANA) e preconceito contra pessoas mal vestidas (JAN). 

ANA, IZA, JOS e KAL foram excluídos da escola por motivo de trabalho 

infantil; ANA, nascida no interior de Pernambuco, diz que chorava o dia inteiro 

porque via as outras crianças indo para a escola enquanto era obrigada a cuidar dos 

animais da chácara e dos irmãos mais novos. IZA conta que iniciou o trabalho na roça 

aos nove anos quando seu pai faleceu. KAL tem epilepsia desde criança. Conta que, 

na sala de aula, quando voltava a si, a professora o deixava de castigo até o final da 

aula. Por causa dos maus tratos por parte dos colegas e da professora, KAL 

abandonou a escola. Sua mãe (que era professora, segundo relato de KAL), disse ao 

filho para ir trabalhar com seu pai em obras de construção, já que não iria mais 

estudar. A este respeito, cinco meses após a coleta de dados, a pesquisadora 

retornou à escola, e comentou sobre o artigo 7, XXXIII da Constituição Federal que 

proíbe o trabalho infantil a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a 

partir de 14 anos; foi então que JOS se manifestou dizendo: “aconteceu isso 

comigo”.  

Os relatos de ANA, IZA, JOS e KAL denunciam duas questões que 

causam exclusão escolar: o trabalho infantil com a cumplicidade dos pais e a 

injustiça cometida por professores, que provavelmente não tinham nenhuma 

informação sobre epilepsia e acabaram abreviando a inserção de KAL no mundo 

do trabalho.  

Por outro lado, IZA conta que seu filho, para receber melhor salário precisou 

trabalhar no turno da noite, o que prejudicou sua saúde. Ela concluiu que é preciso 

escolher entre ter saúde e ter melhor salário; não é possível ter os dois ao mesmo 

tempo.  

JOS e KAL denunciam discriminação em relação à contratação de trabalho. 

JOS, porque percebe que sua idade (40 anos) é um fator que dificulta a admissão; 

neste caso percebe-se que a competitividade própria do sistema capitalista leva as 

empresas a escolherem os funcionários discriminando-os pela idade. JOS se 



244 

 

imagina trabalhando aos setenta anos. KAL, por sua vez, relata que desde que as 

empresas de construção civil souberam de sua doença, não o admitiram mais como 

empregado e, por isso, trabalha para um conhecido, mas sem os direitos 

trabalhistas, isto é, sem registro em carteira de trabalho. 

Outra denúncia diz respeito à falta de confiança nas pessoas. IZA e JOS 

dizem não poder confiar nas pessoas. IZA, tendo como referência as notícias da 

televisão e rádio, teme a violência, “mortandade”, e parece viver em constante 

preocupação quando os filhos saem da casa. JOS relata duas ocasiões nas quais foi 

enganado por pessoas que se beneficiaram economicamente as suas custas.    

Outra denúncia se refere às condições de opressão econômica. IZA mostra 

insatisfação com as condições de vida na cidade e parece preferir a vida no campo 

por várias razões: o alimento que adquiria plantando no sítio, junto à família, não é 

adquirido na cidade da mesma forma: relata que o salário mínimo que recebe não é 

suficiente para proporcionar o que gostaria aos filhos. Diz: “às vezes você nem tá 

podendo fazer um trabalho, mas por amor a eles (filhos) você consegue fazer, até 

com sacrifício né, pra não deixar faltar nada pra eles”. Diz que na cidade existe o 

estresse, “é agitado” e no sítio há sossego e união; no sítio a natureza é mais visível: 

“dia de lua cheia [...] a gente via a sombra da gente.” As seguintes falas revelam que 

IZA sofre silenciosamente, muitas situações de opressão: “tem vezes que é difícil... 

se for pra gente desenhar, fazer o que a gente passa não dá”, e “ao invés de ajudar 

né, procura atrapalhar [...] as pessoas, eles quer massacrar né, podendo.” 

Estes dados contêm as provas concretas dos males causados pelo ethos 

ocidental capitalista descrito por Boff (2003) como um meio para alcançar a 

“prosperidade material a ser conseguida pelo poder-dominação sobre a natureza e 

seus recursos, sobre a mulher, sobre os povos e suas riquezas e sobre a exploração 

da força de trabalho das pessoas” (BOFF, 2003, p.14). Contêm igualmente os 

sintomas e conseqüências da relação opressor/oprimido estudada por Freire (2007, 

2005), na qual a humanização (vocação dos homens) é “negada na injustiça, na 

exploração, na opressão, na violência dos opressores”. (2007, p.32). 

Ainda, ANA, JAN e KAL manifestam-se contra o descaso em relação ao 

meio ambiente e aos recursos naturais, enquanto JOS reclama do descaso da 

prefeitura da cidade onde mora em relação à limpeza das vias públicas. ANA se 

indigna tanto com o corte desnecessário de árvores quanto com o uso irresponsável 

de água e comida; situações observadas por ela na vizinhança. JAN, ao esclarecer o 
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porquê de ter escrito a palavra “terra” em seu primeiro desenho, diz “que simboliza 

hoje a terra [...] o desmatamento, o descaso das pessoas com a nossa fauna né, as 

pessoas maltratando, poluindo o rio”. KAL, falando sobre o rio e os peixes que 

desenhou, reclama da poluição dos rios. Em suas palavras: “as fábricas pegando e 

jogando aqueles latão de óleo, tudo essa coisarada que polui o rio, daí mata os 

peixes [...] o rio [...] tem que cuidar dele [...] mata a fome da gente e de outros, 

muitos brasileiros [...] principalmente dos índios”. As denúncias de ANA, JAN, JOS e 

KAL retratam a falta de cuidado com a “morada comum” nas palavras de Boff 

(2003). Estas denúncias em relação ao descaso com a natureza remetem ao que diz 

a Carta da Terra aprovada no dia 14 de março de 2000 pela UNESCO: “A 

capacidade de recuperação da comunidade da vida e o bem-estar da humanidade 

dependem da preservação de uma biosfera saudável com todos os seus sistemas 

ecológicos, uma rica variedade de plantas e animais, solos férteis, águas puras e ar 

limpo.” (BOFF, 2003, p.110). A preocupação dos participantes com a salvaguarda do 

meio ambiente e a utilização responsável dos recursos, coincide com o princípio do 

ethos que cuida segundo Boff (2003). Para o autor zelar da “morada comum”, isto é, 

do planeta terra, constitui uma prioridade: “ou cuidamos ou pereceremos” (BOFF, 

2003, p.48). Portanto, as falas dos participantes indicam que são reclamados não 

somente o reconhecimento de direitos comuns a todo cidadão, mas também é 

reclamado o reconhecimento de deveres do homem e da mulher diante da 

responsabilidade de cuidar da Terra e de toda comunidade de vida que nela habita e 

dela depende.  

Por sua vez, ANA e NAI reclamam de injustiças que parecem ser 

conseqüências da opressão social. ANA conta que após casamento que durou 

quatro anos fugiu do marido (alcoólatra) vindo (de Pernambuco) morar no estado do 

Paraná. NAI, por sua vez, reclama de difamação e preconceito: “pra ela uma mulher 

sozinha é porque é vagabunda, porque os filhos dos outros é maloqueiro, é 

maconheiro, e eu fico triste com isso.”  

Para Boff (2003), tanto a relação de opressão e mau uso do poder quanto a 

falta de cuidado com a “morada comum” demonstram a crise de valores vivida hoje 

pela humanidade. Os apelos éticos estão desmoralizados; é necessário estabelecer e 

ensinar um novo ethos que possua as três “virtudes cardeais mais importantes... o 

bem comum humano e de toda a comunidade de vida, a autocontentação e a justa 
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medida”, pois, “a felicidade não pode ser construída sobre a infelicidade dos outros”. 

(BOFF, 2003, p.100, 101). 

 

d) Consciência de necessidade 
 

Todos os participantes ultrapassam a simples percepção do desenho, 

anunciando o que lhes falta não somente no desenho, mas também na vida.  

ANA, IZA, KAL e NAI dizem que sentem falta da família. ANA diz que sua 

vida não teve sentido e acha que lhe faltou ter tido um filho, renuncia a sua liberdade 

para estar perto da mãe, diz sentir falta da época em que vivia com os pais. IZA diz 

que sente falta dos filhos, de conversar com eles, e, enquanto desenha, sente falta 

de seu filho mais velho para ajudá-la a desenhar durante a sessão. Na última sessão 

diz sentir falta do marido. KAL diz sentir muito a falta da mãe, da infância e dos 

irmãos. NAI sente falta de não ter acompanhado o crescimento do filho por causa do 

tratamento de uma doença, sente falta de sua mãe e de sua infância. 

ANA, JOS e KAL falam da vontade de mudar de casa. ANA diz sempre estar 

querendo sua casa porque é onde se sente dona de seu “cantinho”. KAL sente falta 

de ter uma casa própria para não morar de favor. JOS deseja aumentar sua casa e 

mudar de endereço.  

IZA e JOS falam de dificuldades financeiras. IZA diz que gostaria de fazer 

mais pelos filhos, mas não pode porque sua condição financeira não permite. JOS 

diz que sente falta de ter mais dinheiro.  

JOS e NAI falam da falta de lazer. JOS retrata viagens, diversão e descanso; 

expressa em três sessões que faltou desenhar uma piscina, e na 5ª sessão lamenta 

ter esquecido de desenhar uma churrasqueira; olhando o desenho do caminhão 

imagina-se trabalhando com setenta anos e explica que fazer frete é um trabalho 

menos pesado. NAI sente falta de se divertir mais, sair com as amigas. ANA e NAI 

falam da falta de “ter onde ir” e expressam necessidade de cuidar da saúde, seja 

praticando mais esportes (ANA), seja cuidando melhor do seu bem estar e se 

amando mais (NAI). 

IZA e JAN falam da falta de solidariedade, de amor na sociedade. JAN diz: 

“precisamos amar mais”. IZA diz: “se o amor não tivesse faltando eu acho que o país, 

o mundo ia ser outra coisa. Porque falta o amor não tá nem aí com os outros né”.  
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ANA, IZA e NAI falam da necessidade de ter paz. IZA sente falta do 

“sossego” e da paz que tinha no sítio, pois, na cidade a vida é agitada. ANA diz que 

deseja ter paz e conta que na casa onde mora “ninguém senta” é uma “loucura”, 

“trabalha o dia inteiro”. IZA e NAI dizem buscar paz na igreja.  

ANA, IZA e NAI também falam da falta de conversar mais. ANA diz que a 

melhor coisa que lhe aconteceu foi voltar a estudar porque é onde pode conversar e 

fazer amizades; IZA sente falta de solidariedade, amor e união “no meio do povo”. 

NAI sente falta de apoio, de ser ouvida, de ter mais amizades e diz que se sente 

sozinha.  

Todos manifestam, em algum momento, ter consciência da necessidade de 

estudar mais. IZA, JAN e NAI dizem ter recebido apoio, em forma de palavras de 

afirmação, para voltar a estudar. IZA diz ter sido incentivada pela vizinha, JAN e NAI 

pelas professoras da escola. JAN conta que no passado precisou de incentivo para 

ir à escola porque não se sentia capaz e hoje percebe que é “gostoso estar numa 

sala de aula”. JAN diz precisar do outro para aprender. 

Todos em algum momento sentem falta de saber desenhar melhor, mas 

para a maioria dos participantes o desenho é uma atividade totalmente nova. ANA 

considera seus desenhos apenas rabiscos. IZA diz que sente falta de saber 

desenhar melhor. KAL sente falta de não ter aprendido “isso”, referindo-se à 

atividade que estava fazendo no momento (desenho livre) e diz que saber desenhar 

é ter mais oportunidade. JAN sente falta de não saber desenhar pessoas nas 

primeiras quatro sessões, na 5ª sessão supera sua dificuldade, mas ainda lhe falta 

aprender a desenhar os pés. ANA, IZA e JOS criticam seus próprios desenhos. 

ANA, IZA, JOS e KAL esperavam que a pesquisadora lhes ensinasse a desenhar.  

