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Resumo

Abstract

Esta pesquisa propõe a investigação do desenho afetivo como

This research proposes the investigation of affective design as a

criação resultante do processo de experiência direta do mundo. Em um

creation resulting from the process of direct experience of the world. In a

momento histórico-político de divisão, em que o modo de vida da sociedade

historical-political moment of division, in which the way of life in today’s

atual tornou-se insustentável e o ser humano se afastou da experiência

society has become unsustainable and the human being has moved away

direta com o mundo que o cerca, o desenho afetivo pode ser uma maneira

from direct experience with the world around him, affective design can be

de reconquistar essa experiência. Dessa forma, o objetivo desta pesquisa foi

a way to regain that experience. Thus, the objective of this research was to

delinear o conceito de desenho afetivo e encontrar as características formais

outline the concept of affective design and find the formal characteristics

dessa linguagem, permitindo a familiarização com os processos de criação

of this language, allowing familiarization with the creative processes that

que a envolvem. De acordo com Merleau-Ponty, a criança, até uma certa

involve it. According to Merleau-Ponty, the child, up to a certain age, relates

idade, se relaciona majoritariamente de forma afetiva com o mundo e, por

mostly in an affective way with the world and, therefore, has all the expressive

isso, tem todas as formas expressivas pautadas por esse afeto. Dessa maneira,

forms guided by this affection. Thus, drawing activities were carried out with

foram realizadas atividades de desenho com crianças do Ensino Infantil II

children from kindergarten II (5 years old) at EMEI Armando de Arruda

(5 anos de idade) da EMEI Armando de Arruda Pereira localizada na Praça

Pereira located in Praça da República, in the city center of São Paulo. From

da República, no centro da cidade de São Paulo. A partir da vivência das

the experience of the activities and the analysis of the results obtained, four

atividades e da análise dos resultados obtidos, foram identificadas quatro

formal characteristics of the affective design were identified.

características formais do desenho afetivo.
Key words: visual perception, visual language, affective drawing, child.
Palavras-Chave: percepção visual, linguagem visual, desenho afetivo, criança.
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Introdução

toda a potência subjetiva pode escapar pelos olhos e pelas mãos de alguém
que não se permita explorar o mundo a partir de uma relação sensível e

Nossas experiências e ideias tendem a ser comuns

direta, isto é, uma relação afetiva. É apoiada na tentativa de compreender

mas não profundas, ou profundas mas não comuns. Temos

e explorar o afeto que essa pesquisa ganha corpo, tendo no desenho um

negligenciado o dom de compreender as coisas através dos

possível caminho de acesso.

sentidos. O conceito está divorciado do que se percebe, e o

Dentre todas as formas de desenho, existe uma que tem como

pensamento se move entre abstrações. Nossos olhos foram

objetivo o próprio desenhar. Nessa ação, prevalece a relação afetiva em

reduzidos a instrumentos para identificar e para medir; daí

detrimento da relação objetiva, que é a responsável pelas interpretações e

sofremos de uma carência de ideias exprimíveis em imagens

julgamentos de cada situação vivida. Com isso, o desenhista abre caminho

e de uma capacidade de descobrir significado no que vemos.

para se reconhecer em seu traço e em suas formas, nos objetos, no outro,

É natural que nos sintamos perdidos na presença de objetos

em tudo o que o cerca. É esse desenho afetivo que esta pesquisa procura

com sentido apenas para uma visão integrada e procuremos

entender: o que é, como ele acontece, quais as principais características?

refúgio num meio mais familiar: o das palavras. (ARNHEIM,
2011, introdução)

A linguagem visual é um tema amplamente estudado a partir de
diferentes suportes e dentro dos mais diversos campos, principalmente
dentro da arte, da psicologia e do design. Entretanto, o olhar consagrado

Um desenho não é feito apenas com lápis e papel. Desde o traço

sob os elementos da linguagem visual parte de preceitos amarrados a uma

na terra feito com a mão, até a perfeita representação do corpo humano

relação objetiva, e que hoje são utilizados visando à produção de mensagens

em papéis especiais; dos sinais de trânsito aos gestos corporais que

claras para um público consumidor definido. São essas as imagens que

complementam a fala, o desenho está presente a todo momento no cotidiano

invadem desmesuradamente os olhos das pessoas e que se transformam

do ser humano, durante toda a vida. Imaginar é desenhar mentalmente

em única referência. A pesquisa sobre o desenho afetivo pode se tornar

composições com recortes selecionados da memória e esse será sempre

uma tentativa de subverter essa lógica de produção de imagem a partir da

um exercício contínuo porque não se pode parar de imaginar. O desenho

definição de características formais que possam ser utilizadas junto aos já

não é apenas uma ferramenta para a linguagem, ele é a própria linguagem,

conhecidos elementos da linguagem visual.

podendo ser extremamente preciso ou completamente subjetivo e íntimo.
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Antes de estabelecer estas características formais, é preciso

É evidente a importância do desenho na expressão e na comunicação

definir o que é, de fato, o desenho afetivo, explorar suas possibilidades e

entre as pessoas. Mesmo assim, são poucas as que possuem a possibilidade de

compreender os processos pelos quais esse desenho se manifesta. Esse é o

exercitar a criação e a leitura de um desenho. Como na citação de Arnheim,

primeiro objetivo da pesquisa e, para alcançá-lo, foi necessário recuar alguns
13

passos em direção à compreensão das relações do ser humano com o mundo

a autonomia para estabelecer uma relação mais direta com o mundo, o que

que o rodeia, ou seja, para compreender o desenho afetivo foi necessário

se conecta com a relação afetiva. Abarcando as necessidades desta pesquisa,

antes, compreender a relação afetiva. A fenomenologia de Maurice Merleau-

da escola e da professora Priscila, responsável pela turma 6A e também o

Ponty possibilitou a construção desta primeira parte da pesquisa, junto de

interesse das crianças, foram elaborados dois conjuntos de exercícios: o

Muniz Sodré que aproxima a discussão do afeto na comunicação ao campo

primeiro, relacionado ao contato com si próprio, por meio de atividades

filosófico. Entretanto, o desenvolvimento de um raciocínio teórico não seria

sobre a pele, a roupa e a casa; o segundo relacionado à exploração da Praça

suficiente para inteirar esta pesquisa. A prática é igualmente importante.

da República a partir dos sentidos do corpo, audição, tato, visão, olfato e

A criança vive um momento do desenvolvimento humano em que

paladar. Durante todo o processo também foi realizada uma atividade cujo

a relação afetiva está patente. Falar, cantar, dançar, correr, desenhar; todas

objetivo foi incluir a família e conversar sobre os costumes de cada um. Para

as manifestações expressivas da criança partem naturalmente do lugar do

isso, um boneco, acompanhado de um diário passou alguns dias na casa de

afeto. Merleau-Ponty, Vigotski e Munari são alguns autores trabalhados

cada uma das crianças que compartilharam suas experiências.

nesta pesquisa que discutem o afeto e o desenvolvimento na criança. Com

O registro foi feito por meio de pequenos relatórios individuais

isso, o estudo dos desenhos de crianças se mostrou um caminho interessante

realizados ao término de cada atividade e também por meio de imagens

para a observação dos processos que envolvem o desenho afetivo.

com a ajuda da fotógrafa Susan Ritschel que participou da segunda parte

Um conjunto de atividades foi proposto como forma de analisar o

das atividades. Os desenhos produzidos foram coletados e escaneados. A

desenho em sua prática. Para isso, optou-se por trabalhar com crianças de 5-6

vivência das atividades foi intensa e permitiu um mergulho no processo do

anos de idade, um momento antes da entrada no ensino fundamental, quando

desenhar da criança, proporcionando uma melhor compreensão sobre o

a prática nas escolas acaba desestimulando o desenvolvimento da linguagem

desenho afetivo.

imagética. As atividades aconteceram com a turma do Ensino Infantil II 6A da

Outro objetivo desta pesquisa foi encontrar características formais

EMEI Armando de Arruda Pereira que fica localizada na Praça da República, no

para esse desenho. Com a análise do material coletado, comparando algumas

centro de São Paulo. Essa é uma região privilegiada, muito rica em manifestações

características da relação afetiva com as qualidades gráficas dos desenhos

e equipamentos culturais que a escola não deixa de explorar em saídas regulares

obtidos, foram observadas algumas questões formais: desproporção, cor

com as crianças, além do diálogo com outras escolas próximas, formando um

fantasia, elemento Eu, expansão/rarefação e sobreposição.

território potente com seu centro na Praça da República.

Todo o conteúdo dessa pesquisa está organizado em 4 capítulos que

Como referência para as atividades na EMEI foram trabalhados

apresentam a construção dos conceitos empregados, o desenvolvimento das

alguns conceitos propostos pelo artista Hundertwasser, teórico das 5

atividades na EMEI, a análise dos desenhos e as considerações finais sobre a

peles: epiderme, roupa, casa, identidade e ecossistema. O artista defende a

experiência desta pesquisa.

apropriação destas 5 peles por parte do indivíduo como forma de desenvolver
14
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Capítulo 1:

As pessoas e o mundo

Um Jeito de Estar Aqui na Terra
Liquidificador chamado humanidade
No livro Ideias para Adiar o Fim do Mundo, o líder indígena Ailton
Krenak chama a atenção para a imagem de que existe um “jeito certo”
de ser humano no mundo. Esse jeito separa a natureza da humanidade
como se as pessoas não fizessem parte do ecossistema, ou ainda, como
se fossem melhores. O autor afirma que não existe um “jeito certo”, mas
diversas formas de habitar o planeta e, ainda, que a grande questão imposta
pela forma de habitar atual é o distanciamento entre humano e natureza
e a homogeneização do modo de ser, ao que Krenak denomina como um
“liquidificador chamado humanidade”. (KRENAK, 2019, p.14)
As questões trazidas por Krenak estão fortemente presentes nas
motivações desta pesquisa. A fala do autor é o importante testemunho de uma
cultura que sofreu as consequências da existência do “jeito certo” de habitar
o planeta, imposto por outros, vindos de um lugar tão distante e discrepante
quanto os países europeus do outro lado do Atlântico e no hemisfério norte

18

“A ideia de que os brancos europeus podiam sair

podem ser. Hoje, não apenas os povos indígenas como também a maioria da

colonizando o resto do mundo estava sustentada na

população que vive sob esses moldes sofre as consequências dessa imposição.

premissa de que havia uma humanidade esclarecida que

Foi a partir da constante e gradual percepção desse fenômeno que essa

precisava ir ao encontro da humanidade obscurecida,

pesquisa teve início. Uma busca por uma forma de contrapor às imposições

trazendo-a para essa luz incrível. Esse chamado para o

externas ao indivíduo que desembocou nesta pesquisa que tem como

seio da civilização sempre foi justificado pela noção de

propósito discorrer sobre a relação afetiva, considerando que toda relação

que existe um jeito de estar aqui na Terra, uma certa

acontece a partir da percepção e por meio de uma linguagem, e destacando

verdade, ou uma concepção de verdade, que guiou

o desenho como uma das forma de expressão dessa linguagem. Entender

muitas das escolhas feitas em diferentes períodos da

as relações entre o indivíduo e o mundo e buscar por uma maneira de ser-

história.” (KRENAK, 2019, p.11)

no-mundo mais próxima da experiência e mais distante da homogeneização
19

através do desenho são alguns dos objetivos que movimentaram a pesquisa

compreender o que essa palavra realmente significava. Carinho? Ternura?

para que ela alcançasse o formato atual.