Muitas das produções gráficas compensam desejos e necessidades dos 

desenhadores. ANA, IZA, JAN, JOS, KAL e NAI retratam o que gostariam que 

acontecesse em suas vidas: voltar ao passado (ANA e KAL), adquirir bens materiais 

(IZA, JOS e KAL), estar junto à família (ANA, IZA, JOS e KAL), estar em situações 

de lazer e descanso (JOS), estar na igreja (NAI), estar cursando a série seguinte na 

escola (JAN). É impressionante a analogia que se pode encontrar entre o jogo 

infantil (PIAGET, 1975) e o desenho do adulto a partir destes dados. De fato no 

papel tudo é possível. O desenho pode se valer dos símbolos individuais para 

ilustrar situações irreais, porém desejadas (interesses e necessidades). Assim, 

encontra-se uma maneira de compensar, liquidar ou antecipar tudo o que se queira. 
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O jogo significa se entregar totalmente aos desejos e necessidades do eu, isto é, 

pura assimilação.  

Algumas necessidades coincidem com denúncias: ser ouvido, ter mais 

oportunidade, poder estudar, ter melhores salários, ter momentos de lazer, ter casa 

própria. O que corresponde a necessidades básicas do ser humano. Outras 

necessidades coincidem com valores: Deus, família, religião, paz, solidariedade, 

saúde, escola. Mas os participantes também dizem sentir necessidade de saber 

desenhar melhor apontando para a vontade de se expressar criativamente.  

 

e) Escolha do material e percepção de sentimentos em relação à própria criação 

 
Os dados indicam que existe uma relação entre a maior exploração dos 

materiais e a tendência em ser mais aberto a possibilidades. Todos os participantes 

usam lápis preto, lápis de cor, borracha e régua. Os outros tipos de material foram 

vistos como possibilidade por ANA, JAN, NAI e JOS que experimentaram mais de 

um material. Mas somente JOS experimenta todos os materiais em seus desenhos: 

lápis de cor (1ª, 3ª, 4ª e 5ª sessões), giz de cera (1ª e 2ª sessões), canetas 

hidrográficas (4ª sessão), tinta guache (2ª sessão) e carvão (4ª sessão). Chama a 

atenção, os casos de IZA e KAL por usarem apenas os lápis de cor para colorir suas 

produções gráficas em todas as sessões e o justificam dizendo que estão mais 

acostumados com aquele material. IZA diz que pensou em utilizar as canetas 

hidrográficas na última sessão, mas acabou não utilizando. Somente JAN e NAI 

arriscam desenhar em folha tamanho A3 (42x29cm) e o fazem somente em uma das 

sessões, JAN na 4ª sessão e NAI na 5ª, quando desenham a igreja. Ambas citam o 

recurso do contraste ao escolherem o seguinte material: canetas hidrográficas para 

destacar certos elementos representados.  

A utilidade das cores é mencionada por ANA, IZA, JAN, JOS e NAI. 

Escolhem o material pela praticidade: JAN e JOS. Dizem usar o material que 

escolheram para tornar mais belos os desenhos: IZA, KAL e NAI.  

Todos os participantes dizem gostar de suas produções gráficas, apesar das 

críticas que fazem ao próprio trabalho. JOS (2ª sessão) e ANA (4ª sessão) mostram 

descontentamento e dizem respectivamente: “[...] a pintura aqui que eu não gostei 

muito sabe [...] essa roda aqui, mal pintado” e “Mais ou menos [...] porque ficou torto”.  
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Em alguns momentos os participantes se dão conta que seus desenhos não 

correspondem à realidade visual. Por exemplo, JAN lamenta não saber desenhar o 

ser humano, ANA diz que não sabe desenhar e tenta copiar do colega, IZA percebe 

que desenha sempre a pessoa mais gorda do que é realmente e diz nunca ter 

desenhado antes. KAL diz que o carro que desenhou parece mais com um cachorro 

ou um cavalo. Admite nunca ter desenhado um veículo, nem peixes. Para conseguir 

desenhar estes últimos se inspira no número 8; diz que fazendo o numeral deitado 

encontra o formato que lembra o peixe.  

Os participantes mencionam várias razões pelas quais gostam de produzir seus 

desenhos: por achar o desenho bonito, porque aprende a desenhar, porque expressa 

sentimentos e pensamentos, porque é um “fazer” com as próprias mãos, porque 

esquece os problemas (distrai), porque faz lembrar e faz pensar naquilo que foi 

representado, porque desenhando mostra-se o que está fazendo, porque faz refletir.  

Todos dizem sentir-se bem fazendo os desenhos. ANA, IZA, KAL e NAI 

manifestam sentir saudade enquanto desenham. JAN, JOS e NAI manifestam 

alegria. O arrependimento acompanhou os desenhos de ANA e NAI, tristeza em KAL 

e NAI e preocupação em ANA e IZA. Demonstram sentimento de surpresa ao 

observar os próprios desenhos: ANA, IZA e JAN.  

ANA, IZA e NAI expressam “não saber nada” em alguma das sessões. O 

que remete a um sentimento de incapacidade discutido por Freire (2007), que diz 

que há um mito no qual os oprimidos acreditam: que são inferiores. “Ouvem dizer 

tão frequentemente que não servem para nada, que não podem aprender nada [...] 

que acabam por convencer-se de sua própria incapacidade.” (FREIRE, 2005, p.71).  

No entanto, no decorrer das sessões aparece um crescente sentimento de 

capacidade em todos os participantes. IZA apesar de mostrar, constantemente, 

sentimento de incapacidade, diz que tem vontade de continuar desenhando e 

anuncia na 5ª sessão “cada vez mais tá abrindo mais a minha mente, eu não tô 

mais, assim sabe, tô guardando, entrando mais na cabeça”. KAL diz na 3ª sessão 

que se sentiu muito orgulhoso de fazer seu desenho e expressa desejo de continuar 

desenhando. NAI diz que se sente bem fazendo atividades criativas e que se as 

sessões continuassem, desenharia o ano inteiro e diz, brincando, que poderia ser 

uma “pintora de quadros famosa”, também expressa: “Mas olhando assim, nem 

acredito que fiz os rabiscos” (NAI, 5ª sessão). Como diz Luquet (1969) “a 

consciência que tem, então, de possuir um poder criador valoriza-a na sua própria 
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estima e é a origem de um prazer que procura renovar recomeçando os seus 

desenhos.” Se isso ocorre com crianças conforme relata Luquet (1969), tal 

sentimento de possuir um poder criativo também ocorreu com IZA (56 anos), KAL 

(34 anos) e NAI (38 anos). ANA, por sua vez, diz, na 1ª sessão que amou fazer o 

desenho porque é mais uma coisa que aprendeu e na última sessão diz sentir-se 

capaz. JAN, na 2ª sessão, também diz que amou fazer seu desenho porque tinha 

tudo em mente, na 4ª sessão diz que está começando a se sentir uma desenhista e 

na 5ª sessão percebe que consegue se expressar bem com desenhos. JOS sente-

se feliz em todas as sessões, explora todos os materiais e, apesar de todos os 

participantes terem inventado seus desenhos durante as sessões, este participante 

em particular, expressa verbalmente ter inventado um jeito diferente de desenhar.  

Estes dados apontam para uma relação entre o desenvolvimento da própria 

atividade criativa e o crescente sentimento de capacidade. Os participantes parecem 

tomar consciência da própria evolução quanto à expressão gráfica livre no decorrer 

das sessões. JAN, JOS e NAI expressam sentimento de ser, respectivamente, uma 

desenhista, um arquiteto e uma pintora famosa. NAI que dizia só fazer mini-

desenhos acaba por fazer desenhos grandes na folha A3 na última sessão. Enfim, 

com o exercício do desenho e de sua atribuição de significação, os participantes 

acabam por descobrir que são capazes de um “fazer” que é inventar e que leva a um 

“compreender”. Sentem-se felizes e agradecidos por isso.  

  

g) Descobertas a partir do desenho e da interação social 

 
Todos dizem ter descoberto e aprendido algo produzindo os desenhos e 

falando sobre estes, isto é, atribuindo-lhes significado. O desenho livre foi visto como 

uma atividade totalmente nova pelos participantes que dizem respectivamente: 

“Como é que eu ia desenhar? Jamais eu pego um papel em casa pra desenhar. Não 

pego” (ANA, 5ª sessão). “[...] vou falar a verdade pra você, eu nunca desenhei. Não, 

nunca” (IZA, 1ª sessão). “Antes eu estava leiga a isto. Na verdade eu não sabia que 

a gente podia pintar alguma coisa e ter valor” (JAN, 5ª sessão). “Eu nunca peguei 

um caderno e falei assim: hoje vou desenhar né. Eu nunca, nunca, nunca consegui 

fazer isso. Eu não tive tempo né” (NAI, 4ª sessão). JOS comenta que não gostava 

de desenhar e agora gosta, diz que agora sabe por onde começar; KAL diz que 

desenhou quando criança, mas só copiando do livro.  
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Através dos depoimentos durante as entrevistas percebe-se que a atividade 

criativa e a interação proporcionaram aos participantes pesquisados muitas 

descobertas em relação à percepção da própria realidade, à consciência de si e do 

outro, aos sentimentos, aos valores e necessidades.  

Em relação aos motivos desenhados e sua relação com a vida, ANA diz 

estar pensando em vender sua casa em Campo Mourão para construir outra em 

Curitiba; elucida a razão que a levaria a tomar tal atitude: não se sente bem na casa 

da irmã. Além disso, ANA admite, na 5ª sessão, que através de seus desenhos e 

falas à pesquisadora descobriu seu passado e sua vida. ANA diz estar pensando 

durante as sessões se continua ou não a morar na casa da irmã. A expressão 

gráfica e os questionamentos parecem ter proporcionado este pensar sobre o 

impasse que vive no momento. Questionada sobre alguma descoberta durante a 1ª 

sessão, IZA responde que o desenho faz pensar em seu sonho de ter uma casa 

mais bonita com um jardim e um aquário. Mesmo que suas conclusões sobre seus 

sonhos – diz que não os realizará por ser tarde demais – sejam fatalistas, IZA iniciou 

um processo de tomada de consciência à medida que transpôs sobre dois planos 

diferentes de linguagem, o pictórico e o verbal, suas percepções sobre a realidade 

na qual vive. KAL diz descobrir que quem desenha tem mais oportunidade e que o 

desenho fez lembrar sua infância; entendendo que mais oportunidade é também 

mais possibilidades, percebe-se que KAL vê na atividade criativa um meio para 

aprender, progredir. O fato de descobrir que o desenho faz lembrar sua infância 

aponta para a consciência de um simbolismo gráfico como sendo um meio virtual 

que retrata experiências passadas reais. NAI diz estar pensando, enquanto olha em 

seu desenho as maçãs caindo, sobre a decisão que deve tomar: “se cai ou não cai”, 

isto é, se aceita ou não continuar morando sozinha.  

A descrição dos desenhos (periferia do assunto) deu início a um processo de 

tomada de consciência, pois, segundo Piaget (1974a), a periferia é a reação mais 

imediata e exterior do sujeito diante do objeto, neste caso o resultado da produção 

gráfica. Neste processo de tomada de consciência ocorre o reflexionamento, que 

significa a projeção de uma ação para a sua representação (ou projeção de sua 

experiência em símbolos) e a reflexão reconstrói e organiza mentalmente o 

conteúdo simbolizado em um patamar superior, o que pode acontecer não 

imediatamente (PIAGET, 1995). Como já se viu o processo de tomada de 

consciência é a passagem de um nível inferior para um nível superior de 
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compreensão. Trata-se de sucessivas tomadas de consciência conforme se parte da 

periferia do assunto para uma aproximação às regiões centrais, os porquês dos 

observáveis (neste caso os porquês do resultado do desenho), ou seja, a atribuição 

de significados como uma das etapas da tomada de consciência.  

JOS diz ter aprendido com a prática do desenho e afirma estar “usando com 

a cabeça” graças à interação, isto é, graças aos questionamentos da pesquisadora. 

Todos os participantes em algum momento reconhecem a importância da interação 

no processo de descobertas e de aprendizado. O que remete ao que disse Piaget 

(1937/1975): “o contato com as pessoas tem um papel essencial nos processos de 

objetivação e exteriorização”. (PIAGET, apud. SINCLAIR, 1987, p. 160, tradução 

nossa). Com as palavras “[...] eu não sabia (o que quê era), só fazer assim [...] Se 

você não perguntava eu não ia falar nada”, JOS afirma conceituar o seu fazer graças 

aos questionamentos. “A tomada de consciência seria a passagem da ação à sua 

representação e comportaria sempre, portanto, uma reconstituição dependendo da 

conceituação” (PIAGET, 1974a, p.196). No processo de sucessivas tomadas de 

consciência existe uma evolução da ação, passando pela representação (meio 

semiótico e verbal), em direção à conceituação.  

Quanto às descobertas em relação à consciência de si e do outro, destaca-se 

JAN que logo na primeira sessão, afirma que sempre descobrirá algo novo sobre si 

mesma. JAN diz, na 2ª sessão, ter descoberto que é bem “elétrica”, isto é, muito ativa, 

e diz que às vezes fica pensativa e mais calma. Diz ter descoberto, na 3ª sessão, 

através do simbolismo de seu desenho, que é mais desenvolvida no aspecto espiritual 

comparando-se aos seus alunos do estudo bíblico. ANA diz ter aprendido, na 1ª 

sessão, que deve participar das coisas e diz ter descoberto na 5ª sessão que não 

sabe e não aprendeu a desenhar. IZA declara descobrir ser “uma mãe melhor” 

olhando para seus filhos desenhados de mãos dadas; e, na última sessão, diz 

descobrir que é muito caseira. JOS diz que aprende “trocando idéia”. NAI diz 

descobrir, em duas sessões, que é feliz apesar das dificuldades que enfrentou na vida 

e descobre que gosta de desenhar. NAI também descobre que se ama demais e não 

deveria estar sofrendo, diz que “deveria ter dado um basta” na situação que está 

vivendo há muito tempo, mas não esclarece exatamente sobre o quê.  

Sobre a consciência de valores e necessidades, ANA diz ter descoberto que 

deveria ter adotado um filho, IZA descobriu o valor de Deus para ela mesma e para o 

povo, e que deve ser mais fiel a Ele. JAN declara ter descoberto a importância de sua 
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família, da unidade de seus filhos, da professora e dos colegas, da escola e da igreja 

que freqüenta, dos seus alunos do estudo bíblico e da arte gráfica como forma de 

expressão; também diz descobrir que uma forma de valorizar as pessoas que 

conhece é pintando-as no papel. NAI descobriu o valor de sua religião e que está 

muito errada e que deve parar de fumar; e também que deve estudar mais. 

A partir dos dados acima expostos é interessante discutir brevemente a 

questão do fazer inconsciente. Segundo a teoria piagetiana de tomada de 

consciência, a ação já constitui um saber fazer, porém pode permanecer 

inconsciente ao seu autor pelo fato de existir uma defasagem entre a ação e a 

compreensão. Entre estes dados, a representação (por meio verbal ou de imagem) 

exerce um importante papel: o de interiorização dos dados de observação e dos 

dados inferenciais das ações e das propriedades do objeto. Nas palavras de Piaget 

(1977, p.196): “há um sem número de percepções que nos impõe o meio, mas que 

não registramos, e cuja consciência foi, portanto, muito fugaz.” Logo uma ação bem 

sucedida não significa uma real compreensão por se tratar de um agir automático. 

Os desenhos e as falas dos participantes permitem esta passagem da ação para a 

representação que constitui a tomada de consciência. (PIAGET, 1977, p.196). O 

objetivo e o resultado da ação encontram-se na periferia do processo de tomada de 

consciência, sendo necessário explicar os meios, as razões do resultado para que 

se chegue às regiões centrais do objeto a ser conhecido e das próprias ações, 

sendo que esses dois movimentos, de exteriorização e interiorização, são solidários. 

Desta maneira pode-se dizer que a ação de desenhar traduz em símbolos gráficos, 

percepções sobre si mesmo e sobre o meio, enquanto a interação provoca a 

retomada de tal ação na busca de suas razões.  

Em resumo, ANA, IZA, JAN, JOS, KAL e NAI dizem ter descoberto e 

aprendido desenhando e interagindo com a pesquisadora, disseram ter conhecido 

melhor seus desenhos e a si mesmos, o que aponta para a passagem de um menor 

para um maior nível de compreensão, sobre si mesmos.  

 

h) Percepção do grupo em relação à atividade 

 
Todos os participantes se preocuparam com a beleza dos trabalhos. ANA, 

IZA, JOS e KAL pensavam que a pesquisadora ensinaria a desenhar. Alguns dos 

participantes manifestaram ter sentimentos de incapacidade intelectual (ANA, IZA e 
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KAL principalmente). IZA e NAI expressaram verbalmente o interesse em continuar 

desenhando em casa. Todos os sujeitos manifestaram sentimentos de felicidade em 

participar das sessões. IZA, JAN e NAI expressaram verbalmente grande gratidão.  

Todos os participantes reconheceram seus desenhos como sendo atividade 

intelectual, produtos originados em suas mentes, uma maneira de expor o raciocínio, 

conforme as seguintes expressões: “a gente tinha que pensar” (ANA), “da mente 

porque a gente ficava pensando [...] que desenho a gente ia fazer, a coisa mais 

importante pra gente” (IZA), “consegui expressar no papel muitas coisas que eu 

tenho na minha cabeça” (JAN), “isso aí saiu da minha cabeça” (JOS), “ficava 

pensando que desenho eu vou fazer... eu ficava imaginando, matutando aqui na 

cabeça” (KAL), “eu cheguei aqui (e disse): ai, não tenho nada em mente pra 

desenhar mais, mas eu disse: tenho sim. Que a maioria desses pintor, é tudo da 

cabeça deles que eles desenham né” e “Se eu ficar pensando em fazer maldade eu 

resolvo desenhar coisas de mal” (NAI). Além de dizer que os desenhos vieram da 

mente, IZA acrescentou o coração como sendo origem das representações gráficas 

e JAN disse que expressa nos desenhos o que está sentindo no momento. 

IZA, JAN e NAI falam do desenho como uma expressão: “a gente fica se 

expressando [...] é bom pra cabeça [...] pra abrir a mente da gente” (IZA); “foi uma 

expressão, não sei explicar bem de que forma, mas foi um jeito que você fez a gente 

despertar” (JAN); “isso aí pra mim é uma expressão, como você se inspirar assim” 

(NAI). ANA diz estar “mostrando” o que está fazendo através do desenho, o que 

pode ser interpretando também como expressão. Estes dados apontam para a 

valorização da atividade criativa como sendo promotora de sentimento de 

capacidade expressiva, portanto, parecem indicar a existência de uma consciência 

de poder agir criativamente. Os participantes também manifestam vontade de 

aprender a desenhar melhor para expressar com mais clareza seus pensamentos. 

Muitos se lamentam por não saber desenhar melhor, apesar de julgarem bonitos 

seus desenhos em quase todas as sessões. 

JAN e NAI são as participantes que mais comentam sobre o próprio 

desenvolvimento intelectual enquanto falam sobre suas produções gráficas. A 

maioria destas falas se refere à própria atividade do desenho, mas algumas são 

generalizadas para a atividade intelectual no sentido geral. A seguir as falas de JAN 

e NAI sobre o desenho com atividade criativa e intelectual: 
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JAN admite que desenha intuitivamente o que lhe é mais relevante e diz que 

cada desenho que fez é um “pedacinho” de sua vida. Fala das próprias limitações 

em desenhar pessoas e acompanha seu próprio desenvolvimento comparando os 

desenhos das 4ª e 5ª sessões com as anteriores. Compreende o simbolismo dos 

próprios desenhos e transfere a ação de desenhar para outras situações de sua 

vida. Valoriza o fazer consciente: “é importante você saber [...] o que você vai fazer”. 

JAN percebe que em todos os seus desenhos há pessoas e explica a razão disto. 

Percebe o desenho também como uma forma de comunicação paralela à expressão 

verbal. Diz que conseguiu expressar “muitas coisas que tem na cabeça”. Fala do 

desenho como uma forma de despertar talentos e percebe o valor do desenho como 

obra de arte e como trabalho: “pessoas podem viver disso”. Vê no desenho a 

expressão de sentimentos e a possibilidade de se descobrir: “pode usar numa 

psicologia, de repente descobrir quem elas são”. Diz ser importante se expressar 

desenhando, falando e escrevendo para sensibilizar as pessoas. Relaciona a 

expressão criativa com a emoção de quem a realiza. Vê o desenho como atividade 

prazerosa. Diz aprender bastante com as sessões, expressa: “fez a gente 

despertar”.  

NAI, por sua vez, fala do desenho como uma distração e acrescenta: “a 

gente tá pensando em alguma coisa ruim some tudo da tua cabeça”. Expressa que 

“desenhando muda até o pensamento” e “se tu tá pensando naquela coisa, tu fais 

aquilo”. Fala do desenho como uma expressão, uma maneira de se inspirar e 

desabafar. Diz que expressando por meio do desenho poderia progredir 

intelectualmente porque manifestaria muitas das suas idéias: “quando eu tô sozinha 

vem cada coisa na minha cabeça [...] eu tenho certeza que se eu ponhasse num 

papel tudo que me vem na cabeça, não escrevendo, desenhando, eu acho que eu ia 

em frente sabe.” NAI acredita que com a prática ficaria “craque” nos desenhos. Na 5ª 

sessão, procura retomar como aconteciam as sessões anteriores: “acho que cada 

dia eu chegava aqui eu pegava a folha e dizia ‘ah eu vou fazer isso aqui né’. Tentava 

fazer e do meu jeito fazia uns riscos, saiu isso aí.”  

A seguir as falas de JAN e NAI sobre a atividade intelectual no sentido geral: 

JAN diz que aprende enquanto ensina porque pode haver diálogo e troca de 

experiências na relação ensino/aprendizagem. JAN também explica detalhadamente 

como se prepara e como acontecem as reuniões de discipulado que desenha na 3ª 

sessão. Entre outros comentários, fala da possibilidade de as pessoas mudarem de 
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vida pelo aprendizado. Diz ainda que o falar sobre si é importante para promover bom 

relacionamento no grupo. Diz valorizar a opinião das outras pessoas. JAN expressa 

ter consciência que todas as pessoas são capazes de aprender e acredita que tudo 

que se aprende pode-se ensinar. Percebe a superação do próprio sentimento de 

incapacidade através de palavras de afirmação. NAI, por sua vez, admite que o ser 

humano pode aprender em qualquer tempo; diz: “pra gente aprender não tem idade 

né”. Diz que às vezes é preciso caminhar sozinha para pensar.  

Estes dados, referindo-se ao desenho como atividade intelectual e como 

forma de expressar pensamentos e sentimentos, apontam para o início de uma 

reflexão sobre o próprio desenvolvimento cognitivo, o que Piaget (1995) chamaria de 

meta-reflexão. Para o adulto pouco escolarizado, que muitas vezes expressa 

sentimento de incapacidade intelectual, parece ser uma grande conquista e 

descoberta pensar sobre o próprio pensamento. Já que o contato com a formação 

escolar lhe foi roubado de acordo com as denúncias discutidas em item anterior, faz-

se urgente aprender a aprender. Estes dados, portanto, parecem indicar que os 

próprios alunos e alunas da EJA também podem descobrir como aprendem 

observando sua produção e se auto-observando nesta tarefa. O aprender a 

aprender na idade adulta é assunto importante a ser abordado na Educação de 

Jovens e Adultos já que uma das características do ser autônomo é se 

responsabilizar por seus atos. Pensar o como se aprende é dividir a 

responsabilidade entre educador e educando. O que também aponta para a 

necessidade de tratar o adulto como adulto para que não se sinta infantil nem 

incapaz por estar cursando as primeiras séries do ensino fundamental.  

ANA, IZA, JAN, JOS e NAI falam da interação como sendo um fator de 

extrema importância para o aprendizado e para as descobertas. Para ANA, 

participar das sessões de desenho foi “maravilhoso” e diz que “é bom conversar”. 