Sensibilidade? Sem me aprofundar no assunto, tudo parecia um pouco tolo.
Foi nas atividades de desenho com as crianças que percebi como

Caminhando
Depois de 7 anos estudando arquitetura e urbanismo e conhecendo
as diversas formas de representação da cidade, dos espaços públicos, das
casas, apartamentos, entre outros, me deparei com o vazio entre o conceito
e a vida cotidiana. As imagens que conheci e aprendi eram exatas até no
rascunho, e por mais que o projeto fosse impecável, preciso e assertivo,
a relação entre a pessoa que habita o espaço e o próprio espaço não era
representada, o que tornava o processo de projetar um pouco falso. Como se

elas possuíam toda a expressão que eu procurava e, ainda, por mais que o
resultado final dos desenhos fosse exatamente o contrário do que eu conhecia
como representação, aquela era sem dúvida a representação gráfica de uma
relação com o espaço, tenha sido ela prazerosa ou dolorosa. Compreendi que
esse era o lugar do desenho o qual eu procurava: o lugar da relação afetiva.
Uma relação direta com a experiência, sem intermédio da racionalidade, da
interpretação e do julgamento. Uma relação que implica todo um outro jeito
de estar aqui na Terra.

todas as ideias, todas as referências imagéticas fossem importadas, adaptadas
e impostas para uma outra realidade da qual nenhum daqueles elementos
faziam parte.
Percebi que o “jeito certo” – ao qual Krenak se refere – está em toda
parte. Nossa sociedade ocidental, ao ser pautada pelo consumo, transforma
tudo em mercadoria, até o desenho, a arte e, principalmente, todos os
elementos que fazem do lugar onde habitamos – nossa casa, nosso bairro
– um acumulado de objetos e elementos insignificantes para uma rotina
que desrespeita as necessidades e singularidades de cada indivíduo, de cada
corpo.
Por me dedicar à ilustração, procurava uma forma de subverter essa
realidade por meio do desenho. Durante um ano, trabalhei com crianças
e com literatura em atividades que abarcavam não só o indivíduo como
também o espaço da cidade, me familiarizei com o conceito de território e,
quando dei por mim, estava cercada de pesquisas, ações, coletivos, eventos
e palestras que tratavam do tema do afeto. Entretanto, tive dificuldade em
20
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Na Praça da República
A estátua de Álvares de Azevedo é devorada com paciência pela
paisagem de morfina
a praça leva pontes aplicadas no centro de seu corpo e crianças
brincando na tarde de esterco
Praça da República dos meus sonhos
onde tudo se faz febre e pombas crucificadas
onde beatificados vem agitar as massas
onde García Lorca espera seu dentista
onde conquistamos a imensa desolação dos dias mais doces
[...]
(Roberto Piva. Praça da República dos meus sonhos)

Praça de Cultura, Política, Arte e Educação
As atividades de desenho foram realizadas com as crianças da EMEI
Armando de Arruda Pereira localizada na Praça da República, no centro

Milícias”, “Largo 7 de Setembro” e “Largo da Palha”, recebendo seu nome
atual de Praça da República no ano de 1889 com o advento da República1.
Em 2 de agosto de 1894, a Escola Normal Paulista – que até
então funcionava na região da Praça da Sé – é transferida para a Praça da
República onde era inaugurado o edifício icônico projetado pelo arquiteto
Ramos de Azevedo com o objetivo de tornar-se um símbolo da educação do
Estado. Pouco tempo depois, também foi inaugurado o Jardim de Infância,
um edifício com paredes de vidro e estrutura metálica que foi demolido
poucas décadas depois, entre 1930 e 1940, para acomodar as obras da a Av.
São Luiz. Esse foi também o momento em que a Escola Normal foi ampliada
para receber a Faculdade de Filosofia. Até essa época, a vida cultural da
cidade de São Paulo era concentrada do outro lado do Vale do Anhangabaú.
A partir de 1940, a biblioteca Municipal, na Av. São Luiz, acabou
atraindo estudantes da cidade que a transformaram em lugar de encontro.
Logo vieram os bares, cinemas e livrarias, espaços de efervescência social,
cultural e política, frequentados por artistas e intelectuais da época que,
junto das redações dos jornais e dos cafés, mudaram a dinâmica daquele
lugar da cidade que dispõe da Praça da República como ponto central.
Nesse mesmo momento, Mário de Andrade é diretor do

da cidade de São Paulo, em frente à Av. Vieira de Carvalho. A Praça é um
retrato político, histórico e cultural da sociedade paulistana, representando

Departamento de Cultura e, em 1935, cria os parques infantis,

fisicamente as transformações da metrópole desde sua primeira configuração
como local de touradas até a sua forma atual como praça.
Na primeira metade do século XIX, correspondia a uma área

A primeira experiência brasileira pública municipal
de

educação

(embora

não-escolar)

para

crianças

de

suburbana de vegetação esparsa e com alguns caminhos que vieram

famílias operárias que tiveram a oportunidade de brincar,

posteriormente a se transformar na Rua 7 de Abril e na Rua da Consolação.

de ser educadas e cuidadas, de conviver com a natureza, de

Antigamente chamada “Largo dos Curros1”, também foi “Praça das
1 Curro é um compartimento da praça de touros onde os animais ficam nos
momentos antes e após uma corrida.
22

1 TOLEDO, Benedito Lima de. São Paulo: três cidades em um século. São Paulo:
Cosac & Naify, 2004.
23

movimentarem-se em grandes espaços. Lá produziam cultura
e conviviam com a diversidade da cultura nacional, quando
o cuidado e a educação não estavam antagonizados, e a
educação, a assistência e a cultura estavam macunaimicamente
integradas, no tríplice objetivo parqueano: educar, assistir e
recrear. (FARIA, 1999, p. 61)

Muitos dos parques infantis de Mário de Andrade tornaram-se
Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs) na década de 1970, quando
essas escolas foram criadas. Também nesse ano, a linha vermelha do Metrô era
construída, prevendo a passagem por baixo da Praça e tornando necessária
a demolição do edifício da Escola Normal (que mudara o nome para Escola
Estadual Caetano de Campos). Por uma grande pressão pública as obras
foram modificadas e o edifício preservado, sendo tombado pelo Conselho
de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turístico do
Estado de São Paulo (CONDEPHAAT) em 1975. Em 1979, passa a abrigar
a Secretaria de Educação do Estado.
Atualmente, a Praça da República continua se constituindo como
um espaço de extrema importância para manifestações populares de todo o
tipo, sendo palco de reivindicações políticas decisivas na história da cidade
e do País (como as Jornadas de Junho em 2013), de celebrações (como o dia
da consciência negra) e de festas e eventos culturais (como o Carnaval e a
Virada Cultural).
Esse panorama da Praça da República evidencia o caráter de lugar
representativo da sociedade paulistana, tanto historicamente através das
permanências, quanto do presente, com as modificações de uso e configuração

Foto: Tourada na Praça da República, 1902. Edgar Egydio de Souza. –>
24
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do espaço. Desde a primeira tourada, até a consagração da feirinha de
artesanato iniciada em 1960 com o movimento hippie, a praça evoca o
momento e as ações humanas no âmbito social e urbano de uma metrópole
complexa como São Paulo.
Atualmente, apesar do grande fluxo de pessoas que atravessa a Praça
cotidianamente, a EMEI Armando Arruda Pereira passa despercebida. A
Praça, ainda que muito utilizada, não é vista. Por ser um local com a presença
de tráfico de drogas e prostituição, a maioria das pessoas não caminha pela
parte interna da Praça. Passam através dela, pela pavimentação aberta que
separa do volume arbóreo o edifício da Secretaria de Educação do Estado.
Passam rápido para evitar serem abordados por ciganas ou pedintes. Detémse em frente à avenida Ipiranga ou à rua do Arouche apenas, por causa do
farol, quando mais aventureiros param na praça para comer um pastel ou
Jardim de Infância, São Paulo, 1901-10. Guilherme Gaensly.

comprar um artesanato. Aqueles que usam a Praça para descanso ou passeio
moram nas proximidades. Mas as árvores, que permeiam a escola por dentro
e por fora, são evitadas pela maioria da população que não se deixa afetar
pelo “indesejado”, ainda que desconhecido. Nos versos longos de Piva,
que abrem este capítulo, a sequência de cenas que mistura a memória e os
sentidos retratam a Praça da República em sua característica mais virtuosa:
a de espelho social paulistano.

Uma Praça (Quase) das Crianças
Apesar de ocupar uma praça no coração da Cidade, a EMEI
Armando Arruda (como é popularmente conhecida) quase não é notada.
Escola Normal, São Paulo, 1905-6. Guilherme Gaensly.

Seu perímetro não tem muro, ao invés disso, é toda cercada por um gradil
amplo, o que poderia sugerir mais integração entre os espaços da escola
e da praça, não fosse a vegetação composta por árvores e arbustos que
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os funcionários se empenham em manter como proteção às crianças, mas

Em 2014, organizado pelo coletivo “Movimento Entusiasmo”,

que acaba camuflando a presença delas no local. Ali, a realidade cotidiana

aconteceu a primeira Virada Educação, evento realizado no centro da

é bastante violenta: pessoas em condições de alta vulnerabilidade sofrem

cidade de São Paulo com o objetivo de “provocar que um território se

frequentes intervenções dos policiais militares que possuem um posto

unisse em torno de uma proposta mais coletiva e poética da educação”1.

dentro da Praça. Além disso, após eventos que ocupam os espaços da Praça,

O evento, que hoje se caracteriza como uma prática, acontece anualmente

sendo de qualquer natureza, festivos ou políticos, o coordenador da escola

e reúne, entre outros participantes, a EMEI Armando de Arruda Pereira,

e os funcionários fazem uma busca junto às grades para recolher possíveis

EMEI Gabriel Prestes, EMEI Patrícia Galvão, EMEI Monteiro Lobato, EE

objetos que possam oferecer algum risco às crianças, como camisinhas,

Caetano de Campos e EE Marina Cintra. Todas escolas localizadas próximas

objetos relacionados ao uso de drogas ilícitas, dejetos, restos de comida,

umas das outras, vivenciando cotidianamente os mesmos espaços da cidade

latinhas e garrafas de cerveja ou de cachaça1.

e consolidando a ocupação de seu território conjunto através da realização

Apesar das dificuldades, não é objetivo da escola segregar o espaço

de atividades nos espaços públicos e cortejos que promovem o encontro.

de brincar das crianças do espaço de vivência da Praça, pelo contrário,

Fica evidente que a abertura dos professores e funcionários da

durante todo o ano são propostas atividades externas com os alunos, que

“EMEI da Praça da República” para consolidar uma educação infantil

desfrutam de uma localização privilegiada, próxima a museus e centros

envolvendo o território é imensa. São atitudes que demonstram um olhar

culturais como a Pinacoteca do Estado, o SESC 24 de Maio, o Centro Cultural

para a Praça que vai além de categorias sociais, compreendendo o lugar como

Banco do Brasil, o Cine Belas Artes e a Galeria Olido. Para fazer a visita,

um reflexo da sociedade e enxergando a si mesmo como parte desse sistema

a escola prefere o transporte público ou até ir a pé, proporcionando uma

que, mesmo sendo desigual e por vezes violento, é a realidade por meio da

experiência coletiva da cidade e surpreendendo o cotidiano da população.

qual são produzidas as experiências e as memórias de seus habitantes.

Outra iniciativa da escola que também procura a integração dos espaços é
a Motoca na Praça, iniciada pela professora Lívia, em que as crianças saem
com suas motocas para pedalar pela Praça juntas. Ou seja, a interação entre
a EMEI e a Praça da República é desejada e incentivada, mas sempre com
uma mediação planejada para que aconteça de forma saudável, sem colocar
as crianças em qualquer situação de risco ou de algum tipo de violência.

1 Objetos relatados pelo coordenador Thiago Fernandes e pela Professora Priscila
da Silva Santos em conversa durante o período que a pesquisadora realizou as
atividades.
28

1 Sobre a Virada Educação. Disponível em: https://viradaeducacao.me/
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A Experiência do Mundo
O mundo para as crianças está ao redor e não
somente diante, atrás, na frente ou ao lado. Está em todos os
lugares simultaneamente. O espaço emocional traz para bem
perto ou leva para bem longe os objetos dotados de afeto,
independentemente de sua real posição física. (DERDYK, 2015,
p. 81)

psicologia, mas, ao abordar o tema da linguagem, é necessário definir alguns
pontos de partida.

Para que outro não seja uma palavra vã, é preciso que
minha existência nunca se reduza à consciência que tenho de
existir, que ela envolva também a consciência que dele se possa
ter e, por tanto, minha encarnação em uma natureza e pelo
menos a possibilidade de uma situação histórica. (MERLEAUPONTY, 2015, p. 09)

Ao observar as crianças brincando e em suas atividades na EMEI,
fica evidente que existe uma diferença entre elas e os adultos no que diz
respeito à relação com o mundo. As crianças não são presas ao racional.

Diagrama 01
Elaborado pela pesquisadora

Fantasiam, inventam e criam a todo momento. Às vezes se detém a coisas e
detalhes minúsculos, às vezes todo um espaço passa despercebido. Quando
descobrem algo, permitem-se maravilhar durante muitos minutos e usam
muito mais os gestos e os movimentos do corpo para se comunicar do que
os adultos. Serão essas características da relação afetiva?
Com o objetivo de compreender melhor a relação que a criança
estabelece com tudo o que está ao redor, foi feito um breve estudo da
percepção à luz do pensamento do filósofo francês Maurice Merleau-Ponty
sobre a percepção na criança e a relação do corpo com o mundo.

Mundo
O mundo é tudo aquilo que não é o indivíduo. Essa ideia pode

Um ser não é apenas a consciência dele próprio, mas também
a consciência que o outro tem dele e isso só é possível porque
existe um corpo.

parecer simples, até óbvia, mas faz emergir uma pergunta que demanda uma
compreensão mais aprofundada dessa questão: “o que é o indivíduo?”. Esta
pesquisa não pretende entrar no campo filosófico e nem se aprofundar na
32
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Maurice Merleau-Ponty (1908-1961), filósofo e fenomenólogo

vivido, e se queremos pensar a própria ciência com rigor,

francês, inicia seu livro Fenomenologia da Percepção discorrendo sobre

apreciar exatamente seu sentido e seu alcance, precisamos

a questão do ser no mundo. De forma simplificada, o autor defende a

primeiramente despertar essa experiência do mundo da qual

ausência de ideais “puros” e inalcançáveis. O que existe é o que está no

ela é a expressão segunda. (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 03)

mundo, e o pensamento sobre uma coisa deve ser sobre essa coisa nesse
mundo: “a verdade não ‘habita’ apenas o ‘homem interior’, ou antes, não

Diagrama 02 Elaborado pela pesquisadora

existe homem interior. O homem está no mundo, é no mundo que ele se
conhece.” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 06). Por exemplo: se João e Maria
estão no mundo, João não é apenas a própria consciência que ele tem de si.
Ele é também a consciência que Maria tem dele e vice versa1. Para que isso
seja possível, é necessário uma “encarnação em uma natureza”, no caso, um
corpo e, finalmente, uma situação histórica: um lugar e um tempo.
Se o ser humano está no mundo, percebe-se que a afirmação
inicial (o mundo é tudo aquilo que não é o indivíduo) está equivocada. Na
realidade, os dois estão sempre um em relação ao outro e não é possível
dividi-los ou separá-los, uma vez que o mundo “é o meio natural e o campo
de todos os meus pensamentos e de todas as minhas percepções explícitas.”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 06). A relação entre o ser humano e o
mundo é o lugar da própria experiência. A cada instante experimentado, o
ser humano recebe e devolve estímulos por meio do seu corpo. Em outras
palavras, o corpo é o meio que possibilita a comunicação entre ser e mundo.

Tudo aquilo que sei do mundo, mesmo por ciência, eu

A experiência que cada ser humano tem do mundo é única e, como
não existe um mundo para além da consciência, um “mundo ideal”,
a experiência que cada um tem do mundo é o próprio mundo.
Dessa forma, uma coisa no mundo é o conjunto das consciências
que a intencionam.

o sei a partir de uma visão minha ou de uma experiência do
mundo sem a qual os símbolos da ciência não poderiam dizer
nada. Todo o universo da ciência é construído sobre o mundo
1 Adaptado do exemplo do próprio autor em MERLEAU-PONTY, 2015, p. 07.
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Se o ser humano e o mundo são sempre um em relação ao outro, e se
cada ser humano possui uma experiência do mundo, é presumível a seguinte
pergunta: qual o mundo “real”? Mas, como já mencionado anteriormente,
35

Merleau-Ponty questiona a existência do campo dos “ideais”, ou seja, uma

A cada momento, meu campo perceptivo é preenchido

concepção do real que está para além da percepção humana. Muito pelo

de reflexos, de estalidos, de impressões táteis fugazes que não

contrário, o autor afirma que “não é preciso perguntar-se se nós percebemos

posso ligar de maneira precisa ao contexto percebido e que,

verdadeiramente um mundo, é preciso dizer, ao contrário: o mundo é aquilo

todavia, eu situo imediatamente no mundo, sem confundi-lo

que percebemos.” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 14). Ou ainda: “o mundo é

nunca com minhas divagações. (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 06-

aquilo mesmo que nós nos representamos” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 07.)

07)

Percepção

A relação entre o ser humano e o mundo não acontece em “fases” ou

Com base na afirmação de que “o mundo é aquilo que percebemos”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 14), fica a pergunta: o que se percebe? Neste
momento, não se pode mais permitir divagar sobre um ideal de percepção.
Merleau-Ponty coloca o ser humano no mundo e, com isso, tudo passa a
ser em relação a algo, ou seja, a percepção é sempre de algo e não existe
“a percepção certa”, “o próprio do percebido é admitir ambiguidade”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 33). O caminho para tratar da percepção
não é buscar o que é percebido, mas o que é a percepção em si.
Consciência

Diagrama 03
Elaborado pela pesquisadora
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em uma ordem, um após o outro. Mas, para efeito de explicação, é interessante
adotar o seguinte esquema: consciência -> percepção -> intencionalidade.
A percepção emerge dos sentidos humanos. Ela só é possível porque
existe um corpo com órgãos sensoriais que são capazes de serem estimulados
pelo mundo e que evidenciam a diferença entre eu e o outro, entre o Ser e o
Mundo. Ao ter consciência de si e do outro, o ser humano evoca um sentido
para o outro, uma intencionalidade, ou seja, ao perceber a si mesmo e o
mundo, o ser humano toma consciência da existência do outro e lhe confere
sentido (uma intencionalidade). Aqui, a palavra intencionalidade não está
relacionada ao sentido de intento, mas à uma projeção da consciência, isto
é, para que a consciência seja consciência de algo ela precisa se projetar para
fora do Ser. A intencionalidade pode ser de duas formas: de ato ou operante.
A intencionalidade de ato é “aquela de nossos juízos e de nossas
tomadas de posição voluntárias” (MERLEAU-PONTY, 2015, p. 14) e
está relacionada ao pensamento objetivo. A intencionalidade operante é
aquela “que aparece em nossos desejos, nossas avaliações, nossa paisagem.”
(MERLEAU-PONTY, 2015, p. 16).
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Percepção na Criança
A percepção é a capacidade de incorporar os estímulos recebidos
ou captados pelos sentidos presentes no corpo. Na criança, as sensações se
unificam em uma percepção única do instante. Se está com calor, ouve pássaros,
sente euforia, cheiro de mato, gosto salgado e avista um besouro, todas essas
sensações são associadas à experiência de correr em um parque, por exemplo.

Pelos diferentes órgãos dos sentidos a criança receberia
sensações diferentes [...] essas sensações não deixam de estar
interligadas: trata-se de um conjunto de dados sentidos por
intermédio do corpo inteiro. De fato, a criança usa seu corpo
como uma totalidade, não distingue o que é dado pelo olho,
pelo ouvido, etc.; não há multiplicidade de sensações. O fato de
a criança querer ver um som que ouviu implica a existência de
relações intersensoriais. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 183)

Da mesma forma que a criança possui a capacidade de incorporar os
sentidos em uma única relação corpo-mundo, a linguagem (para a criança
e para o adulto) também é expressa pelo corpo inteiro e não apenas pela
fala apoiada pelo movimento das mãos ou pelo olhar. Existe uma unidade
corpórea, a qual Merleau-Ponty chama de “esquema corporal”, que não
envolve apenas as sensações, mas também a consciência do corpo no espaço
e a memória de outras sensações, ou como coloca o autor, uma “unidade
abarcadora de todos os dados sensoriais” (MERLEAU-PONTY, 2006, p.
183).
A percepção, entretanto, encontra-se anterior ao juízo, isto é, não
faz parte da percepção interpretar ou exercer uma reflexão sobre o que foi
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percebido (MERLEAU-PONTY). Isso quer dizer que a percepção possui uma
organização própria antes de qualquer lei representativa, como as mudanças de
cores pela variação da luz ou a impressão da diminuição dos objetos conforme
a distância. Uma criança ou um adulto não especializado não conhecem as leis
estabelecidas para representação da percepção, mas isso não os impedem de
perceber distâncias, variações de cores, etc. Essa característica da percepção é
chamada por Merleau-Ponty de fenômeno da constância.

A constância é vista assim como toda qualidade de
forma [...] é preciso eliminar toda a interpretação intelectual. O
espetáculo da percepção não é modificado pelo conhecimento,
mas por um fator de organização. Os pretensos sinais da
psicologia clássica são ignorados pelo sujeito que percebe. [...]
Não é o conhecimento deles que determina a impressão de
profundidade. (MERLEAU-PONTY, 2006, p. 184)

Para o autor, é graças a esse fenômeno que a criança possui um
campo perceptivo estruturado desde o início, ainda que sempre em
desenvolvimento e em transformação. Ou seja, a criança possui uma
organização perceptiva preliminar às operações lógicas, contudo capaz
de funcionar segundo sua própria lógica (MERLEAU-PONTY, 2006, p.
187). O autor também caracteriza a percepção da criança como sincrética,
com estruturas amontoadas, inexatas e, principalmente, globais ao mesmo
tempo que fragmentárias. Isso explica a capacidade de atenção às questões
gerais, ao mesmo tempo que a pequenos detalhes, captando a forma mas
não a estrutura dos elementos, mostrando que a principal diferença entre
a percepção da criança e do adulto é a possibilidade de articular essas duas
capacidades.
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Corpo, Morada do Afeto
Ausências sensíveis
Nosso tempo é especialista em criar ausências:
do sentido de viver em sociedade, do próprio sentido da
experiência da vida. Isso gera uma intolerância muito grande
com relação a quem ainda é capaz de experimentar o prazer
de estar vivo, de dançar, de cantar. (KRENAK, 2019, p.26)

O líder indígena Ailton Krenak, já citado anteriormente, defende
em seu texto a mudança na forma de habitar do ser humano, acusando a
sociedade atual de um esvaziamento do sensível, ou ausência de experiência
de vida. Essa ideia está associada ao fato de a sociedade se desenvolver cada
vez mais de forma direcionada ao pensamento objetivo – processo iniciado
há mais de dois mil anos1 – , favorecendo um comportamento lógico, racional
e planejado conforme as leis sociais, em detrimento da própria experiência
de existência.

[...] depois de Platão ter instituído o conceito (uno,
eterno incorruptível) como o lugar de manifestação da verdade
de tudo o que é; depois de Aristóteles ter estabelecido que
ao intelecto pertence esta função de conhecimento; e depois
de Descartes ter modulado este intelecto como Cogito (cujo
único procedimento aceitável é o do cálculo e do controle
lógico-científico da realidade engessada na forma de objeto
empírico), parece-me que o Ocidente moderno aceitou esta
1 CRITELLI, 1996, p. 12.
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via como a única perspectiva adequada, viável e válida para a
aproximação entre homem e mundo, para seu saber a respeito
de tudo com o que se depara, inclusive ele mesmo. (CRITELLI,
1996, p.12-13)

Essa cadeia de pensamento apresentada por Dulce Mára Critelli em
seu livro Analítica do Sentido (no qual procura introduzir o pensamento
fenomenológico a partir da comparação com o pensamento metafísico)
atingiu um patamar extremo, a partir do qual o ser humano deixa de
reconhecer a experiência sensível como “válida” e as ações cotidianas são
cada vez mais automatizadas segundo uma lógica objetiva. Os sentidos
do corpo sofrem alienação mediante incentivo a hábitos que favorecem
um comportamento racional, controlado e saturado, a partir do consumo
de alimentos ultraprocessados, da poluição visual, sonora, entre outros.
Qualquer atitude direcionada a uma tentativa de reconexão com uma
experiência sensível ganha valor depreciativo. É dessa ausência do sensível
que trata Krenak.
Esse deslocamento do ser humano em relação a sua própria existência
não passa despercebido pela sociedade que a sofre e, em diversas áreas – da
academia e da prática – surgiram movimentos com o objetivo de retomar a
experiência por meio do maior contato com a natureza, da diminuição do uso
de produtos industrializados e por uma valorização dos momentos de lazer.
Evidentemente, outros fatores de grande importância também fomentaram
esses movimentos, como a preocupação com a sustentabilidade do modo de
vida atual – o qual é o assunto principal do livro de Krenak. Também é claro
que esses movimentos estão ainda muito longe de constituírem um “retorno
à experiência sensível do Ser”, mas é importante reconhecê-los.
O design e a comunicação se tornaram campos potentes dentro desse
41

movimento. Se por um lado existe uma tentativa de mercantilizar a busca
por experiências, uma vez que “as mídias têm mostrado como estratégias

Intencionalidade

racionais não espontâneas podem instrumentalizar o sensível, manipulando

A palavra afeto é utilizada cotidianamente como sinônimo para

os afetos” (SODRÉ, 2016 , p. 11), por outro o Design tem sua definição

ternura ou com o objetivo de fazer referência a um comportamento carinhoso.

ampliada:

Com menor frequência, é utilizado com sentido de afetar-se, designação que
aparece majoritariamente em mídias jornalísticas para determinar locais ou
[a maioria das pessoas] vê o design como solucionador

pessoas que foram acometidas por algum mal.

de problemas, um agente para solucionar problemas em
todos os níveis, desde os encontrados na vida cotidiana até
aqueles em uma escala global. Essa interpretação não é a
única: podemos também falar de design afastando-nos dessa
abordagem, orientada a problemas a resolver, e focalizando
uma definição que acentua o seu papel no campo da cultura e,
portanto, da linguagem e do significado. (MANZINI, 2017, p. 48)

Ezio Manzini (Itália, 1945 -) pensador da área de design e
sustentabilidade, apresenta em seu livro, Quando Todos Fazem Design: uma
introdução ao design para a inovação social, uma diversidade de projetos de
design voltados para a inovação e que partem da ação conjunta entre pessoas
especialistas no assunto e pessoas que não são especialistas, mas que possuem
um papel fundamental no desenvolvimento e na execução em projetos que
procuram atuar em pequenos territórios. Isto é, são grupos de pessoas que
promovem o desenvolvimento do próprio território onde habitam.
O conceito de território será tratado mais adiante. Por enquanto, o
objetivo de expor os pensamentos de Manzini é evidenciar o design como
campo de pesquisa aplicada potencial para a valorização de outro tipo de
relação que efetivamente aproxime o ser humano de sua experiência no
mundo: a relação afetiva.
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No dicionário, é possível encontrar diversas significações
relacionando afeto a uma emoção, função mental, expressão, ou à ação de
atingir ou ser atingido. Assim, da forma mais abrangente possível, afeto
pode ser designado como algo que modifica:
> Fui afetado por você.
> Fui modificado por você.
Observando essa forma genérica de definir o afeto, surgem
algumas observações. A primeira é a de que, apesar do uso popular, afeto
não necessariamente implica sentimentos ternos, podendo indicar raiva,
nervosismo, medo, culpa, e ainda frio, fome, cansaço, entre outros. A
segunda observação é a de que o afeto é sempre efeito de uma ação, algo
acontece e esse acontecimento é o agente causador de um afeto em alguém.
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AFETO