Diz na 5ª sessão que “vai perguntando, vai descobrindo”. IZA diz que “foi bom que a 

gente... vai conversando, vai se desprendendo”. JAN fala: “Eu me expressei falando 

né”; diz que “colocando (no papel) e falando” foi uma forma de valorizar as pessoas 

e os temas desenhados. JOS diz gostar das sessões “porque a gente vai trocando 

idéia” e diz na 5ª sessão: “Você tá me pedindo e eu que tô respondendo [...] tô 

aprendendo com você, você comigo”. 

A partir destes dados, interessa discutir a questão da interação. 

Comparando os resultados de Stoltz (2001) sobre o papel indispensável da 
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interação social para ativar a tomada de consciência em crianças, percebe-se que 

nesta pesquisa com adultos, este fator foi essencial, já que os participantes mesmos 

mostraram privilegiar o fator interação para justificar seu aprendizado e suas 

descobertas. No entanto, merece destaque o caso de JAN, que após dizer que 

desenhou espontaneamente entre a 4ª e 5ª sessões, descreve seu desenho e 

expressa para a pesquisadora todas as explicações de sua produção gráfica, 

respostas aos questionamentos que se colocou sozinha enquanto fazia e olhava seu 

desenho. Portanto, JAN parece ter transferido o processo desenvolvido nas sessões 

para situações de seu cotidiano. A partir desses dados, parece ser possível, com o 

público adulto (deste contexto) e com a produção do desenho espontâneo, haver 

ativação da tomada de consciência na ausência de interação com o outro, uma vez 

que ela já tenha ocorrido anteriormente. O que significa dizer que as perguntas 

permanecem necessárias de qualquer maneira em um primeiro momento, pois, é 

preciso considerar que JAN já havia participado de quatro sessões de desenho e 

interação, quando lhe ocorreu a referida experiência.  

 

7.1 PERCEPÇÃO DO GRUPO EM RELAÇÃO À ATIVIDADE APÓS CINCO MESES 

 

Após cinco meses do término da coleta de dados, a pesquisadora procurou 

os voluntários para saber sobre suas percepções em relação à participação na 

pesquisa. KAL e NAI não estavam mais na escola. KAL voltou a morar com seu pai 

em outro município e NAI, por motivo de saúde, parou de freqüentar as aulas. 

Estavam presentes ANA, IZA, JAN e JOS. 

ANA diz olhar sempre os desenhos que fez e afirma: “aprendemos muito 

com as perguntas”. IZA exclama: “ixi, os desenhos! Aprendemos com as perguntas”. 

JAN diz que não esperava “descobrir que é pintora”; diz que seu desejo era 

descobrir suas características, como, por exemplo, “firmeza”; diz que quer “conhecer 

e estudar as pessoas, como analisar as pessoas.” JAN fala em nome do grupo: 

“todos sentem saudade da pesquisa” e “outros ficaram curiosos, alguém falou que 

queria participar também”. Acrescenta: “tudo o que a gente faz para se descobrir 

quem a gente é e também tudo que incentiva é importante.” JOS diz que agora 

“enxerga um pouco” (no sentido de compreender um pouco) e acrescenta: “agora, 

quando desenho, sei por onde começar”. Relata que não gostava de desenhar nem 

de pintar e agora gosta; deixa claro que não desenhava antes. JOS diz se lembrar 
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da pesquisa quando olha os desenhos em casa; comenta: “ficou bom”.  JAN e JOS 

concordam com ANA e IZA: sem a interação não haveria aprendizado.  

A percepção dos voluntários após cinco meses da coleta de dados confirma 

o papel fundamental da interação no processo de tomada de consciência. ANA, IZA, 

JAN e JOS dizem que aprenderam com as perguntas. Acredita-se que apenas o 

desenho seria insuficiente para ativar a tomada de consciência, pois, não gerariam 

espontaneamente narrativas e explicações sobre as razões de um fazer que a 

princípio é inconsciente. Portanto, a interação social que questiona o sujeito quanto 

às relações entre as suas criações gráficas e suas vidas foi essencial para as 

descobertas e aprendizado dos participantes.  

   

7.2  PERCEPÇÃO DA PROFESSORA EM RELAÇÃO À ATIVIDADE 

 

A pesquisadora procurou ouvir a professora de alfabetização com o objetivo de 

saber se esta havia percebido alguma mudança nos seus alunos. O encontro ocorreu 5 

meses após o término da coleta de dados. A professora respondeu com entusiasmo: 

“Nesta turma os alunos querem coisas diferentes, estão mais abertos. Não faltam mais 

às aulas. IZA e JOS não faltam mais.” A professora atribuiu parte das mudanças às 

sessões de desenho livre e pediu à pesquisadora que voltasse a procurar a mesma 

turma no ano seguinte. Diz: “Todos ganham com isso, a pesquisa veio contribuir.” Ainda 

comenta: “este é um grupo que sente muita dificuldade, mas que não se sente 

desanimado, não fica com baixa auto-estima, por mais que precise repetir as atividades 

quando não entende.”  

JAN se destaca no grupo, segundo a professora, por ser uma aluna “solícita, 

boa, especial, alto-astral, que não se deixa abater, embora tenha problemas.” Conta 

que a aluna brinca com todos, “diverte a turma” e trata todos com respeito. Ainda 

acrescenta: “só a JAN percebe quando não estou bem, tem uma percepção 

assustadora. Ela leva um bilhete e é bem na veia. Ela deve ter uma ligação com Deus.” 

Conta que a aluna certamente poderia acompanhar a série seguinte; no entanto, a 

professora diz retê-la em sua sala de aula por ser uma aluna que faz bem a todos; por 

fim, a professora acaba por admitir que sua atitude comporta um certo egoísmo.  

A partir desta fala, a professora demonstra ter grande necessidade de ouvir 

palavras de afirmação e de ser compreendida em sala de aula; o que explica a 

atitude de reter a aluna, mas de modo algum o justifica. Conhecendo a capacidade 
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de JAN, a professora decide sua vida escolar escolhendo atender a um benefício 

próprio prejudicando a aluna. Ora, todo jovem e adulto tem urgência em compensar 

o tempo “perdido” por ter sido afastado da formação escolar na idade devida. JAN, 

com idade de 34 anos, expressa vontade de finalizar seus estudos o mais breve 

possível para alcançar um claro objetivo que depende da obtenção do certificado de 

ensino médio. JAN desenha, na 2ª sessão, a sala da série seguinte representando 

sua vontade de lá estar. 

A relação professor/aluno nesta situação leva à reflexão da formação do 

professor enquanto processo de construção pessoal e profissional: aprender a se 

colocar no lugar do outro para tomar uma decisão justa que envolve o destino do outro; 

o que equivale a uma justa medida entre autoridade (diferente de autoritarismo) e 

alteridade. A seqüência de séries que todos os alunos de EJA obedecem é norma e 

tem sua razão de ser: conhecer todos os conteúdos que lhe são devidos; mas 

pensando no caso específico de JAN, poderia lhe ser de grande proveito freqüentar 

aulas que correspondessem à sua capacidade intelectual, já que seus conhecimentos, 

segundo a professora, provam a superação da série na qual se encontra. Mas, afinal, 

como diria Leonardo Boff (1976), nem sempre aplicar a lei é fazer justiça. Em suas 

palavras: “[...] aos inimigos aplicamos as leis, aos amigos fazemos justiça” (BOFF, 

1976, p.120). Por outro lado, JAN, sendo capaz de acompanhar a série seguinte, tem 

esse direito. JAN é cidadã de direito. Mesmo que quisesse permanecer na série atual 

não poderia, porque é na série seguinte que poderá aprender de fato e não só repetir o 

que já sabe. Vista a questão deste ângulo, a denúncia torna-se ainda mais grave: a 

referida professora infringe a lei para cometer uma injustiça contra uma aluna que é sua 

amiga e lhe faz bem. Não se pode entender a lógica utilizada pela professora em tal 

atitude, pois, todo professor tem o dever de trabalhar para o progresso intelectual de 

seus alunos e não lhes omitir os direitos.  

Na seqüência de sua fala, a professora confirma a importância de se ter alguém 

que escute os alunos de EJA. Conta, ainda, que ouviu comentários, de alguns dos 

participantes da pesquisa, em sala de aula: ANA e KAL cobravam retorno, ou seja, 

queriam conhecer os resultados da pesquisa. A professora diz que ANA expressou 

sobre as sessões de desenho: “a gente se conhece”. Outro relato da professora é que 

ANA se dizia “burra na matemática, mas agora está gostando”. Conta que KAL achava 

que desenhar era coisa de criança e por isso não queria fazer os desenhos. Outros 

comentários dos voluntários em sala de aula ouvidos pela professora foram: “Fulano 
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enfeitou muito (o desenho) hoje”; “fulano demorou muito para desenhar hoje”. Sobre 

estes comentários a professora sugere: “ninguém enfeita o que não gosta.” Sua opinião 

é que os voluntários deram o melhor de si durante a pesquisa.  

Estes últimos comentários apontam para o reconhecimento da professora 

sobre a importância de ouvir os alunos e a relação de auto-estima e satisfação em 

participar da pesquisa. A expressão de ANA sobre se conhecer durante as sessões vai 

ao encontro do primeiro objetivo do estudo: verificar a possibilidade de se conhecer 

melhor a partir do desenho e da interação.  

 

7.3  RETORNO À ESCOLA SETE MESES APÓS A COLETA DE DADOS 

 
A pesquisadora retornou à escola sete meses após a coleta de dados para 

conversar com os voluntários. Estavam presentes ANA, IZA, JAN e JOS. KAL não 

estava presente por ter mudado para outra cidade e NAI não estava presente por 

motivo de saúde. Em uma sala de aula, a pesquisadora dispôs as cadeiras em círculo. 

Iniciou a conversa tão esperada pelos voluntários, contando sobre os motivos que a 

levaram a realizar a referida pesquisa, o que corresponde ao texto da apresentação 

deste trabalho.  

A pesquisadora comentou rapidamente sobre a importância de alguém se 

conhecer melhor e a relação do desenho com a tomada de consciência, explicando que 

é essencial haver a interação com questionamentos, troca de idéias, para o avanço na 

compreensão da própria existência e realidade.  

Sobre cada denúncia feita pelos participantes durante as sessões, a 

pesquisadora falou das leis correspondentes, seja da Constituição Federal (CF) e/ou do 

Código Penal (CP). Os voluntários ouviram com atenção e também participaram 

falando sobre os problemas de injustiça social e ambiental. IZA ficou em silêncio 

observando e escutando os demais e apenas se pronunciou para concordar com 

algumas falas.  

JOS se identificou com o trabalho infantil quando a pesquisadora comentou 

sobre o assunto. JAN disse que não estudou quando criança por outro motivo: diz ter 

faltado incentivo por parte da mãe porque era “bugre, nem usava sapatos” e conta que 

foi criada sem pai. ANA questionou se a lei que proíbe o trabalho infantil já existia na 

época de sua infância.  
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Sobre a questão ambiental, ANA falou sobre seu vizinho, a quem viu cortando 

árvores; pediu à pesquisadora que falasse sobre a lei em relação a isso. A 

pesquisadora sugeriu que, além de falar com o vizinho, ANA poderia telefonar para a 

central de reclamações da prefeitura de Curitiba ( central 156) para fazer a denúncia, ao 

que ANA disse ter medo, por achar que o referido vizinho trabalha em delegacia. 

O assunto das denúncias levou a pesquisadora a falar sobre a confusão que se 

faz entre uma pessoa paciente e tolerante (princípio moral) e uma pessoa passiva e 

conformada (não-sujeito). A fala abordou a diferença entre estas duas características, 

paciência x passividade: não se deve deixar de falar o que se pensa e dar opiniões 

(omissão), o que não tem nada a ver com ser paciente e pacífico. 

Sobre a denúncia fumar em lugares públicos, JOS se pronunciou dizendo que 

já viu médicos fumarem no próprio gabinete e JAN contou que viu, certa vez em um 

hospital, uma pessoa morrendo, por ter fumado durante a vida inteira; diz que no 

momento mesmo chamou a filha para ver a referida pessoa, com o objetivo de mostrar 

as conseqüências do cigarro. ANA falou de sua sobrinha que fuma prejudicando a 

saúde das crianças (filhos).  