AFETO

substantivo masculino

adjetivo

sentimento terno de afeição por
pessoa ou animal; amizade.
“seu a. por nós era patente”

que demonstra inclinação
ou estima por; afeiçoado,
dedicado; partidário de,
simpatizante.
“um escritor a. à música
clássica”

POR METONÍMIA
o objeto dessa afeição.
“seu a. eram as filhas”
PSICOLOGIA
sentimento ou emoção
em diferentes graus de
complexidade, p.ex., amizade,
amor, paixão etc.
PSICOLOGIA
um dos três tipos de função
mental [As funções mentais se
dividem em afeto, cognição e
volição].
PSICANÁLISE
expressão qualitativa da
quantidade de energia das
pulsões e das suas variações
[Para Freud, seriam reproduções
de antigos acontecimentos
de importância vital e,
eventualmente, pré-individuais.].
Origem: ETIM subst. lat.
affectus,us ‘estado psíquico ou
moral (bom ou mau), afeição
etc.’
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que se destina a; para ser
aplicado em.
“recursos a. à cultura e
educação”

Os escolásticos entendiam paixão como qualquer
movimento do apetite sensível. Alberto Magno (professor
de São tomás de Aquino) designaria essa experiência como
affectio, geralmente traduzida por afecção ou afeto. Para
Santo Agostinho, termos como affectio, affectus, passiones são
simplesmente sinônimos. (SODRÉ, 2016, p. 27)

Percebe-se um afunilamento do sentido da palavra no decorrer
do uso e nas traduções de uma língua para outra. Em contrapartida,

subordinado a; dependente de;
da alçada, da competência de.
“decisões a. ao juizado de
menores”

atualmente, a palavra afeto vem ganhando espaço principalmente pelo viés

ANTIGO
atingido por afeto (‘doença’);
adoentado, achacado.

do pressuposto da afetividade da criança, sem ter como objeto de estudo a

Origem: ETIM adj. lat.
afféctus,a,um ‘afetado, cheio,
tomado de, comovido, afetado
de vários modos’

da educação, em estudos sobre o comportamento e linguagem das crianças
que possuem como base a psicologia. Entretanto, esses estudos já partem
afetividade em si. Para Muniz Sodré (Rio de Janeiro, 1942 -), pesquisador
da área de comunicação, esse “desvio” da questão do afeto aparece inclusive
nos estudiosos da psicologia e da psicanálise.

A realidade é que Lacan ou até mesmo seus opositores
contornam sempre o problema da determinação conceitual do
Fonte: dicionário online
consultado através da
ferramenta de pesquisa
Google, in <http://www.google.
com> em 20-01-2020 .

afeto (preferem geralmente ater-se a seus efeitos), hesitantes
diante de sua relação com velhas categorias metafísicas, como
força vital e vontade. (SODRÉ, 2016, p. 30)

Uma busca pelas origens da palavra leva até a Grécia antiga quando

A intensa subjetividade que a palavra afeto carrega torna complexa a

Aristóteles designava as perturbações da alma, conhecidas como emoções

conceituação dentro de um pensamento lógico e racionalista. “Para o pensar

ou sentimentos, por Pathos, “mas os latinos a traduziram como passio (de

metafísico, toda a possibilidade de um conhecimento válido e fidedigno é

patior, sofrer), para sublinhar o que o homem ‘sofre’: a passividade vitimizada

garantida pela construção de conceitos logicamente parametrados e de uma

de sua experiência.” (SODRÉ, 2016, p. 27). Já na Idade Média,

privação da intimidade entre os homens e seu mundo” (CRITELLI, 1996,
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p. 14). O afeto, no entanto, está presente justamente na experiência que o

Retomando alguns conceitos discutidos no início deste capítulo, ao

ser humano tem do mundo, sendo assim, para conseguir uma aproximação

supor a relação entre seres, considera-se uma consciência que se prova pela

maior do entendimento do afeto é necessário buscar o auxílio de outras

intencionalidade a partir da percepção. A intencionalidade, sendo a projeção

formas de pensar.

da consciência do ser no outro, supõe a elaboração de uma imagem desse

Em seu livro As Estratégias Sensíveis: afeto, mídia e política, Sodré
desenvolve o conceito de afeto no mundo contemporâneo, em que uma

outro pelo ser que o percebe e uma ação manifestada no corpo do ser pelo fato
de ter sido atingido pela própria intencionalidade que dispõe.

transformação de modo de vida está acontecendo dentro do processo de
desenvolvimento de novas mídias – a vida com a conectividade e a virtualidade
da internet1. Essa transformação vem provocando o esvaziamento das
relações cotidianas entre as pessoas em si e entre as pessoas e os lugares que
habitam, o que dialoga com o texto de Krenak: “se as pessoas não tiverem
vínculos profundos com sua memória ancestral, com as referências que

Diagrama 04
Elaborado pela pesquisadora

Imagem
2

1

Consciência
Intencionalidade

Percepção

dão sustentação a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco
que compartilhamos” (KRENAK, 2019, p. 14). Nesse contexto, Sodré
desenvolve seu pensamento acerca do conceito de afeto partindo de um
cenário primordial: a relação entre duas pessoas.

Em termos mais práticos a questão pode ser resumida
assim: quem é, para mim, este outro com quem eu falo e vice-versa?

1 + 2

Imagem

Consciência

Essa é a situação enunciativa, da qual não dão conta por inteiro a
racionalidade linguística nem as muitas lógicas argumentativas

Intencionalidade

da comunicação. Aqui têm lugar o que nos permitimos designar
estratégias sensíveis, para nos referirmos aos jogos de vinculação
dos atos discursivos às relações de localização e afetação dos
sujeitos no interior da linguagem. (SODRÉ, 2016, p. 10)

1 Muniz Sodré, 05 de setembro de 2019, em entrevista à TVPUC-Rio. Disponível
em: https://www.youtube.com/watch?v=1mZiOQRKUb4
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Percepção
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Na figura 1, uma pessoa está perante uma cadeira. Apesar das setas

de converter uma percepção em um objeto e, por sua vez,

estarem partindo da cadeira em direção à pessoa, nada emana da cadeira

um objeto em uma ideia. É, de modo geral, a nossa potência

para a pessoa, pelo contrário, o corpo da pessoa, dotado de sensibilidade,

intelectiva de nos representar mundos. Já a intencionalidade

“traz”, ou “extrai” ou “capta” a cadeira por meio da percepção. Esta, se

operante, forma a estrutura natural e antepredicativa do

relaciona com a consciência, provocando uma consciência do outro.

mundo e de nossa vida. Não está no domínio da representação,

Na figura 2, a consciência do outro supõe a existência de uma

mas da presença como, também, é da ordem do desejo e não

projeção da consciência no outro, ou seja, uma intencionalidade que, por

da vontade, pois ela age incessantemente a partir do nosso

sua vez, supõe uma imagem do outro na consciência. Essas duas figuras

corpo próprio. (FALABRETTI1, 2016, p. 4)

estão separadas apenas por questões didáticas, porque todo esse processo é
instantâneo e interdependente, não existindo ordem nem sequência, como

Diagrama 05

ilustrado na figura 1 + 2. Utilizar exemplos para tratar estes conceitos tão

Elaborado pela pesquisadora

abstratos é sempre reducionista de alguma forma, mas uma vez que o objetivo
Intencionalidade
operante

desta pesquisa encontra-se na relação do afeto com o desenho, os exemplos
são importante para ilustrar o pensamento que imbui esta questão.
Como já mencionado, a intencionalidade pode ser de dois tipos: de
ato ou operante, e a todo momento as duas se manifestam em diferentes

Essa cadeira é minha.
Eu não sabia, me desculpe.

proporções. A intencionalidade de uma consciência não age apenas na
imagem que a consciência tem do outro (figura 2), ela “rebate” no próprio
ser resultando em uma manifestação. Essa manifestação pode ser de ordem

Intencionalidade
de ato

corpórea-sentimental (operante) ou da ordem do juízo e da racionalidade
(de ato). Esta última está relacionada com o pensamento objetivo. Já a
intencionalidade operante está associada a um corpo que opera, ou seja, um

A intencionalidade operante, ao se caracterizar fora do domínio da

corpo que, sendo sensível aos estímulos do mundo, se manifesta em relação

representação e tendo como meio manifestante o corpo sensível, se caracteriza

a essa sensibilidade: demonstra afeto pelo mundo.

como campo para revelação do afeto. Entretanto, os dois tipos de intencionalidade
nunca se apresentam isoladamente, posto que o pensamento, a linguagem e o

A intencionalidade de ato, vivida na dimensão reflexiva
da nossa vida, é aquela dos nossos juízos e tomadas de posição
voluntárias, remete a consciência reflexiva e ao nosso poder
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raciocínio são tão presentes no ser humano quanto as sensibilidades corporais.
1 Decano da Escola de Educação e Humanidades e professor do Programa de
Pós-Graduação em Filosofia da Pontifícia Universidade Católica do Paraná.
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Sendo assim, as intencionalidades se relacionam e o afeto que se revela na

autor não desenvolve o que considera como inteligência, mas chega a

percepção, também se propaga no conjunto de faculdades mentais e corporais

mencionar que “a inteligência procura coordenar todo o tipo de sensação

que individualizam o ser: a memória, a imaginação e a fantasia.

para tomar consciência do que se está a passar” (MUNARI, 2007, p.21).
Partindo do pensamento desenvolvido até aqui com base nos conceitos de

Presença sensível
O corpo é o meio pelo qual o afeto se manifesta a partir da
intencionalidade operante. No processo consciente, outro fator importante
age sobre a percepção do mundo: a memória. Para o artista e designer Bruno
Munari (Itália, 1907-1998), a memória é a fixação da consciência do mundo.
Em seu livro Fantasia: invenção, criatividade e imaginação na comunicação

percepção e intencionalidade, a “inteligência” a qual o autor se refere pode
ser compreendida pela simples capacidade consciente. Sendo assim, em
uma reinterpretação do esquema de Munari à luz dos conceitos discutidos
nesta pesquisa, a inteligência dá lugar à própria consciência e um ponto
“i” é adicionado ao esquema para indicar a presença da intencionalidade,
resultando no diagrama 06, ilustrado abaixo.

visual, Munari desenvolve um esquema para ilustrar o processo de consciência
que relaciona os “dados” da memória e que permite ao ser humano a criação
e produção de coisas. Para ele, as memórias são relacionadas e recombinadas
a partir de três faculdades mentais: a fantasia, a invenção e a criatividade.

Diagrama 06

memória fantasia
invenção

Esquema de Bruno Munari (2007)
adaptado pela pesquisadora.

Inteligência

criatividade
imaginação

A visão, a audição, o tacto e todos os outros receptores
sensoriais entram em acção simultaneamente e a inteligência

Mundo

procura coordenar todo o tipo de sensação para tomar
consciência do que se está a passar. Em seguida, tudo o que é
percebido é depois fixado na memória [...] (MUNARI, 2007, p.21)
Produção

O diagrama do autor (aqui apresentado em uma adaptação da
pesquisadora) foi produzido com o objetivo de demonstrar como essas
faculdades mentais atuam na mente humana. De acordo com Munari, o
fenômeno do mundo é percebido pela inteligência e fixado na memória,
onde será reorganizado pela fantasia, invenção e criatividade, produzindo
uma imagem final por meio da capacidade da imaginação. Todavia, o
50

Fantasia1: tudo o que anteriormente
não existia, ainda que irrealizável.
Invenção1: tudo o que anteriormente
não existia, mas exclusivamente
prático e sem problemas estéticos.
Criatividade1: tudo o que anteriormente
não existia, mas realizável de uma
forma essencial e global.

1

Definições em MUNARI, 2007.
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Prosseguindo no esquema, de acordo com o autor, a memória

esquema dentro desta pesquisa. Se o objetivo é compreender o processo da

executa três operações que relacionam os dados conhecidos (MUNARI,

manifestação afetiva, é necessário considerar esse mesmo esquema ocorrendo,

2007, p.36) a fantasia, a invenção e a criatividade.

conforme prevaleça ou uma intencionalidade de ato ou uma intencionalidade

No decorrer do livro, Munari vai esmiuçando as operações

operante. Para cada uma, o processo até o desenvolvimento da imagem será o

responsáveis por relacionar as experiências contidas na memória, as quais

mesmo (mas não igual, porque parte de uma intencionalidade diferente), é no

acontecem por meio da fantasia, invenção e criatividade. Segundo ele, esse é

“produto” que o afeto ou o pensamento objetivo será denunciado.

o processo para a criação de uma imagem, ou seja, para a imaginação.