JAN mostrou interesse sobre o assunto difamação também abordado na 

conversa. Perguntou se uma pessoa pode ser processada por falar mentiras e cita 

um exemplo: dizer que uma mulher está saindo com outro homem quando na 

verdade não está.  

Princípios morais, como, por exemplo, falso moralismo religioso e desperdício 

de comida e água também foram comentados. Por não encontrar lei sobre os referidos 

assuntos, a pesquisadora comentou sobre a própria consciência de cada um a partir de 

ensinamentos obtidos em casa e/ou nas religiões. Para exemplificar princípios morais e 

religiosos, a pesquisadora fez a leitura junto aos voluntários, dos dez mandamentos 

escritos no livro de Êxodo, capítulo 20 da Bíblia Sagrada e da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos, versão popular de Frei Betto44. Cada um recebeu uma cópia deste 

documento. A pesquisadora disponibilizou a folha com anotações das referidas leis 

(artigos da CF e CP, correspondentes às denúncias) para os voluntários; JAN se 

responsabilizou em fazer cópias para os colegas. Foi entregue a JAN um livreto sobre 

evangelismo45, ao que JAN comentou que estava, justamente, reunindo material sobre 

                                                
44 Documento extraído do site http://www.dhnet.org.br/direi-tos/deconu/artigos/index.html Acesso em 
28 nov 2007. 
45 Resumo do plano de salvação através do texto: João 3.16 da Bíblia Sagrada. 
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o assunto. A pesquisadora também disponibilizou para IZA documento46 contendo 

explicações sobre o estudo das estrelas, planetas e assuntos a fim.  

A pesquisadora entregou a cada voluntário presente, o protocolo das cinco 

sessões de desenho livre contendo as entrevistas transcritas. Foi dito aos voluntários 

que não deveriam de forma alguma mostrar a outras pessoas o referido material. A 

pesquisadora entende que seria útil reverem tudo que disseram sobre seus desenhos e, 

por estarem em processo de alfabetização, seria uma forma de motivá-los a exercer a 

leitura. 

Após agradecer pela confiança que os voluntários depositaram na 

pesquisadora, esta comentou que aprendeu muito durante a pesquisa e citou um 

exemplo: durante uma das sessões, IZA falou que via sua sombra à noite, através 

da luz da lua, fato que a pesquisadora jamais tinha pensado. Em seguida, a 

pesquisadora lhes mostrou uma foto da lua e comentou sobre suas características 

(crateras e montanhas que vistas da terra parecem ser manchas escuras, a lua não 

tem luz própria, mas reflete a luz do sol, etc.); todos se interessaram e ouviram com 

atenção. A pesquisadora falou deste assunto porque durante as entrevistas 

evidenciou-se desconhecimento e curiosidade do mesmo, principalmente para IZA. 

Porém, observou-se que os demais colegas também se surpreenderam com as 

informações sobre o tema.  

JAN falou sobre um novo trabalho voluntário que está fazendo com meninos de 

rua: conta que ficava pensando: “preciso achar um jeito de tirar esses meninos da rua”, 

já que um deles tinha adquirido o hábito de roubar. Conta que um dia os viu dançando. 

Teve uma idéia e foi falar com eles perguntando se aceitariam dançar na igreja se 

conseguisse permissão, ao que responderam afirmativamente. JAN diz ter entrado em 

contato com um professor de dança (vindo de São Paulo). Conta que aos sábados (seu 

único dia de folga) começou a levar os meninos para as aulas de dança na igreja. Diz 

emocionada, sobre o dia em que o grupo se apresentou para o público em dia de 

reunião na igreja: todos aplaudiram a apresentação. JAN conta que precisou ser 

tolerante e ensinar os meninos a não falar palavrões e a não brigar. Ainda diz que seu 

marido não apóia suas iniciativas e ainda a repreende. Diz que seu marido dificilmente 

está em casa, porque “bebe muito.”  

                                                
46 VIANA, F. Novo Manual Didático de pesquisas. São Paulo, ed. Didática Paulista, 2ª ed., 1997, pp. 
507-521. 
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Muitas discussões poderiam ser elaboradas a partir deste encontro, mas a 

atenção será dada aqui à questão do educador comprometido com a libertação da 

consciência oprimida. Esta ação libertadora sendo possível apenas quando a educação 

de adultos não é vista a partir dos pólos antagônicos: transmissor ativo e receptor 

passivo. O próprio educando deve ser ativo no processo de libertação da consciência 

oprimida. Segundo Becker (1997, p. 105) “o alvo do poder repressor é sempre o 

mesmo: inibir, reprimir a ação. Reprimindo a ação anula simultaneamente a reflexão e a 

transformação da realidade”. Além da ação, outro elemento é fundamental nesse 

processo de libertação: o uso da palavra. Discutir o que realmente está vinculado à 

realidade dos educandos e ouvi-los em sua palavra para conhecer sua visão de mundo 

e de homem e assim compreendê-los melhor.  

O educador que começa a conhecer mais intimamente os desejos, sonhos, 

preocupações, valores, necessidades, visão de mundo e de homem dos educandos - e 

que é possível, segundo o presente estudo, através da atividade criativa, produção de 

desenhos livres e questionamentos sobre esta produção - automaticamente adquire um 

poder. Como usar este conhecimento, isto é, esse poder? Para ajudar os educandos a 

desvelar a realidade, para benefício próprio ou para prejudicar os educandos, omitindo-

lhes os direitos? Em parte, é a obtenção de informações e conhecimentos que 

determina o poder da classe dominante e é por isso que esta procura impedir que as 

massas cheguem à conscientização. Como diz Freire: “Quem pode pensar sem as 

massas... são as elites dominadoras, para que, assim pensando, melhor as conheçam 

e, melhor conhecendo-as, melhor as dominem” (FREIRE, 2005, p.149).  

Surge, então, um problema importante a ser considerado: de posse dos 

conhecimentos sobre seus educandos, que intenções tem o educador em sua prática? 

O que determina se o educador irá utilizar as informações sobre seus educandos para 

cegar-lhes ou para lhes fazer enxergar seus direitos? Questões que levam ao problema 

do preparo dos educadores. Segundo Gadotti (1989), a relação horizontal, da qual fala 

Freire, é alimentada pelo amor, pela humildade, pela esperança, pela fé e pela 

confiança. Para Boff (2003), o problema da dominação é mundial e demanda um novo 

ethos: “faz-se urgente uma revolução ética mais que uma revolução política, vale dizer, 

despertar um sentimento profundo de irmandade e familiaridade” (BOFF, 2003, pp.50, 

53). Portanto, acredita-se com Freire e Boff, que os valores do ser humano determinam 

suas intenções e as ações que pretendem tomar.  
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8   CONCLUSÕES 
 

O processo de tomada de consciência segundo Piaget (1974a, 1974b, 

1978), ocorre pelos movimentos de interiorização e exteriorização, isto é, “uma 

relação circular entre o sujeito e os objetos, o primeiro só aprendendo a conhecer-

se mediante a ação sobre estes e os segundos só se tornando cognoscíveis em 

função do progresso das ações exercidas sobre eles”. (PIAGET, 1977, p.211). 

Neste estudo foi possível verificar esta relação circular sujeito-objeto. Os 

significados, ligados a uma ação vivida pelo sujeito, foram ligados a outros 

significados, resultando numa compreensão mais ampliada de consciência de si e 

do outro, de necessidades e valores, da própria atividade do desenho como 

possibilidade de aprendizado. 

 A presente pesquisa procurou demonstrar que esta relação sujeito-objeto, 

que consistiu na relação participante-desenho, inicia pela ação e pode prosseguir 

até a “característica mais geral dos estados conscientes” que “é a de exprimir 

significações e reuni-las” (PIAGET, 1978, p.178). Para chegar a este 

estabelecimento de relações entre ações e significações foi utilizada uma interação 

que questiona sobre o porquê e o como a partir do resultado de um fazer. Porque 

existe uma defasagem entre o fazer e o compreender, há também um avanço 

considerável nesta passagem. Esta diferença consiste em que o fazer é somente 

agir com sucesso enquanto compreender consiste, segundo Piaget (1978, p.179), 

“em isolar a razão das coisas”. A busca pela razão de um fenômeno permite 

“situar, em um mundo de relações possíveis, as relações reais observadas 

atualmente” (PIAGET, 1978, p.179). 

A primeira hipótese deste estudo faz referência ao desenho como um 

instrumento para a tomada de consciência. Retomando o que Piaget proferiu em 

Conferência47 realizada em 1967, para compreender algo é preciso (re)inventar, no 

sentido de reconstruir por meio de experiências pessoais e construções dedutivas 

pessoais. Em suas palavras: “Em que consiste a ação? A função essencial da ação 

é produzir. Por menor que seja a ação, ela consiste em transformar, produzir algo.” 

Isto é fundamental para a teoria da inteligência. Neste estudo, esta produção 

consistiu numa representação (interiorização dos atos) em forma de desenho. 

                                                
47 Disponibilizada em áudio pelo site da Fondation Jean Piaget. http://www.fondationjean 
piaget.ch/fjp/site/biographie/index_audio_newyork1967.php 
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Segundo estudos de Piaget (1974a) o próprio pensamento advém da interiorização 

das ações. O conhecimento não é por isso mesmo, cópia da realidade, mas, 

assimilação da realidade em estruturas de transformações, o que a torna 

compreensível. Portanto, a compreensão necessita da invenção e da reconstrução, 

pois, só se compreende a partir da assimilação e da integração. A partir da 

atividade criativa, os voluntários aqui pesquisados apontam para a percepção da 

capacidade de um fazer próprio que se origina em suas mentes e que é invenção, 

portanto, produção de conhecimento.  

Os símbolos representados nos desenhos dos participantes se mostraram 

muito significativos para eles. Lembrando o que Bourassa (1999) e Luquet (1969) 

dizem sobre a criança se expressar graficamente de acordo com o que lhe é mais 

relevante no momento, pode-se verificar que entre os desenhadores adultos desta 

pesquisa, ocorreu o mesmo. JAN declara exatamente isto quando diz: “[...] cada 

vez que eu vou fazer um desenho, eu chego aqui eu não tenho ele, mas quando eu 

vou expressar no papel, vem aquilo que é importante.” Mas por que é espontânea 

a expressão daquilo que é mais marcante ou preocupante para o indivíduo no 

momento em que desenha? Por um lado, Piaget diz que o símbolo é “a expressão 

da necessidade em que se encontra o espírito de projetar seu conteúdo sobre os 

objetos, à falta de consciência de si [...]” (PIAGET, 1975, p.327). Por outro lado, 

segundo Bourassa (1999), o desenho tem a função de se explicar a própria vida.  

 Os dados mostram que de fato houve uma constante troca de informações 

entre o desenhador e seu desenho, isto é, um vai-vem que partiu de uma simples 

descrição para em seguida alcançar inúmeras ligações com outras situações e 

pessoas evocadas pelas representações gráficas. Estas relações com a própria 

vida são nitidamente manifestas pelos sujeitos quando dizem: “Você descobriu 

minha vida, meu passado” (ANA); “Tem bastante a ver” (IZA); “Cada pedacinho da 

minha vida” (JAN); “Tem a ver com a minha vida sim” (JOS); “Minha história é 

esse. Ah, o que eu tinha pra fazer eu fiz” e “mexe um pouco com a vida. É que a 

gente desenha, olha ali e lembra.” (KAL); “Tem, tem muito” [a ver] (NAI). A relação 

dos desenhos com a consciência de si mesmo e do outro se evidencia com as 

falas de: ANA, “a gente se conhece”; IZA, “é bom pra gente [...] sempre se 

conhecer melhor” e JAN, “descobri também né, quem eu sou através desse” e “[...] 

de repente descobrir quem elas são, pintando, fazendo alguma coisa assim”.  
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 Neste processo de tomada de consciência é importante ressaltar o valor da 

abstração pseudo-empírica, verificada neste estudo no uso de numerosas metáforas 

criadas pelos sujeitos para expressar os significados de seus desenhos. É que na 

abstração pseudo-empírica “o objeto é modificado pelas ações do sujeito e 

enriquecido por propriedades tiradas de suas coordenações [...]” (PIAGET, 1995, p. 

274, grifo nosso). Quando IZA diz “é uma rosa, é eu”, ou quando NAI diz que o 

“coqueiro” é sua infância, ou quando JAN diz que a sala de aula representa seu futuro, 

ou quando KAL diz que “é como se olhasse sua mãe” só para citar alguns exemplos, o 

sujeito lê no objeto material (no seu próprio desenho) não as qualidades desse objeto, 

mas os resultados de suas ações e os enriquece fazendo analogias com situações 

vividas, recentemente ou em passado mais distante. Pode-se pensar que é 

propriedade das representações gráficas poderem ser comparadas a outras 

situações, mas de fato, se não existissem ações mentais dos sujeitos sobre o objeto, 

eles não criariam relações entre este e suas vidas. É isso que faz com que o objeto 

seja recheado de características advindas do próprio sujeito ou das suas 

coordenações, não se confundindo com as propriedades do objeto - aquelas 

propriedades que existem no objeto antes de qualquer ação do sujeito sobre ele. 

 Na perspectiva de Becker (2008) é assim que os sujeitos acabam por re-

significar suas vidas tornando-as de certa forma belas ou suportáveis lá onde 

tinham se tornado insuportáveis, pois, é notável como os sujeitos extraem esses 

significados não do objeto (desenho), mas de dentro de si mesmos. Os desenhos, 

neste caso, são ferramentas que permitem mediar essas ações significadoras. A 

oportunidade de o sujeito criar arte e, por ela, re-significar a própria vida lhe traz o 

que é próprio do ser humano, fazer cultura. É isso que se percebe com a abstração 

pseudo-empírica, pois, os sujeitos retiram dos objetos mediadores conhecimentos 

sobre si mesmos. “A arte (p. ex. o desenho) produz beleza re-significando a vida” 

(BECKER, 2008). 

Pressupôs-se, no início deste estudo, que o desenho livre expressaria 

muito mais do que o autor percebe num primeiro momento e que este, ao relatar 

seus desenhos à pesquisadora, refletiria sobre suas ações e as conseqüências 

destas. As expressões de espanto e surpresa manifestas pelos desenhadores 

indicam esta inconsciência antes de responder às perguntas. Por exemplo, ANA se 

mostra surpresa através de sua expressão facial e gestual enquanto olha seus 

desenhos; IZA, por sua vez, surpreende-se ao ver que tinha desenhado seus filhos 
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de mãos dadas; JAN se mostra surpresa ao relatar seu desenho espontâneo; NAI 

se assusta ao perceber o tamanho de sua própria assinatura junto às suas 

produções gráficas. Estas reações de surpresa acontecem sempre após a 

realização dos desenhos quando os participantes são levados a explicar o porquê 

de seu fazer. 

Observou-se que realmente a interação social que questiona o sujeito 

quanto às relações entre o desenho e sua vida pode contribuir para o 

desencadeamento da tomada de consciência. Sendo que os pólos desta interação 

seriam a pesquisadora e o participante/desenhador. Os resultados mostraram que 

cada pergunta feita pela pesquisadora aos participantes, durante as sessões de 

desenho livre, lhes permitiu conceituar as próprias ações, partindo de uma simples 

descrição de suas produções gráficas para a implicação significante, em uma 

direção periferia (P) � centro (C e C’), que é o movimento seguido no processo de 

tomada de consciência, segundo Piaget (1974a). O que é notado em JOS, por 

exemplo, que diz ter aprendido com a prática do desenho e afirma estar “usando 

com a cabeça” graças aos questionamentos da pesquisadora.  

Todos os participantes em algum momento reconheceram a importância da 

interação no processo de conhecimento. Por exemplo, ANA diz: “É sempre a gente 

aprende alguma coisa né. Vai perguntando, vai descobrindo”; IZA fala: “A gente 

fica se expressando né. É bom pra cabeça da gente também [...] pra abrir a mente 

da gente” (grifo nosso). Os voluntários reafirmam, após cinco meses da coleta de 

dados, o importante papel da interação no processo de tomada de consciência: 

“Aprendemos muito com as perguntas” (ANA); “Ixi os desenhos. Aprendemos com 

as perguntas” (IZA). O que remete ao que diz Stoltz (2001, p. 119): “a interação é, 

portanto, indispensável porque sem ela e os demais fatores que possibilitam o 

desenvolvimento cognitivo, não temos a ativação da tomada de consciência. 

O desenho parece realmente ter funcionado como um primeiro gatilho para 

desencadear os temas e as situações mais relevantes para cada participante deste 

estudo. A interação, por sua vez, deu continuidade à atividade gerando através de 

perguntas feitas pela pesquisadora o estabelecimento de inúmeras relações dos 

desenhos dos sujeitos com a própria vida. Por exemplo, a fala de NAI na 2ª 

sessão, que a partir de uma única pergunta da pesquisadora, gerou uma série de 

narrativas durante nove minutos sem interrupção. As representações gráficas 

produzidas pelos participantes, constituindo em símbolos que traduziram 
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experiências particulares, não teriam sido explorados pelos participantes não 

fossem os questionamentos durante a interação. É o que diz JOS ao final da 1ª 

sessão: “Aprendi aqui com você, com esse negócio que você foi pedindo, tal, tal, 

fui tipo explicando né, eu não sabia, só fazer assim.” - Não sabia o quê? “O quê? o 

que quê era. Se você não perguntava eu não ia falar nada” (JOS) (Grifo nosso). A 

definição piagetiana de tomada de consciência (1974a) diz que se trata de um 

sistema dinâmico no qual um esquema de ação é transformado em conceito e, 

portanto, depende de uma interiorização das ações (representação). A tomada de 

consciência ocorre não por iluminação, mas por reconstruções, constitui, pois, a 

passagem de um menor para um maior nível de compreensão.  

Nas condições apresentadas há indicativos que o processo de tomada de 

consciência foi iniciado em todos os participantes deste estudo, alcançando graus 

diferentes de consciência conforme a operatividade do pensamento de cada 

participante. Por exemplo, ANA diz: “Clareou alguma coisa pra mim”, JAN por sua 

vez, diz: “eu aprendi bastante com isso”. Motivados pelas próprias produções 

gráficas e pelos questionamentos na interação com a pesquisadora, os 

participantes disseram ter descoberto e aprendido durante as sessões. De forma 

gráfica e verbal os desenhadores manifestaram percepções em relação às próprias 

experiências de vida passada e presente, expectativas quanto ao futuro, 

manifestaram algumas percepções que têm sobre si mesmos e sobre o outro, 

sobre valores e necessidades, sobre o meio em que vivem e sobre a própria ação 

de desenhar.  

Alguns destes resultados estão de acordo com o estudo de Stoltz Schleder 

(1992), no que diz respeito à ampliação da tomada de consciência através da 

atividade criativa. Comparando os resultados obtidos neste e naquele, também se 

verifica o reconhecimento do trabalho criativo como forma de aprendizado (ANA, 

JAN, JOS e KAL) e desejo em continuá-lo (IZA, JOS, KAL e NAI). Igualmente, 

alguns participantes percebem esta atividade como uma forma de aliviar-se das 

preocupações (ANA e NAI), e graças ao resultado da própria atividade todos 

mostram crescente sentimento de capacidade e auto-estima mais elevada. Foi 

também verificado que os participantes expressaram alegria e grande gratidão em 

participar das sessões. Observa-se neste estudo que a consciência de si e a 

consciência do outro estão estreitamente relacionadas, pois, aquilo que os 

participantes dizem sobre si mesmos transferem para o outro. Todos relacionam 
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seus desenhos as suas vidas e percebem algo novo durante as sessões, inclusive 

descobrem ter um potencial criativo. Enfim, percebe-se que a atividade criativa 

permite se valorizar e se conhecer melhor. Os participantes do presente estudo 

dizem, por exemplo: “Fez a gente despertar” (JAN); “Tem mais oportunidade né, 

quem faz esse desenho aí” (KAL); “Descobri que eu [...] tô bastante errada” e 

“descobri que eu tenho que estudar mais e eu gosto de desenhar” (NAI). 

O roteiro das perguntas utilizadas por Stoltz Schleder (1992) mostrou ser 

eficiente neste estudo para coletar dados quanto ao estabelecimento da relação 

entre o desenho e a própria história de vida do participante. Porém, a maioria das 

falas espontâneas foi igualmente importante porque permitiu verificar elementos 

além do exposto graficamente, o que também indica uma conexão entre 

significações que ultrapassou em muito a primeira percepção.  

A partir de uma fala de IZA - espontaneamente deu um título ao seu 

desenho na 4ª sessão: “Paz” - verifica-se que uma nova questão seria eficiente 

para indicar a essência da produção gráfica e que consistiria na pergunta: “Que 

título você daria a este desenho?”  

Sobre verificação da tomada de consciência, percebeu-se que perguntar “o 

que você desenhou?” novamente ao final da entrevista poderia ser útil para tornar 

ainda mais explícito o avanço na compreensão da própria produção gráfica, pois, a 

resposta do início poderia ser comparada à do final da atividade. Neste estudo esta 

pergunta foi colocada apenas no início da entrevista. 

Durante as sessões foi revelada uma importante questão a ser considerada 

que é a necessidade de se expressar e de ser ouvido. As falas dos participantes 

evidenciaram muito bem esta carência: “Maravilhoso [...] é bom conversar” (ANA); “ 

Vai conversando [...] vai se desprendendo [...] às vezes a gente quer falar uma 

coisa e às vezes não fala tudo né” e “vou ficar quieta se não falo demais” (IZA); “Eu 

me expressei falando” (JAN); “A gente vai trocando idéia [...] tô aprendendo com 

você, você comigo” (JOS); “Senti falta de não ter aprendido mais, que eu queria 

aprender mais [...] isto que eu acabei de fazer aqui” (KAL); “Eu que agradeço de tá 

me ouvindo” (NAI).  
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8.1 CONTRIBUIÇÕES DESTE ESTUDO PARA A EDUCAÇÃO DE JOVENS E 

ADULTOS 

 

Este estudo inevitavelmente expôs graves conseqüências do sistema 

capitalista opressor. Todos os participantes expuseram denúncias que ferem os 

direitos humanos e ambientais durante as entrevistas. O sentimento de 

incapacidade intelectual esteve presente nas falas dos sujeitos mostrando os 

efeitos de uma das denúncias que é a exclusão escolar. ANA diz sobre sua 

produção: “Eles vão achar horroroso”, “eu não sei desenhar, só sei fazer uns 

rabiscos” e “eu queria fazer melhor [...] mas não consegui”; IZA por sua vez diz: “eu 

já tenho a cabeça muito ruim” e “[...] que eu não aprendo, não sei desenhar”; KAL 

diz: “[...] ter uma escola pra você aprender né, porque você não sabe, você não 

soube o que precisava saber”; e NAI: “eu disse: vou tentar né, eu não sei fazer 

nada, mas pode ser que eu consiga fazer alguma coisa” (grifo nosso). 

Os resultados desta intervenção, que é a oportunidade de se expressar 

criativamente e explicar a própria produção, mostram o início de uma mudança em 

relação a este sentimento de incapacidade. Várias falas revelam, portanto, um 

crescente sentimento de capacidade: ANA diz: “eu me vejo ainda capaz de fazer 

alguma coisa”; IZA diz: “Vou falar a verdade pra você, eu nunca desenhei. Não, 

nunca [...] Eu tô achando que fiz bem”; KAL diz: “Senti muito orgulhoso”; JAN diz: 

“Tô me sentindo uma desenhista”; JOS e NAI dizem em tom de brincadeira que 

poderiam ser, respectivamente, um arquiteto e “uma pintora de quadros famosa”; 

NAI se surpreende consigo mesma e diz: “Olhando assim, nem acredito que fiz os 

rabiscos [...] eu achei maravilhoso”. 