A imaginação é o meio para visualizar, para tornar
visível o que pensam a fantasia, a invenção e a criatividade
[...] pessoas que não tem imaginação também podem, desse

memória fantasia
invenção

Diagrama 07
Novo esquema elaborado
pela pesquisadora

consciência

criatividade
imaginação

modo ver o pensamento de um projetista, fruto da fantasia,
da invenção ou da criatividade. Os meios que substituem a
imaginação são, portanto, o desenho, a pintura, a escultura, o

Mundo

i
linguagem

cinema, a arte cinética, etc.” (MUNARI, 2007, p.24)
corpo

A definição de Munari busca especialmente compreender o criar
manual do designer ou artista. Adaptando a compreensão desses processos
imagéticos na mente para as necessidades desta pesquisa, é interessante
associar o pensamento de Vigotski que traz uma definição relacionada
à experiência do mundo. Para ele, a imaginação é “antecipatória porque
possibilita ir além do apreendido diretamente” (VIGOTSKI, 2018, p. 10).

O produto nada mais é do que uma linguagem: um desenho, a

Ou seja, a imaginação permite formar imagens que não foram percebidas

produção de um objeto, uma fala, um canto. No caso da prevalência da

realmente pelo corpo. Dessa forma, “é justamente a atividade criadora

intencionalidade de ato, existe mais um caminho a ser percorrido antes

humana que faz do homem um ser que se projeta para o futuro, um ser que

da expressão, uma codificação que se mostra necessária: a linguagem das

cria e modifica o seu presente”(VIGOTSKI, 2018, p. 3).

palavras. No caso da prevalência da intencionalidade operante, a imagem

Retomando o esquema de Munari, além da substituição da palavra
inteligência, existe outra especificação importante para uma adaptação do
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construída será expressa diretamente por meio do corpo, seja um movimento,
um grito ou um som. Essa é a linguagem afetiva.
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Muito antes de se inscrever numa teoria (Estética,

de não reconhecimento uns dos outros?” (KRENAK, 2019, p. 51) a resposta

Psicologia, etc.), a dimensão do sensível implica uma estratégia

pode se referir não a um lugar, mas a uma linguagem: a afetiva, com a qual é

de aproximação das diferenças – decorrente de um a juntamento

possível preencher a ausência com todos os sentidos.

afetivo, somático, entre partes diferentes num processo – ,
fadada à constituição de um saber que, mesmo sendo inteligível,

...

nada deve à racionalidade crítico-instrumental do conceito
ou às figurações abstratas do pensamento. Trata-se, logo, do

Até aqui, a pesquisa conseguiu alcançar o primeiro objetivo:

campo das operações singulares, estas que se oferecem ao

compreender o afeto, o que ele é e como ocorre no ser humano. Se o

reconhecimento tal e qual se produzem, sem dependência

afeto acontece em relação ao mundo, dentro da experiência do ser, resta

para com o poder comparativo das equivalências ou sem a

compreender o quê no mundo provoca o afeto.

caução racionalista de um pano de fundo metafísico.” (SODRÉ,
2016, p. 10-11)

Para Sodré, a linguagem afetiva, sendo proveniente da dimensão
do sensível, é responsável por uma troca de conhecimento extremamente
conectada à experiência e por isso, não é passível de representação, isto é,
não possui equivalências, codificação ou “tradução”. A linguagem afetiva é
singular e por isso é inviável colocá-la em termos tão generalizantes quanto
as palavras. O reconhecimento delas acontece “tal e qual se produzem”, ou
seja, o reconhecimento desta linguagem está no processo, no decorrer da
experiência humana, e não em um suposto produto final. A comunicação
a partir dessa linguagem acontece durante a experiência, exige o corpo e a
mente presentes.
Retomando mais uma vez a abertura deste capítulo com o tema das
“ausências”, que motiva essa pesquisa, a linguagem afetiva aparece como um
lugar possível para reconectar o ser humano com sua própria existência e
também com a existência do outro. Quando Krenak pergunta “em que lugar
podemos descobrir um contato entre nossas visões que nos tire desse estado
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Chão + Identidade
“Se as pessoas não tiverem vínculos profundos com sua
memória ancestral, com as referências que dão sustentação
a uma identidade, vão ficar loucas neste mundo maluco que
compartilhamos.” (KRENAK, 2019, p. 14)

Nesse trecho de seu livro, Krenak apresenta dois conceitos: a
memória, já discutida no capítulo anterior; e a identidade, imprescindível
para a compreensão da ideia de território. Mas para discorrer sobre a palavra
território, primeiro é preciso compreender porque ela possui importância
nesta pesquisa.
A linguagem – sendo ela verbal ou corporal – parte sempre
da experiência do mundo e se diferencia a partir do movimento da
intencionalidade. A linguagem afetiva está relacionada à intencionalidade
operante que ocorre, não por meio de uma representação ou uma
compreensão racional do mundo percebido, mas sim pela presença direta
do corpo na experiência. Em outras palavras, quando o corpo é afetado1
pelo mundo, o indivíduo se manifesta afetivamente. Resta compreender que
“mundo” é esse que afeta o corpo.
Se uma pessoa está em um edifício alto e sente medo ao olhar para
baixo pela janela, significa que ela foi afetada por essa experiência corporal
e sentimentalmente. Os olhos se arregalam, a pele pode sentir frio e o corpo
se movimenta, recuando, ao mesmo tempo que um sentimento de medo
domina o instante. Não são todas as pessoas que possuem medo de altura e,

1 A palavra afeto aqui é empregada com o objetivo de se contrapor à mera
sensibilidade corporal que permite a percepção.
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mesmo entre elas, nem todas sentiriam medo nesta situação específica,
porque os medos também apresentam particularidades. Em outro exemplo,
uma pessoa que está caminhando chora ao escutar uma música. Ela foi
afetada pela experiência: teve uma sensação de aperto, parou por alguns
instantes a caminhada que fazia e seu olhos derramaram lágrimas. Nos
dois exemplos, as reações partiram de uma intencionalidade operante que
modificou a “operação” do corpo sem que fosse preciso passar por qualquer
intermediação interpretativa ou representativa. Mas o interessante de pensar
esses exemplos é constatar a necessidade de uma identificação da pessoa com
o evento experimentado. Ou seja, foi encontrada alguma coisa no mundo na
qual a pessoa se reconheceu (seja na relação de medo ou de comoção), não
de forma racional, mas a partir do contato direto com a experiência. É aqui
que entra o conceito de identidade o qual Krenak enaltece e ao qual Milton
Santos (Bahia, 1926-2001), importante geógrafo brasileiro, se refere em sua
célebre definição da palavra território.

O território não é apenas o resultado da superposição de um
conjunto de sistemas naturais e um conjunto de sistemas de coisas
criadas pelo homem. O território é o chão e mais a população,
isto é, uma identidade, o fato e o sentimento de pertencer àquilo
que nos pertence. O território é a base do trabalho, da residência,
das trocas materiais e espirituais e da vida, sobre os quais ele
influi. Quando se fala em território deve-se, pois, de logo, entender
que se está falando em território usado, utilizado por uma dada
população. Um faz o outro, à maneira da célebre frase de Churchill:
primeiro fazemos nossas casas, depois elas nos fazem... A idéia
de tribo, povo, nação e, depois, de Estado nacional decorre dessa
relação tornada profunda. (SANTOS, 2000, p. 47)
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Para Santos, identidade, dentro do conceito de território, é o
sentimento de pertencer àquilo que nos pertence, ou seja, é o reconhecimento

se localizam e no qual, por sua vez, as próprias sociedades
contribuem para produzir. (MANZINI, 2017, P. 207)

de si mesmo no outro, seja esse outro um ser, uma coisa, ou um lugar.
Na intencionalidade operante, a consciência do ser se projeta no outro e

Manzini define dois tipos de espaço em uma sociedade: o social e

a “resposta”, que tem como meio de expressão o corpo, envolve todo o

o físico. Diferenciar os dois espaços é válido, mas é igualmente importante

esquema de Munari1, isto é, as relações dentro da memória do indivíduo,

compreender que são simultâneos e completamente interdependentes. “Um

possíveis por meio da fantasia, invenção e criatividade.

lugar é um espaço dotado de sentido. Em outras palavras, é um espaço

Compreendendo o sentido de identidade, fica evidente qual é esse

provido de significado para alguém.” (MANZINI, 20117, p.207). Esse

mundo que afeta, o “chão + identidade”: é o mundo presente na memória

significado acontece por meio das relações entre as pessoas. É por esse

de cada indivíduo. Sendo memórias antigas ou criadas no exato momento

motivo que o conceito de território ganha importância em um estudo sobre

da experiência, o conjunto delas – e ainda o de todas as relações possíveis

afeto: porque representa o sentido mais íntimo de “mundo”, uma coleção de

entre elas – forma uma identidade que, quando revisitada no mundo, acende

espaços, coisas, pessoas e experiências que foram relacionadas e que vieram a

um reconhecimento de si mesmo e provoca uma relação afetiva entre ser e

constituir a identidade tanto de um grupo, quanto de cada uma das pessoas.

mundo. Esse é o conceito de território trabalhado nesta pesquisa.
Existe ainda mais um nível da identidade, também citado por
Santos: a escala. Desde uma única pessoa com seu próprio corpo – sua
própria pele – passando por diversas camadas identitárias como família,
amigos, vizinhança, cidade, região, país, até alcançar a camada mais externa
que abraça todo o ecossistema do planeta. São identidades de grupos que se
formam a partir do compartilhamento de relações.

As pessoas vivem ao mesmo tempo em um espaço social
e físico; consequentemente, as suas interações também ocorrem
nesses dois espaços. No primeiro, elas produzem formas sociais,
ao passo que no segundo, elas produzem lugares. Em conjunto,
elas criam a sociedade e o ambiente no qual as sociedades

1 Ver página 44.
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As Primeiras Experiências na EMEI1
O contato com a escola se deu a partir da coordenadoria que me
indicou a turma da professora Priscila para participar das atividades desta
pesquisa. O processo das atividades com as crianças durou de abril até a

Da mesma forma, a relação com as crianças foi de sinceridade
durante todo o percurso da atividade. Desde o começo, as crianças sabiam
que eu, uma pessoa nova que participava das aulas, era uma pesquisadora
que estava estudando desenhos e que estava ali para estudar os desenhos que
a turma iria produzir durante o ano.

primeira semana de dezembro de 2019, na festa de fim de ano, quando as
famílias são convidadas para ver os os trabalhos das turmas que ficam expostos.
O período dos três primeiros meses foi importante por três motivos:
primeiro, para construir uma relação com a professora e as crianças, o que
determinou todo o andamento das atividades durante o segundo semestre;
segundo, para determinar o melhor formato para as atividades e para os
registros; terceiro, para alinhar as necessidades desta pesquisa de mestrado
com as necessidades didáticas da professora e com os interesses dos alunos.
Era essencial para o andamento das atividades que a relação com
a professora fosse de companheirismo. O objetivo não era interromper a
dinâmica da turma, e muito menos gerar um trabalho extra desconectado
dos interesses dos envolvidos.

“[...] a postura do investigador [deve ser] como a de uma
pessoa humilde. Entra-se no campo como quem implora, de joelhos,
autorização para estar ali. Esta postura não deve apenas ser usada
como passaporte de entrada, é uma postura para ser mantida
durante toda a investigação.” (GRAUE e WALSH, 3003, p.77)

O primeiro momento foi de acompanhamento da turma,
durante os meses de abril, maio e junho conheci a dinâmica da
escola e as rotinas da classe. Apresentei-me como pesquisadora e
disse que minha pesquisa era sobre o desenho. Todas as crianças
foram muito receptivas. No começo elas ainda não sabiam qual era
o meu papel: se eu era aluna mais velha, ou amiga, ou uma outra
professora, mas com o tempo isso foi tomando forma. Muito mais
além do que eu poderia influenciá-las, ganhei o papel de ajudante
da professora: alguém com menos autoridade, mas que também
traz propostas de atividades. Durante o processo, algumas crianças
perceberam melhor o que, afinal de contas, eu fazia ali, e durante a
atividade do olfato me perguntaram sobre o que era exatamente a
minha pesquisa: “Mas por que você quer estudar o desenho? Não
é melhor desenhar logo de uma vez?” Foi uma das perguntas que
recebi1.

Durante o primeiro mês, o meu papel foi o de observar a rotina da
turma e o comportamento das crianças, auxiliar a professora nas demandas
e também de participar das brincadeiras – quando solicitado pelas próprias
crianças. Foi durante esses momentos fazendo as atividades com as crianças

1 Neste item do capítulo 2, excepcionalmente, o texto foi escrito em primeira
pessoa devido ao fato de tratar do relato de uma experiência muito individual, de
aproximação entre a pesquisadora e a escola.
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1 Trecho retirado do relatório pós atividade do Olfato, no dia 21 de novembro de
2019.
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que se criou um laço de confiança. Meu papel na sala de aula foi desenhado

do adulto nas ações das crianças, a influência existe e, principalmente nos

por elas e ganhei a permissão de estar ali presente, partilhando aquele

primeiros meses, é intensa porque ainda é um momento de conhecimento

momento, uma permissão que nada se relaciona com a assinatura de um

mútuo entre as partes. Isso significa que as informações que são analisadas

papel de autorização que, apesar de muito importante, diz respeito mais a

nesta pesquisa só puderam ser coletadas através de uma criação conjunta

uma proteção do pesquisador do que à uma relação verdadeira de confiança

entre as crianças, eu (a pesquisadora) e a professora, refletindo uma relação

e acolhimento.

única estabelecida durante um tempo específico no espaço da EMEI e da

Quando escrevi em minhas anotações que eu era “alguém com
menos autoridade”, como citado no trecho destacado acima, foi a forma que

Praça da República. Todo esse “mundo” faz parte dos afetos que aconteceram
durante o processo das atividades, e que são únicos.

encontrei de descrever uma relação a qual eu mesma ainda não compreendia
e que se tornou mais clara pra mim durante o processo. Como pesquisadora,

O acto de investigação é concebido como uma

não existiu nenhuma iniciativa e nem interesse em trazer qualquer

série de contextos encaixados uns nos outros, incluindo as

ensinamento para a criança, pelo contrário, era eu quem estava no papel de

perspectivas do investigador sobre a investigação, a teoria,

aprender alguma coisa com elas e, se em alguns momentos era necessário

e neste caso, as crianças; o papel negociado com/pelos

demonstrar alguma autoridade, isso era feito através de uma pergunta.

participantes; e as relações que se estabelecem ao longo

Esse lugar que ocupei nas relações do grupo (crianças e professora) pode

do tempo. A partir destes contextos são gerados dados de

ser considerado como o papel do “adulto menos importante” de Mandell,

um modo local que representa as suas relações complexas e

citado por Graue e Walsh.

dialecticas. Os dados não ‘andam por aí’ à espera de serem
recolhidos por investigadores objectivos. Pelo contrário, eles

Se um investigador pensar que a única forma de

provêm das interacções do investigador num contexto local,

esperar compreender as perspectivas das crianças é fazer

através das relações com os participantes e de interpretações

parte de seu mundo, os tipos de papel assumidos podem variar

do que é importante para as questões de interesse. (GRAUE e

muitíssimo, incluindo um adulto interactivo que retém o poder

WALSH, 2003, p.94)

e os privilégios normalmente detidos pelos adultos, papel a
que Mandell chama de papel do adulto menos importante, o

Para compreender qual o melhor formato para as atividades com as

qual minimiza a intervenção do adulto nas interações e nas

crianças, aproveitei algumas atividades já programadas para o semestre como

atividades das crianças. (GRAUE e WALSH, 3003, p.97)

projeto piloto. O objetivo foi avaliar a dinâmica com as crianças, o tempo
das atividades, o envolvimento das crianças com a atividade e as formas de

Ainda que esse comportamento do pesquisador minimize a influência
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registrar o processo. A primeira observação foi a necessidade de ir mais vezes
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à escola. Inicialmente, eu participava das aulas apenas uma vez por semana,
na quinta-feira, dia que era destinado ao uso do ateliê, um espaço externo
coberto, onde as crianças podiam utilizar materiais diferentes de forma mais
livre. No entanto, um dia era insuficiente e, no segundo semestre, a partir
do fim de julho, comecei a participar das aulas duas vezes por semana. Em
alguns momentos foram até quatro vezes, dependendo das necessidades
para realizar as atividades.
A visita à Pinacoteca foi a primeira experiência com as crianças fora da
EMEI. As turmas, acompanhadas de 5 adultos, utilizaram o metrô para chegar
ao museu. Conheceram a exposição “Sopro” de Ernesto Neto, artista brasileiro
nascido no Rio de Janeiro, que possui um trabalho escultórico sensorial e lúdico.

A partir de uma compreensão singular da herança
neoconcreta, Ernesto Neto (Rio de Janeiro, 1964), desdobra
suas esculturas iniciais – elaboradas com materiais como meias
de poliamida, esferas de isopor e especiarias – em grandes
instalações imersivas, que propõem ao espectador um espaço
de convívio, pausa e tomada de consciência. Sua prática
escultórica engendra-se a partir da tensão de materiais têxteis
e de técnicas como o crochê. Essas grandes estruturas lúdicas
acolhem ações e rituais que revelam as preocupações atuais
do artista: a afirmação do corpo como elemento indissociável
da mente e da espiritualidade. (Pinacoteca, 2019)

Ao final da exposição, as crianças sentaram em frente ao edifício da
Pinacoteca para fazer um desenho de observação. Todo o caminho da EMEI
até o museu foi de muito encanto para as crianças que se maravilharam com
as escadas do metrô da linha amarela na Estação da Luz e com o próprio
edifício da Estação e da Pinacoteca. Perguntaram se se tratava de uma escola
ou de uma igreja porque “igreja é que é assim com essas pedrinhas”1. Parecia
que seria interessante a atividade de desenho de observação, mas ao entrarem
no museu, as crianças mergulharam na exposição, interagindo com as obras,
conversando, chamando para olhar com elas, para cheirar, sentir… doar-se para
aquela experiência. A atividade de desenho, realizada ao final do passeio, foi
uma quebra na experiência da exposição e ficou completamente deslocada e
apressada. A atividade se transformou em um exercício, um “dever”, para as
crianças. O resultado foram desenhos inacabados, devido a necessidade de voltar
para a escola, interrompendo o trabalho, ou ainda pela chegada do horário do
Foto do ateliê na EMEI Armando de Arruda Pereira, após atividade de desenho
sobre a casa.
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1 Fala de aluna da turma 6A sobre os tijolos que compõem a fachada da Pinacoteca.
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almoço, levando a criança a perder o interesse na atividade. Essa atividade de
desenho ganharia outro sentido e outra dinâmica se acontecesse ainda dentro do
edifício da Pinacoteca e tivesse como tema a experiência da exposição.
Outra experiência, foi a visita à exposição sobre o circo, na Galeria Olido,
em frente ao Largo do Paissandu, à qual as crianças foram a pé acompanhadas
por três adultos. O caminho pelo Centro da cidade também foi muito interessante
para a turma. Alguns brincaram com as pedras portuguesas do pavimento, outros
olhavam para os edifícios altos, outros para as mercadorias dos camelôs com heróis
e personagens de desenhos animados. A exposição fazia parte de uma sequência
de atividades com o tema circense. Não era do meu interesse como pesquisadora
repetir a experiência da Pinacoteca, por isso, levei os materiais para desenho com a
intenção de só propor a atividade, se houvesse uma abertura por parte das crianças.
O que acabou não acontecendo, ainda que a experiência delas na exposição tenha
sido ótima. Também não foi possível realizar a atividade de desenho na escola por
falta de tempo, uma vez que retornamos no horário da troca de professoras.
Além dessas duas experiências com as crianças fora da EMEI, realizei
algumas outras no espaço do ateliê ou na própria sala de aula. As atividades
aconteceram toda quinta-feira e se resumiam a desenhar alguma experiência
da semana, algum outro passeio que fizeram, uma história que a professora
havia contado ou uma brincadeira. Sugeri alguns materiais já presentes na
escola, como aquarela e guache, e alguns suportes diferentes. Em uma das
atividades, revesti toda a superfície das mesas do ateliê com papel para
compor uma espécie de suporte infinito. Em outras atividades, levei alguns
papéis mais rígidos, com mais ou menos textura. Percebi bastante interesse
das crianças em trabalhar com os materiais, mas não a partir do desenho,
elas preferiam brincar de outras coisas, e usavam as tintas, os papéis e os
pincéis para criar cores, brincar de “casinha”, de “comidinha” ou de se
pintar. Entendi que faltava uma conexão entre as atividades.
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As crianças da turma 6A na exposição Ernesto Neto na Pinacoteca do Estado.
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As crianças da turma 6A desenhando o edifício da Pinacoteca.
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As crianças da turma 6A no show de palhaço na Galeria Olido
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As crianças da turma 6A na exposição Ernesto Neto na Pinacoteca do Estado.
70

As crianças da turma 6A na exposição Ernesto Neto na Pinacoteca do Estado.
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As experiências que aconteceram durante os meses de abril, maio

de estar ali junto das crianças participando de seus processos, resultava em

e junho, resultaram em observações importantes para a construção das

uma perda enorme para a pesquisa. Seria necessária a ajuda de uma pessoa

atividades a serem realizadas no segundo semestre:

que pudesse ser responsável apenas pelo registro.
> Resultados: foi muito importante entender os resultados que iam

> Grupo: apesar de estarem matriculadas 28 crianças na turma 6A

sendo obtidos. Como são os desenhos? Qual a informação que pretendo

da professora Priscila, as faltas eram recorrentes e alguns dias apenas 18

obter para análise? Posso dizer que esse foi o maior desafio dessa pesquisa.

crianças compareciam à escola. Por tanto, seria inviável realizar atividades

E a maneira de enfrentá-lo foi sendo construída e determinada durante o

que demandassem a participação de toda a turma sempre. Sendo assim, as

próprio processo, de modo colaborativo com as crianças A verdade é que

atividades foram pensadas inicialmente para gerar uma análise de grupo e não

elas é que me ensinaram o que exatamente eu estava procurando, mas isso

de indivíduo.

será melhor explicado nos capítulos seguintes.

> Tempo: como o número de crianças era grande (uma média de 24
crianças), cada atividade precisava ser realizada em um tempo curto, de mais

Essas observações afirmaram mais ainda a Praça da República como lugar

ou menos 1h, para que a turma não se dispersasse. Caso a atividade precisasse

de exploração nas atividades de desenho: um espaço que faz parte do território

ser mais longa, era fundamental que fosse também bastante dinâmica.

das crianças, dos professores e dos funcionários da escola e que possibilitou

> Espaço: sendo o objetivo desta pesquisa trabalhar com as crianças

grande facilidade de deslocamento e de preparação das atividades. A partir desse

no espaço da cidade, percebi que esse espaço precisaria ser do convívio comum

contexto, nas primeiras semanas do segundo semestre (última semana de julho e

a todas elas, assim como, de fácil acesso e seguro para à circulação das crianças

primeira semana de agosto), encontrei-me com a professora para que elaborasse-

> Material: a materialidade e a possibilidade de transformação do

mos juntas uma seqüência de atividades que contemplasse os interesses das

material são elementos fundamentais para despertar a curiosidade e os sentidos.

crianças, abrangendo, ao mesmo tempo, os propósito e objetivos da pesquisa, as

> Preparo: a atividade precisava ser bem planejada e preparada

exigências do programa da escola e as intenções da professora. Contudo, para

previamente para que, quando fosse apresentada para as crianças, não fosse

que as atividades fossem devidamente desenvolvidas, foi necessário buscar uma

necessário que elas esperassem para começar.

compreensão maior do desenvolvimento das crianças e o vínculo entre a idade

> Pós-atividade: cada criança tem seu tempo para construir seu

pré-escolar e a relação afetiva.

desenho e explorar os materiais. Por isso, ter uma atividade livre após o término
do desenho possibilitaria que nenhuma criança precisasse esperar os amigos
terminarem ou ainda que fosse necessário apressar o trabalho da criança.
> Registro: era inviável fazer registros durante a atividade. Tentei
tirar fotos, filmar, desenhar e escrever. Mas qualquer ação que não fosse a
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A Linguagem da Brincadeira

Cronograma das atividades
Agosto

Novembro

08 > desenho corpo e apresentação

06 > carimbo com item das

compreender que para ela, conhecer o mundo envolve o afeto,

do Lunático

sacolinhas

o prazer e o desprazer, a fantasia, o brincar e o movimento, a

15 > desenho do corpo na parede

07 > tirar fotos da praça

poesia, as ciências, as artes plásticas e dramáticas, a linguagem,

22 > desenho no tecido

08 > escolha das fotos

a música e a matemática. Que para ela, a brincadeira é uma

14 > intervenção nas fotos

forma de linguagem e a linguagem uma forma de brincadeira.

Setembro

20 > feriado consciência negra

(ANDRADE, 1924, p. 65 apud GOBBI, 2011, p.134)

05 > casa das crianças

21 > olfato

12 > maquete da casa

28 > cavalete

19 > casa do Lunático
26 > argila

Mas tomar a criança como ponto de partida exigiria

Se o objetivo desta pesquisa é explorar a linguagem afetiva, é
fundamental envolver a criança. O ser humano possui em si a habilidade

Dezembro

de se comunicar afetivamente, mas existe um período específico do

04 > foguete

desenvolvimento humano no qual essa linguagem é predominante: a infância.