Entende-se que esta mudança de sentimento sobre si mesmo é uma 

importante contribuição para a educação de jovens e adultos na medida em que a 

desistência pode ocorrer quando o sujeito não se percebe capaz de alcançar seus 

objetivos na escola. Provavelmente seja por isso que IZA e JAN insistam na 

necessidade de serem incentivadas para iniciar ou re-iniciar os estudos: IZA fala de 

si mesma como uma pessoa incapaz de lembrar-se dos conteúdos transmitidos 

pela professora e ao final das sessões de desenho afirma que sua memória 

melhorou e que abriu a sua mente. Conseguir fazer desenhos (produzir cultura) 

mostra-se um importante elemento para afirmar-se como capaz de fazer com 

sucesso. Percebe-se com esta pesquisa que o valor das sessões de desenho livre 



271 

 

concentra-se na promoção do ser, pois, demonstra que todo indivíduo pode vir a 

aprender e saber, o que fala contra a “teoria” do talento, na qual apenas alguns 

indivíduos teriam o dom para desenhar. IZA ilustra bem esta questão quando 

afirma nunca ter desenhado e depois de participar de cinco sessões, diz: “acho que 

eu descobri que eu tenho mais, sabe, sou mais”. 

Pillar (1996) já havia verificado, nas crianças sujeitos de sua pesquisa, uma 

significativa contribuição do desenho em relação à aquisição da escrita, por ser 

uma atividade que a precede: enquanto a criança aprende a escrever aos sete 

anos começa a desenhar, geralmente, aos três. Por isso, diante da dificuldade de 

alguns jovens e adultos da EJA quanto à coordenação fina necessária para 

escrever, pode-se dizer que o desenho seria um estímulo que prepara a aquisição 

da escrita. Além dessa contribuição, o desenho juntamente com a interação 

poderia contribuir para o processo de maior conhecimento sobre si mesmo e sobre 

a própria realidade. 

Pode-se observar o quanto é importante e pertinente este estudo que busca 

incentivar os alunos e alunas da Educação de Jovens e Adultos a refletirem sobre 

o contexto em que vivem, sobre suas condições individuais e sociais relacionados 

aos aspectos da própria existência. É o que indica a fala de JAN quando afirma: 

“Tudo o que a gente faz para se descobrir quem a gente é, e também tudo que 

incentiva é importante”. As denúncias feitas pelos participantes deste estudo 

evidenciam situações concretas de suas histórias de vida e provas reais da 

necessidade de diálogo e reflexão sobre questões de direitos e deveres do 

cidadão. Acredita-se a partir dos resultados deste estudo que é possível ensinar a 

pensar pelo diálogo. 

O adulto ou o jovem, tendo menos tempo que a criança para aprender, 

porque “perdeu” o tempo “normal” para estudar, tem urgência em obter respostas 

aos seus questionamentos. Por isso, a Educação de Jovens e Adultos tem uma 

função reparadora junto a seus educandos-educadores, permitindo assim o seu 

acesso às novas regiões de cultura. Mas como saber que dúvidas e inquietações 

cada aluno e aluna da EJA guardam em suas mentes? A partir dos resultados 

deste estudo, acredita-se que uma das maneiras de se conhecer seus 

questionamentos é deixá-los desenhar livremente e encorajá-los a explicar sua 

produção, pois, o desenho livre mostrou-se eficiente para revelar os elementos 

mais significativos para o sujeito no momento em que desenha, assim como parte 
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de sua visão de mundo, de homem e de si mesmo. É a partir do conhecimento 

prévio sobre o educando-educador que o educador-educando pode estabelecer 

uma relação de aprendizagem significativa e verdadeiros diálogos. Freire diz:  
 

Para ser válida, toda educação, toda ação educativa deve 
necessariamente estar precedida de uma reflexão sobre o homem e de 
uma análise do meio de vida concreto do homem concreto a quem 
queremos educar (ou melhor dito: a quem queremos ajudar a educar-se). 
(FREIRE, 2005, p.38). 

 

Esta reflexão vista como descoberta a ser feita não apenas pelo educador, 

mas também pelos educandos, remete a uma fala de Piaget (1967) citada em 

Conferência e atribuída a um amigo seu, sobre o sujeito de aprendizagem 

enquanto ser ativo: “todas as vezes que se ensina alguma coisa a uma criança, 

impede-se que ela a invente ou impede-se que ela a reinvente.”48 Transportar esta 

noção de (re)invenção para a educação dos alunos e alunas da EJA significa 

oferecer-lhes espaço para criar, para buscar, para ser mais. O que depende de vê-

los como seres capazes de construir e saber. Segundo Freire (2007, p.60) “é 

preciso que creiamos nos homens oprimidos. Que os vejamos como capazes de 

pensar certo também.”  

 

8.2  REFLEXÃO  
 

“As elites dominadoras usam todos os meios, mesmo a violência física, 

para proibir que as massas pensem”. (FREIRE, 2007, p.170). Percebe-se nas 

denúncias dos participantes deste estudo que a exclusão escolar é já uma medida 

para impedir as massas de pensar. Porque pensar é essencial. A maior revolução 

é aquela que acontece na mente de uma pessoa, é a quebra de mitos, do mito de 

que não há possibilidades.  

Pensar é, pois, uma necessidade, principalmente, quando se enfrentam 

crises, impasses, conflitos, etc., para tomar decisões. ANA, KAL e NAI demonstram 

estar em um processo de tomada de decisão enquanto participam das sessões de 

desenho; parecem refletir sobre os riscos, vantagens e desvantagens que 

acarretam suas atitudes ou suas omissões. Este pensar sobre o que fazer da vida 

remete à questão de ser protagonista da própria história. Mas, a tomada de 

                                                
48 Nossa tradução : « Toutes les fois qu’on apprend quelque chose à un enfant, on l’empêche de 
l’inventer, ou on l’empêche de la reinventer. » 
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consciência não é engendrada somente quando há conflitos, segundo Piaget 

(1977, 1978), ela pode ocorrer a partir da própria assimilação. O pensar intencional 

não espera por uma crise ou por um fracasso. As constantes auto-avaliações dos 

participantes evidenciaram que é necessário aprender não só a ler e a escrever, 

mas também a pensar sobre si mesmos e sobre a própria realidade.  

As sessões de desenho livre parecem engendrar também o pensar sobre o 

próprio desenvolvimento cognitivo. Os resultados de JAN e NAI indicam esta 

possibilidade, pois, percebem a própria atividade gráfica como sendo uma forma 

de expor seus raciocínios, que não seriam expostos da mesma maneira em 

palavras. Mas, que utilidade teria pensar sobre o próprio pensamento? A meta-

reflexão é uma conquista do raciocínio formal porque depende de um maior nível 

de abstração. A maior vantagem talvez seja a de deixar de ser dependente do 

educador, pois, o sujeito começa a perceber que saber como se aprende não é um 

mistério tão grande que não possa ser conhecido. A partir deste conhecimento 

sobre o próprio aprendizado as possibilidades se multiplicam e o próprio educando 

pode buscar meios para o avanço cognitivo, além de pesquisar com o educador na 

escola, utilizar-se de outras formas de aprendizado conforme suas próprias 

descobertas sobre o aprender. A meta-reflexão na EJA é uma necessidade, não só 

pela urgência em aprender, mas também pela maior autonomia que gera. Acredita-

se que IZA, por exemplo, ao afirmar sua vontade em continuar produzindo 

desenhos em casa verificou uma nova maneira de aprender, pois, disse que ia se 

dedicar mais ao desenho em casa e acrescenta: “é bom desenhar pra gente 

refletir”. Por um lado, os resultados aqui apresentados mostram que os 

participantes não tinham o hábito de desenhar, pois, a maioria diz que era uma 

atividade desconhecida por eles. Por outro lado, todos manifestam vontade de 

saber desenhar melhor e vários esperavam aprender a desenhar com a 

pesquisadora.  

Percebendo-se a necessidade de promover atividades criativas e reflexivas 

para os alunos da EJA, sugerimos que haja nas escolas para este público, sessões 

de desenho livre que acompanhem perguntas sobre seu fazer, se possível no início 

do processo de alfabetização. Para melhor intervir na educação de jovens e 

adultos é essencial primeiramente diagnosticar. Acreditamos que seria muito 

produtivo que o (a) professor (a) alfabetizador (a), com o devido preparo, 
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realizasse esta tarefa, pois, conheceria melhor seus alunos, seus interesses, suas 

motivações, necessidades, valores, visão de mundo e de si mesmos.  

 Tendo em vista a necessidade do reconhecimento de atividades criativas e 

reflexivas para uma maior autonomia e um pleno desenvolvimento humano, 

acreditamos que há muito por fazer no estudo da interação e da tomada de 

consciência a partir do desenho de adultos. Como diz Gadotti (1989, p.26) “é 

preciso criatividade para se aprender”. Por isso, muitos outros questionamentos 

podem surgir sobre o estudo que envolve o desenho livre, a interação social e a 

tomada de consciência, como, por exemplo, os seguintes: 

 Se o sentimento de capacidade parece ter crescido a partir das sessões de 

desenho livre e da interação, e se o desenho é atividade motora que prepara a 

aquisição da escrita, tal atividade contribuiria, pois, para melhor desempenho no 

início do processo de alfabetização de adultos que apresentam dificuldades de 

leitura e escrita? 

Sendo adultos pouco escolarizados, os participantes deste estudo, a que 

resultados chegariam se os mesmos procedimentos fossem realizados com 

participantes de grau mais elevado de escolaridade, como, por exemplo, 

estudantes do ensino médio ou superior? Prevalecerá igualmente em seus 

desenhos uma semelhança com o jogo de combinação simbólica compensatória 

como verificado no presente estudo?  

Tendo verificado, especialmente em dois participantes deste estudo, 

indícios de reflexão sobre o próprio desenvolvimento cognitivo, como usar o 

desenho e a interação para desenvolver a meta-reflexão em estudantes adultos? 
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1. ROTEIRO DAS ENTREVISTAS PÓS-SESSÕES DE DESENHO LIVRE 

 

 

- Por que você escolheu este material? 

- O que você desenhou? 

- Este desenho tem a ver com sua vida? Por quê?  

- O que você acha de você mesmo olhando esse desenho? 

- O que você acha das outras pessoas a partir desse desenho? 

- Você sentiu falta de alguma coisa enquanto fazia este desenho? 

- O que é importante na vida para você a partir do desenho? 

- Como você se sentiu durante a atividade?  

- Você gostou do que você fez? Por quê?  

- Você gostou de participar desta atividade? Por quê? 

- Você descobriu algo novo fazendo esse desenho? O quê ? 

- Você gostaria de falar mais alguma coisa sobre o seu desenho? 
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2. EXEMPLO DE PROTOCOLO DE ENTREVISTA PÓS-SESSÃO DE DESENHO LIVRE  

 
JAN - 1ª sessão: 
 

 
 
No início da sessão JAN49 (f.) pergunta se precisa fazer um desenho bonito. 
 
Entrevistadora: Marta Teixeira 

Data da entrevista: 10/04/2007 

Nº da gravação: 29 

 

Participante: JAN 

Idade: 34 anos          

Série: 2ª etapa, ciclo 1 – EJA (Educação de Jovens e Adultos) 

Profissão/trabalho: diarista. 

Estado Civil: casada, mora com o marido e três filhos. 

Filhos: sim, três. 

 

Perguntas Respostas 
- Escuta, por que quê você usou 
este material? Você usou o lápis 
de cor e o giz de cera? 
 
- E por que quê você usou esse 
material? 
 
- Ah, ta. E o que quê você 
desenhou? 
 
 
 

Giz de cera. 
 
 
 
O giz de cera tem mais facilidade pra pintar aqui as parede, o 
lápis pra pintar as letras ali. 
 
Lá em cima céu né, as nuvens e Deus, ali significa Deus e ali 
aquela pessoa é Janice que significa eu. Deus estendendo as 
mãos pra minha vida né que é o principal da minha vida. Que Ele 
deu a salvação e me tirou desse mundo de pecado. Terra que 
simboliza minha família, segundo mais importante que é meu 

                                                
49 (f.) feminino 



283 

 

 
 
 
 
 
 
- Ta. E você sentiu falta de 
alguma coisa enquanto você 
fazia este desenho? 
 
  
 
 
 
 
- E esse desenho tem a ver com 
a tua vida? 
 
 
 
- E você desenhou três nuvens 
né? 
 
- E o que significa nuvem pra 
você? 
 
 
 
 
- E o que quê é Deus pra você? 
 
- E o que quê é casa pra você? 
 
- E tem alguém dentro da casa 
nesse desenho? 
 
- E o que você acha de você 
mesma a partir desse desenho? 
 