Outubro

05 > montagem do roteiro para a

03 > argila

atividade do paladar

existe pouco espaço para a comunicação através da linguagem afetiva que é

16-19 > virada educação

06 > paladar

completamente subjetiva e imprevisível e, dessa forma, incompatível com as

24 > audição na sala de aula

07 > exposição

demandas sociais de trabalho e modo de viver ocidentais. Isso não quer dizer

No cotidiano entulhado de uma sociedade capitalista e consumista,

29 > audição na praça

que é impossível para um adulto dispor da linguagem afetiva: “a sociedade que

31 > saída para coleta

condicionou o homem à sua capacidade de produzir para consumir deixou
um espaço reservado e à parte para o artista. Um privilégio para a criação, mas
também uma forma de exclusão.” (2002, MOREIRA, p. 54).
A concepção de que a linguagem afetiva é “reservada” aos artistas
começa a ser desenvolvida já nos primeiros anos da escola, não de forma
direta, mas por meio da valorização do pensamento objetivo. “Todo o sistema
escolar está montado para que desprezemos a nossa experiência afetiva.[...]
dentro de um currículo voltado para a objetividade, o tempo concedido para
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a expressão plástica é evidentemente sempre menor” (MOREIRA, 2002, p.

aprendizagem em tempo igual para todos, a linguagem afetiva é suprimida.

76). Ana Angélica Albano Moreira, em seu livro O Espaço do Desenho: a

Ainda que alguns professores se preocupem com o desenvolvimento do

educação do educador, expõe os problemas relacionados à perda do hábito

afeto, o sistema inteiro da escola – e da sociedade – está a todo momento

do desenho na criança, sendo um desses problemas, a desvalorização do

reforçando a importância da objetividade.

afeto na escola.

A partir dessas considerações sobre o sistema de ensino, se esta
pesquisa procura um momento do desenvolvimento do ser humano onde

A escola maternal que encontramos hoje, salvo raríssimas

a linguagem afetiva está mais evidente, este momento certamente deverá

exceções, não corresponde à visão do teórico, mas ao desejo

ser antes da entrada da criança no ensino fundamental (6 anos de idade).

dos pais. E o desejo dos pais está permeado pela ideologia

Todavia, é importante buscar outras fontes de embasamento, tanto no

dominante em nossa sociedade. Este desejo está expresso na

desenvolvimento da linguagem quanto na compreensão mais profunda do

procura por escolas fortes. Escola forte que traduz um desejo

que seria realmente a linguagem afetiva e como ela acontece.

de força, de poder. Escola forte entendida como a escola que
promove mais rapidamente a alfabetização que é socialmente
compreendida como signo de sucesso. (2002, MOREIRA, p. 66)

Esse cenário exposto por Moreira é muito comum e representa
o abismo entre os estudos acadêmicos e a vida cotidiana. Entretanto, as
instituições de ensino vêm se movimentando para resolver essa questão e
hoje, “a arte da criança de 0 a 3 (creche) e de 3 a 5 (pré-escola) compõe os
projetos curriculares e os documentos nacionais de apoio à escrita curricular”
(IAVERLBERG, 2017, P. 129). Nos Centros de Educação Infantil (CEIs) e nas
Escolas Municipais de Ensino Infantil (EMEIs), a criança tem a possibilidade de
receber um ensino voltado à expressão, ao brincar e ao socializar. Ainda assim,
as dinâmicas das turmas variam muito entre escolas e até entre professores da
mesma escola, não sendo possível garantir sempre essa liberdade e o estímulo
ao desenvolvimento da linguagem própria da criança.

Um mediador entre eu e o mundo
No livro Pensamento e Linguagem, Vigotski parte principalmente dos
estudos de Wolfgang Köhler (Estônia, 1887-1967) e Robert Yerkes (EUA,
1876-1956) e também do psicólogo e filósofo William Stern (Alemanha, 18711938) para traçar uma concepção do desenvolvimento da linguagem e do
pensamento que se tornou também uma teoria da educação1.

Vigotski acompanha a forma pela qual o desenvolvimento
intelectual da criança adquire uma estrutura classificatória
que torna possível o uso da linguagem como um instrumento
lógico e analítico do pensamento. Antes disso, na ausência de
estruturas conceituais, a linguagem desempenha outros papéis
que não aquele. (BRUNER in:VIGOTSKI, 2005, introdução)

No ensino fundamental essa realidade é muito mais complicada.
Com as imposições desiguais de tempo para cada disciplina e a pressão de
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1 BRUNER in: VIGOTSKI, 2005, introdução.
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O autor explica o desenvolvimento do pensamento e da linguagem

essas duas linguagens andam juntas, se manifestando simultaneamente em

a partir do desenvolvimento de conceitos, processo que possui três fases

proporções diferentes. Por outro lado, ao entender a linguagem objetiva

principais: sincrética ou pensamento por “amontoados”, pensamentos

como prevalecente na sociedade ocidental – e pelo fato de que já podem

complexos e abstração. Nessa explicação, Vigotski expõe o desenvolvimento

ser observados alguns problemas relacionados à falta de desenvolvimento

das características que resultam na totalidade do pensamento objetivo e na

da linguagem afetiva, como os problemas relacionados às dificuldades de

introjeção de características da linguagem afetiva. Isso porque, de acordo

lidar com os sentimentos – é importante buscar mais elementos para a sua

com o autor, o pensamento por conceitos implica uma mediação entre o

compreensão.

ser humano e a experiência do mundo (o que permite o vínculo com a
Diagrama 08
Elaborado pela pesquisadora

intencionalidade de ato).

É o Segundo Sistema de Sinais1 que fornece os meios
pelos quais o homem cria um mediador entre ele mesmo e
A linguagem afetiva
está na experiência
direta do mundo.

o mundo da estimulação física, de forma a reagir em termos
de sua própria concepção simbólica da realidade. [...] [essa
concepção possui] um papel claramente reconhecido da

mundo

sociedade e da atividade social na configuração do Segundo
Sistema de Sinais. (BRUNER in:VIGOTSKI, 2005, introdução)

Conforme a linguagem
verbal se desenvolve,
ganha seu espaço
como mediadora da
experiência do mundo

criança

A linguagem afetiva está justamente na experiência direta entre o ser
humano e o mundo. A linguagem verbal se concretiza na existência desse
mediador (a palavra) e permite a generalização dos fenômenos para que seja
possível uma comunicação objetiva. É importante lembrar que de forma

conceito
mediador

alguma essa pesquisa promove o afastamento das duas linguagens, menos
ainda a classificação entre “bom e ruim”. Inclusive, como já mencionado,

1 “Sistema de Sinais” são conceitos básicos da escola russa de psicologia. O
Primeiro Sistema se refere ao fato da aprendizagem não ser intuitiva, mas ambiental.
O Segundo Sistema se refere à capacidade de abstrair e generalizar sinais a partir do
meio ambiente, por meio da linguagem. (DANIELS, 2002, p. 150)
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mundo
adulto
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Estabelecido o significado do desenvolvimento da linguagem por

entre suas próprias impressões com as relações entre as coisas

meio do conceito – o desenvolvimento da linguagem verbal como mediador

– um passo decisivo para se afastar do sincretismo e caminhar

entre ser e mundo – resta identificar as principais características desse

em direção ao pensamento objetivo. (VIGOTSKI, 2005, p. 76)

processo.
Na fase sincrética, a criança estabelece relação entre a palavra e

O pensamento por complexos é dividido em cinco estágios:

diversos objetos com os quais tem uma relação concreta, por exemplo, a

associativo, coleções, em cadeia, difuso e pseudoconceito. Nesse ponto,

palavra “quá-quá” pode significar um pato, mas também um lago, e assim

Vigotski aponta, como uma das conclusões de sua pesquisa, que os

por diante1. “Neste estágio, o significado das palavras denota, para a criança,

significados das palavras são os mesmos tanto para as crianças quanto para

nada mais do que um conglomerado vago e sincrético de objetos isolados

os adultos, entretanto, as crianças pensam por meio de operações mentais

que, de uma forma ou de outra, aglutinam-se numa imagem em sua mente”

diferentes, as quais chama de complexo associativo e imagem sincrética.

(VIGOTSKI, 2005, p. 74), ou seja, a criança só conecta elementos cuja
relação existe no mundo. Essa é a característica do sincretismo que, de

Uma vez que as crianças de determinada idade pensam

acordo com Vigotski, possui três estágios, tentativa e erro, organização do

por pseudoconceitos, e que para elas as palavras designam

campo visual e coerência incoerente2.

complexos de objetos concretos, seu pensamento terá como

A fase seguinte é a do pensamento por complexos, na qual os conjuntos

resultado a participação, isto é, conexões que são inaceitáveis

de elementos são organizados e as relações entre eles são concretas e factuais, isto

pela lógica dos adultos. Uma determinada coisa pode ser

é, as relações são descobertas ou estabelecidas por meio da experiência direta.

incluída em diferentes complexos por força de seus diferentes
atributos concretos, podendo, consequentemente, ter vários

Em um complexo, os objetos isolados associam-se na
mente da criança não apenas devido às impressões subjetivas

nomes; qual desses nomes será utilizado vai depender do
complexo ativado no momento. (VIGOTSKI, 2005, p. 89)

da criança, mas também devido às relações que de fato
existem entre esses objetos. Trata-se de uma nova aquisição,

Em nenhum momento o autor cita idades correspondentes a cada

uma passagem para um nível muito mais elevado. [...] Quando

uma das fases, mas define que as duas primeiras acontecem no período

a criança alcança esse nível, [..] já não confunde as relações

pré-escolar1 e que, portanto, a terceira fase aconteceria após esse período.

1 Exemplo citado por Vigotski.
2 Nome assumido pela pesquisadora. O autor, Vigotski, não estabelece um
nome específico para esse estágio, mas menciona “reorganização” e “coerência
incoerente”.
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1 A pré-escola na então União Soviética, era o período correspondente à educação
infantil no Brasil, pertencendo à faixa dos 3 aos 7 anos de idade. Recentemente, essa
faixa-etária mudou no Brasil e hoje, as EMEIs compreendem à faixa dos 3 aos 6
anos de idade.
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Contudo, ainda que exista uma idade precisa correspondente a cada uma

Vigotski observa que esse processo começa a ocorrer apenas no período

das fases descritas por Vigotski, o autor afirma que as crianças podem

escolar, quando a criança começa a perceber seus próprios processos

apresentar características da terceira fase muito antes, quando estão ainda

psíquicos como significativos.

nos primeiros momentos da fase do pensamento complexo. Compreende-

A partir da compreensão das fases de desenvolvimento do

se que a ocorrência dessas fases do desenvolvimento do pensamento e da

pensamento e da linguagem expostos pelo autor, é possível a composição de

linguagem não é completamente linear e que a identificação da passagem de

uma tabela-resumo.

uma fase para a outra se dá na plena aquisição das características de cada
fase.
A terceira fase é compreendida pela capacidade de abstração e de
isolar elementos da experiência concreta da qual fazem parte. Quando
essa característica de análise for combinada com a síntese presente na fase

Desenvolvimento de Conceitos Segundo Vigotski

anterior (pensamento por complexos), o pensamento por conceitos terá sido
alcançado. Nessa terceira fase,

Fase 01
Sincretismo

o caráter global da percepção da criança foi rompido.
Os atributos de um objeto foram divididos em duas partes,
a que se atribuiu uma importância desigual – um início de

Fase 02
Complexos

abstração positiva e negativa. Um objeto não mais entra em um

Pensamento por
“amontoados”

Relação
concreta com
o mundo

Conjuntos organizados.
Possui 5 estágios:
associativo, coleções,
em cadeia, difuso
e pseudoconceito

Relações
concretas
e factuais

Isolamento dos
elementos do mundo
da experiência concreta
da qual fazem parte

Relação
de análise

complexo in toto, com todos os seus atributos; alguns tem sua
admissão recusada. Se dessa forma o objeto é empobrecido,
os atributos que levaram à sua inclusão no complexo adquirem
um relevo de contornos mais nítidos no pensamento da criança.
(VIGOTSKI, 2005, p. 96)

Fase 03
Abstração

Tabela 01 Elaborada pela pesquisadora com base em VIGOTSKI, 2005.