- O que você acha de você, pode 
ser o que você descobriu 
também. 
 
- E o que quê você acha das 
outras pessoas? 
 
 
- Ok. Faz pouco tempo que você 
pensa assim ou você sempre 
pensou assim? 
 
 
 
 
 
 
- E por que você desenhou dois 
corações? 
 
- Qual deles? 

esposo e meus três filhos, Felipe, Valéria e Vanessa. Aqui amor e 
pessoas, amor que eu tenho pelas pessoas deste mundo né, que 
são meus irmãos também que Deus também ama eles e é o amor 
que eu tenho no meu coração por eles, e aqui é a casa que é 
onde eu moro. 
 
É, de colocar, flor. Por quê? Na verdade pra construir tudo isso 
até Deus e construir a minha casa, assim, nem sempre foi um mar 
de rosas por isso que aqui não tem flor. Entendeu? Tipo, vê que 
aqui tem minha família e eu não coloquei flor, daí, uma que não 
tem espaço onde que eu moro pra plantar, eu gosto muito, mas 
não tem, tanto a minha casa quanto a minha casa e sair pra falar 
do amor de Deus pra essas pessoas sempre é pelo amor e não é 
fácil, por isso que eu não coloquei flor e faltou flor. 
 
Tem. Tem a ver, meus filhos, Deus, que eu falo de Deus hoje em 
dia, tudo aqui envolve a minha vida, aqui pessoal e aqui com as 
pessoas que eu trabalho pra fazer evangelismo, aqui pessoas, 
amor pelas almas. 
 
É que essa área toda é o céu né, a parte de cima aqui que já 
pertence à terra, e esse aqui é Deus (risos). 
 
Nuvens significam, tem as nuvens que são bem limpinhas 
significa tempo limpo né, e as mais escuras significa chuva, mas 
também pelo outro lado não significa chuva, significa trevas, 
escuridão, tristeza, que até não senti de pintar a nuvem escura só 
azulzinha. 
 
É uma pessoa. 
 
Minha família. 
 
Não. Todos estão ao lado. 
 
 
O que eu me descobri aqui? 
 
 
O que eu acho é que eu já tenho um conceito formado de família, 
Deus e pessoas. Eu tenho, eu sou consciente já que Deus olha 
por mim, pela minha família e pelas pessoas. 
 
Que as outras pessoas eu devo amar elas principalmente que 
elas estão precisando né, e que elas são muito importantes, que o 
mesmo amor que Deus teve por mim, tem por elas. 
 
Desde... faz uns dez anos já. Porque que eu conheci a Deus por 
motivo de família porque minha filha mais velha sempre esteve 
mais doente, bem doente, foi aí que eu comecei a conhecer a 
Deus, mas eu amava eu mesma, não olhava pro meu próximo e 
de alguns anos pra cá, começou a despertar esse amor em meu 
coração pelas pessoas, é tanto que eu mesma com pessoas 
viciadas, eu tento ajuda-las a sair do vício mostrando a Palavra e 
o amor por elas, é um trabalho que eu faço. 
 
Um é o meu. 
 
 
O maior. E o menor simboliza o deles, das pessoas. Amor. O meu 
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- E você ta aqui ao lado né de 
Deus? 
 
 
 
- E por que quê você desenhou 
as três nuvens? 
 
 
 
 
- E tem uma nuvem pra cá e 
duas pra lá. 
 
 
 
- E as estrelas você disse que 
não desenhou, você queria 
desenhar? 
 
- E o que quê significa estrala 
pra você? 
 
 
- E por que quê você desenhou 
Deus dessa forma? 
 
 
- E o que significa túnica pra 
você? 
 
- E o que é mais importante pra 
você olhando no desenho? 
 
- E você gostou de participar 
desta atividade? 
 
- Por quê? 
 
 
- E, a Vanessa aqui você 
desenhou ela um pouco maior? 
 
- Ah, é porque ela é mais velha. 
 
- O seu marido é o Paulo e ele é 
menor que a Vanessa e é do 
mesmo tamanho que a Valéria?  
 
- A Vanessa? 

coração é grande que ama tanto eles quanto os outros que 
podem, pode ser outro país, outras pessoas, tem o amor pra 
alcançar eles. E quando eu estou assim conversando com eles, 
demonstrando pra eles que eu amo eles, por isso eles são 
importantes, aqui na minha vida aqui nesse desenho, eu sinto um 
amor enorme por eles, independente de eles serem ou não um 
viciado. Em qualquer coisa, pode ser qualquer tipo de droga, eu 
sinto um amor enorme assim porque Deus ta passando pro meu 
coração e ta passando pro deles. 
 
É, Deus primeiramente, me resgatou, depois foi através da minha 
filha mais velha, daí foi indo e meu marido e meu filho Felipe que 
foi o último que eu tive. Então aqui que começou tudo. Eu 
descobri esta parte da minha vida, este dom. 
 
Três nuvens, céu né e aqui também eu quis fazer o céu todo aqui, 
na verdade eu quis fazer ele aqui por trás, primeiro o céu com as 
nuvens e estrelas, mas eu não sei desenhar estrelas e depois 
Deus e eu, daí por isso que eu pus essas nuvens, um céu imenso, 
grande. 
 
É, porque aqui não tive espaço de colocar... e desde pequena 
quando eu fazia os desenhos na escola eu sempre fazia essas 
nuvens, aqui eu não fiz, mas eu sempre fazia com olhinho e 
pintava elas, sempre duas ou uma do outro lado, uma do outro. 
 
Ahã, eu não desenhei porque eu não lembrava como fazia elas. 
 
 
 
Também, tudo envolve o mundo, tudo envolve o céu no caso, né, 
céu, nuvem, e lá tem estrelas e lua, tudo brilha, tudo nosso Deus 
deixou pra brilhar. 
 
Tipo que eu vejo Ele, com um tipo de uma túnica (risos), só que é 
uma túnica, é tipo de uma túnica que eu acho que Ele ta, de resto 
todo de branco com uma túnica. 
 
Pra mim, é um tipo de um vestido né, mas é a vestimenta dEle, é 
a roupa dEle.  
 
O mais importante? Com certeza foi quem me deu a vida: Deus. 
Sempre em primeiro lugar. 
 
Gostei. 
 
 
Eu gostei porque a gente expressou aqui através do desenho o 
que eu estava sentindo. 
 
É a mais velha (risos) 
 
 
É ela que tinha, muito doente. Esse, na verdade é o Felipe. 
 
Mesmo tamanho. De altura ela é uma das minhas filhas mais 
velha, ela é mais alta que eu. 
 
 
É bem mais alta que todos, acho que ela puxou o avô dela. 
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- E você descobriu alguma coisa 
nova fazendo esse desenho? 
Pensou em alguma coisa que 
não tinha pensado antes de 
fazer o desenho? 
 
- E você gostaria de falar mais 
alguma coisa, explicar mais 
alguma coisa do desenho? 
 
- Ou você acha que já explicou 
tudo? 
 
 
 
 
 
- E todas as pessoas que você 
desenhou, você usou que cor? 
 
 
 
- E qual cor assim que você 
prefere mais, que você gosta 
mais? 
 
- E o que significa verde pra 
você? 
 
- Esperança do quê? 
 
 
- E Deus é amarelo? 
 
 
- Porque o branco... 
 
 
 
 
- O que você acha que simboliza 
a terra? 
 
 
- E por que você escreveu do 
lado do objeto, você escreveu 
né. 
 
 
- E você está aqui, né no 
desenho. E você está em mais 
algum lugar na folha ou só ali? 
 
- Então você também está na 
família e também está nas 
pessoas, talvez aqui né? 
 
- Ta ok. 
 

 
Pensei, pensei que na minha família né, desenhei casa né e 
família, eu pensei que na minha casa eu descobri o quanto eles 
são importantes pra mim na hora que eu estava desenhando, o 
meu marido e meus filhos. 
 
 
Explicar mais alguma coisa... 
 
 
 
Ah, sempre a gente descobre coisas novas né. A casa, esse que 
é o primeiro desenho, daí vou fazer outros, então eu acho que 
sempre vou descobrir alguma coisa mais nova sobre mim mesma, 
mas o que eu descobri hoje é isso, a importância de amar a 
família, o quanto eles são importantes pra minha vida e a cada dia 
a gente aprende algo novo né nessa vida. Cada dia. 
 
Vermelho. Na verdade eu peguei o... esse pensando que é 
vermelho, eu peguei um tipo de um lilás, que também significa 
realeza, que simboliza a volta de Jesus, é o lilás esse. Coração 
vermelho, coração é amor. 
 
Eu amo o verde (risos), amo a cor verde, acho muito lindo e 
sempre gosto de me vestir de verde. 
 
 
Esperança. 
 
 
De uma nova vida, de um dia feliz, eu gosto muito de verde, até 
aqui tem. 
 
É o cabelo dEle né. Amarelo porque eu quis fazer branquinho 
então eu peguei um rosinha meio... 
 
É, ele tinha até ali, mas eu não vi depois que eu vi que tinha o 
branco. Aqui se eu fosse fazer, mas como eu não fiz passou, mas 
eu descobri que aqui eu deveria desenhar alguma coisa, uma 
terra, que simboliza hoje a terra. 
 
Pode ser é, o desmatamento, o descaso das pessoas com a 
nossa fauna né, as pessoas maltratando, poluindo rio, esse tipo 
de coisa. Eu descobri agora olhando pra terra. 
 
Cada objeto eu escrevi uma coisa. Pessoas, amor, céu, Janice, 
terra, família e o nome deles, eu acho que escrevendo eu 
expresso quem são eles, eu coloco cada coisa em seu lugar, não 
só o desenho, eu me expresso mais escrevendo. 
 
Eu estou aqui, por mais que eu não desenhei eu me sinto 
responsável por eles, e também estou aqui. 
 
 
Ahã. 
 
 
 
Com o coração, no caso. 
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- E o que quê é amor pra você? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Mais alguma coisa, você quer 
dizer? Aqui tem uma janela na 
casa né. 
 
- E você pintou de... 
 
 
 
 
- Ah, ta, e o que significa o preto 
pra você? 
 
 
 
 
 
- E você acha então que o preto 
significa uma coisa pras outras 
pessoas e significa outra coisa 
pra você? 
 
- O quê? 
 
 
 
- O que é pra você? 
 
 
- Então ta. É isso; você quer 
falar mais alguma coisa? 
 
- Então muito obrigada. 

Amar é, quando eu amo alguém, eu amo pelo que ela tem dentro 
dela, e não pelo que ela oferece por fora. O amor é eu poder olhar 
pra eles e poder ajudar, não só dizer que ama e não fazer nada. 
Então o amor pra mim é uma atitude, é um passo. Porque foi 
assim que Jesus fez, Ele amou nós de tal maneira, amou o 
mundo de tal maneira, Deus fez que Ele deu o seu Filho pra 
morrer por nós, mas Ele não só amou e ficou de braços cruzados, 
Ele amou e enviou o Filho dEle, que morreu por nós porque nos 
ama. Isso é amor pra mim. 
 
A janela da minha casa (risos). 
 
 
 
Ela é, na verdade lá em casa é tudo preto as janelas, eu pinto, 
que lá em casa é eu que pinto a minha casa. Então por dentro eu 
pintei de... por fora eu pintei de verde as paredes da minha casa, 
janelas e portas de preto. 
 
Eu também gosto do preto, muita gente diz que significa coisas 
ruins, mas é uma cor que também agrada, eu gosto também de 
vestir preto, eu gosto de colocar o preto, ele destaca bem as 
outras cores, se eu coloco preto na janela, em volta nas janelas, 
bem pintadinho e uma cor amarela, vai destacar a casa, combina 
com qualquer cor. 
 
Pra mim, outra coisa. 
 
 
 
 
Tem pessoas que acham que significa é, digamos, antigamente 
morria alguém, todos se vestiam de preto que significava luto, ou 
significa uma cor ruim que, assim ruim, pra mim não. 
 
Pra mim o preto significa uma cor que ela destaca as outras cores 
e eu gosto também de preto. 
 
Não. 
 
 
Obrigada a você, por ter olhado pros meus desenhos. (risos) 
 

 

 
 