Nesse momento, a criança começa a se destacar da experiência
concreta do mundo e a linguagem verbal começa a tomar sua posição de
mediadora. Até que isso aconteça, a criança passa por mais três estágios
observados por Vigotski: abstração, semelhanças e conceitos potenciais.
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Um Corpo Expressivo
A criança é essencialmente um ser sensível à procura
de expressão. Não possui ainda a inteligência abstraideira
completamente formada. A inteligência dela não prevalece e
muito menos não alumbra a totalidade da vida sensível. Por
isso, ela é muito mais expressivamente total que o adulto.
Diante duma dor: chora – o que é muito mais expressivo do que
abstrair “estou sofrendo”. A criança utiliza-se indiferentemente
de todos os meios de expressão artística. Emprega a palavra,
as batidas, o ritmo, cantarola, desenha. Dirão que as tendências
dela ainda não afirmaram. Sei. Mas é essa mesma vagareza de
tendências que permite pra ela ser mais total. (ANDRADE, 1976,
p. 129-130 apud GOBBI, 2011, p.20)

O poeta Mário de Andrade (São Paulo, 1893-1945), resume muito
bem a relação que a criança tem com o mundo. Ainda que não fosse um
teórico do desenvolvimento do ser humano, a criança permeou muitos de
seus trabalhos, sendo em suas coleções de desenhos infantis, ou em suas
obras literárias.
A criança não possui a capacidade de abstração que um adulto possui,

situação, mas, mesmo com o lápis de volta, a Yasmin continuou de braços
cruzados, vermelha e chorando silenciosamente. Apenas quando já estava
próximo do fim da atividade, ela soltou os braços e recomeçou o desenho, já
entrando no embalo das risadas das amigas.
Essa experiência mostra como a criança vive corporalmente e
diretamente as sensações e sentimentos. Não bastou a situação ser resolvida
racionalmente, a sensibilidade que aquela situação provocou precisou ser
expressa, transbordada pelo corpo.
A capacidade de abstração do adulto é de extrema importância para
o desenvolvimento intelectual e comunicativo, mas isso não significa que
a expressividade precisa ser oprimida. É possível aprender muito com as
crianças. Não é fácil e nem comum que um adulto saiba dar tempo para
o corpo exprimir suas percepções e a racionalidade muitas vezes não dá
conta de solucionar as inquietações da alma. Outras vezes, a capacidade de
abstrair aparece para, justamente, evitar uma relação direta com o mundo
que é desprazerosa. A criança – principalmente a criança na idade préescolar – está aberta para as relações diretas de tal maneira que vive todas
as experiências intensamente, pautada por uma energia juvenil abundante e
uma avidez pelo exercício da imaginação, transformando suas interações em
experiências lúdicas, inventando brincadeiras para expressar seu próprio eu,
descobrindo e construindo aos poucos sua identidade.

ela “responde” aos estímulos perceptivos de maneira direta e concreta, ou
seja, sem uma racionalização da situação. Isso foi bastante observado nas
atividades com as crianças da EMEI Armando Arruda. Em uma experiência
em particular, durante uma atividade de desenho, uma das crianças “roubou”
o lápis que a outra (Yasmin) estava usando. A Yasmin ficou com muita raiva,
cruzou os braços e inchou as bochechas, chorando. A professora resolveu a
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Capítulo 2:

As experiências

Guia Afetivo da Praça:
temas e objetivos
Um dos objetivos desta pesquisa foi o de realizar atividades nas
quais as crianças trabalhassem os temas dos sentidos, da identidade e do
território. De forma consoante, o tema escolhido para o Projeto Especial
de Ação (PEA) de 2019 (ver anexo 01) foi “Educação e Território”, tendo
como objetivo ampliar, valorizar e sistematizar as práticas educativas
cotidianas que extrapolam os muros da escola, tais como visitas a museus,
teatros, cinemas, atividades na Praça da República, Virada Educação, dentre
outras. Da mesma forma, as crianças do Infantil II, 6A, revelaram grande
interesse na exploração do território, frequentemente chamando a atenção
da professora para as lagartas, joaninhas, formigas, gatos, passarinhos e até
aranhas que encontram cotidianamente no ambiente externo da escola,
tornando evidente a necessidade de um projeto que explorasse a natureza
O desenho, em sua vibração primeira, é descoberta,

não somente da EMEI, mas também do entorno.

independentemente de ser ou não grafado. Portanto,

De forma a incorporar todas as necessidades, foram estabelecidos os

deveríamos ao menos rever sua presença e sua

objetivos para a definição das atividades que aconteceriam entre os espaços

importância não mais só insistindo em seus aspectos

da Praça da República e da própria EMEI:

artísticos/estéticos, mas vendo no desenho uma caixa de
ferramentas, virtuais ou materiais, uma família de técnicas
e procedimentos relativamente autônomos e abertos
para controlar o poder de realizar marcas significativas,
numa infinita variedade de combinações e permutações,
ligadas aos mais diferentes projetos humanos.
(MUBARAC, 2019, p. 246)

01> Trabalhar o desenho utilizando diversas técnicas e materiais,
buscando variações de materialidade, cores e formatos;
02> Desenvolver a percepção e cada um dos sentidos: olfato, tato,
paladar, visão e audição;
03> Trabalhar o sentido de território através de atividades que
estimulassem a identificação da criança com o espaço;
04> Mediar as atividades sem conceitos pré estabelecidos, garantindo
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a liberdade da criança na criação de suas imagens e no desenvolvimento e

ou seja, cabe também à escola proporcionar às crianças a participação nas

conhecimento de uma estética própria;

atividades que renovam constantemente os territórios nos quais os pequenos

05> Criar relação com outros espaços que também fazem parte do
território da criança, como o ambiente familiar;
06> Mapear a pluralidade cultural a partir das diferentes origens das
crianças da própria sala de aula;

constroem suas identidades e narrativas.
Tendo em vista os objetivos, a atividade foi dividida em duas partes:
um primeiro bloco que abordou o próprio autoconhecimento da criança em
relação ao mundo – sua identidade – e um segundo bloco que abordou o

07> Abordar questões relativas à diversidade tendo como ponto de

espaço de produção cultural e histórica do ser humano (neste caso, a Praça da

partida o tema “corpo”, ou seja, a diversidade fenotípica e os modos como

República), através dos 5 sentidos do corpo humano – olfato, tato, paladar,

as culturas lidam com o próprio corpo;

visão e audição. No primeiro momento as atividades foram concentradas na

08> Fortalecer a relação da escola e das crianças com o território

escola e no segundo momento, na Praça da República.

onde elas estão inseridas a partir da ocupação (por meio da realização de
atividades) da Praça da República;
09> Valorizar o contato afetivo das crianças com o espaço da cidade;
10> Explorar o desenvolvimento motor com atividades diversas de
desenho através de experiências sensoriais;
11> Aprimorar a capacidade de socialização com exercícios em
grupo que promovam a percepção do outro;
12> Mobilizar o conceito de território no âmbito das práticas
pedagógicas, realizando diversas atividades relacionadas a um mesmo espaço
público;
13> Envolver atores do território nas atividades da escola: pais e
frequentadores da Praça da República.
Cabe ainda dizer que essa proposta de atividade compreende as
premissas dispostas no documento Currículo da Cidade: Educação Infantil,
segundo o qual “apropriar-se dos territórios potencializando-os como espaço
de brincar e de convivência com as crianças ajuda a desenvolver a noção de
pertencimento e de que o público é de todos” (Currículo da Cidade, p. 25),
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Guia Afetivo da Praça: as
crianças que habitam

A primeira parte das atividades consistiu em explorar a identidade
de cada uma das crianças da turma 6A. Para estimular a brincadeira e criar
um maior engajamento dos pais ou responsáveis, as crianças conheceram
um personagem novo: o Lunático, um morador da Lua que, sem querer,
acabou caindo na Terra, mais precisamente em cima de uma árvore no
parquinho da EMEI Armando de Arruda Pereira, próximo à sala da turma

EMEI Armando de Arruda Pereira

6A. Esse personagem é um boneco, confeccionado especialmente para

Diretora: Eni Maria da Silva

essa experiência e que vem acompanhado de um diário. O objetivo dessa

Coordenador: Tiago Fernandes

atividade foi o de cada criança levar o Lunático para casa por alguns dias

Professora: Priscila da Silva Santos
Pesquisadora: Mariana Campos Demuth

e, junto da família, anotar e desenhar tudo o que fizeram juntos. Todas as
vezes que o Lunático voltava para a escola, as crianças sentavam em roda
junto da professora que lia o diário para a turma. A criança que havia levado

Turma 6A:

o Lunático contava o que tinham feito e uma próxima criança era sorteada.

Alice Silva Franklin de Lima

Maicol Fabrício Hervet Fretez

Essa atividade durou do início de agosto até a primeira semana de dezembro,

Aylla Soffya Pinheiro Machado

Marcela Botelo Pereira Simões

para que toda a turma tivesse a oportunidade de passar alguns dias com o

Brendha Alves Santos

Marcelo Pereira Simões

personagem.

Daniela Madu Ifechukwo

Maria Clara Coelho Matias

Davi Lucas Araujo Alves

Maria Luiza Bertoncelo Bezerra

a construção de um foguete para poder mandar o Lunático de volta para

Enzo Soares de Carvalho

Natalie Zhou Ke

sua casa, na Lua. Porém, a última criança a levá-lo não o trouxe de volta

Fabrício Pietro Ramirez Diaz

Neymar Jhoan Chiza Ramos

e, apesar da turma ter construído o foguete, as aulas acabaram antes que o

Guilherme Oliveira Santos

Paola Silva Oliveira

Lunático pudesse voltar para a Lua.

Júlio Antony Condori Manotupa

Pedro Gabryel Sousa Santos

Além de apresentar para o Lunático a família, a casa e os costumes

Larissa Emanuela Silva de Lima

Ruth Perola Tumpay Zuniga

de cada criança (o que comem, onde gostam de passear, do que gostam de

Lathoya Menezes Silva

Sofia Ribeiro Ferreira da Silva

brincar, os desenhos que assistem, entre outros), a turma também começou a

Lívia Hellen Sales Araujo

Yasmin Ribeiro Lira

levantar questões sobre sua aparência. O Lunático tem uma aparência muito

No último dia antes da festa de final de ano, as crianças propuseram

diferente, usa roupas diferentes e mora em um lugar diferente. Ele era o
gancho para as conversas que iniciaram o primeiro bloco de atividades: a
pele, a roupa e a casa.
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Olá!
Meu nome é Lunático e eu moro na Lua. Sem querer, me
desequilibrei e acabei caindo aqui na Terra, mais precisamente
na EMEI Armando de Arruda Pereira, bem em cima de uma
árvore.
Fui recebido com muita alegria pela turma da professora
Priscila e todo mundo quis saber tudo sobre mim.
Mas sabe, lá na Lua não acontece muita coisa.
Basicamente, eu e meus pais pulamos de cá pra lá tentando
pegar estrelas e depois vamos para a nossa cratera dormir.
Aqui na Terra é tudo diferente, nunca vi tanta cor,
tanta textura, nunca ouvi tantas vozes diferentes, tantos sons
estranhos, tantos animais, plantas, prédios... Lá na Lua não tem
nada, só crateras e algumas poeiras estelares.
Queria poder mostrar tudo isso para meus pais e amigos
quando eu conseguir voltar para a Lua, e foi aí que as crianças
tiveram uma ideia genial: me convidaram para passar um final
de semana na casa de cada uma delas para conhecer tudo
sobre as diferentes vidas neste planeta tão incrível. Fizemos,
então, esse caderno para que possamos registrar tudo o que
fizermos juntos: podemos desenhar, colar fotos ou bilhetes e
papéis de bala, escrever e tudo o que a criatividade permitir.
Que tal começar com um desenho do lugar onde você
mora? Ou dos objetos que você mais gosta? Ou da sua família?
Vamos lá?
Carta introdutória do diário do Lunático.
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Lunático, quando chegou na EMEI Armando Arruda.
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A Teoria das 5 Peles do artista austríaco Hundertwasser (1928

“Depois de ter pintado a sua primeira espiral em 1953, [...]

- 2000) foi o suporte poético para o primeiro bloco de atividades. Seus

Hundertwasser sela a marca da sua visão de mundo, da sua relação

trabalhos, além de dialogarem com o mundo das crianças, se baseiam em

com a realidade exterior. Essa relação opera-se por osmose, a partir

impressões relacionadas à experiência humana de habitar. Segundo o artista,

de níveis de consciência sucessivos, e concêntricos em relação ao

o ser humano possui 5 níveis de consciência (5 peles): a epiderme, a roupa,

seu eu profundo. O símbolo pictórico ilustra a metáfora biológica.

a casa, o meio social e o planeta. Inicialmente, Hundertwasser afirmou as 3

Para Hundertwasser, o homem tem três peles: a sua epiderme

primeiras peles, sendo as duas últimas adicionadas posteriormente durante

natural, o seu vestuário e a sua casa.” (RESTANY, 2003, p.10)

o próprio processo artístico de vida do pintor.
“A sua consciência de ser humano vai enriquecer-se
com novas questões [...] assim aparecerão as novas peles que
virão juntar-se ao invólucro concêntrico das três primeiras. A
quarta pele do homem é o meio social (da família, da nação,
passando pelas afinidades electivas da amizade). A quinta pele
é a pele planetária ligada directamente ao destino da biosfera,
à qualidade do ar que se respira, e ao estado da crosta terrestre
que nos protege e nos alimenta.” (RESTANY, 2003, p.11)

Como as primeiras atividades na EMEI deveriam focar na ideia de
identidade, apenas as três primeiras peles foram trabalhadas neste momento.
Foram construídas três atividades: uma para discutir aspectos da pele, outra
das vestimentas, e uma terceira que abordou a casa.
“Ele tem um olho maior que o outro.”
“Ele é branco.”
“Na Lua não tem sol.”
“A roupa dele é de céu.”
“Ele é uma estrela.”
“Tudo bem ser diferente.”
As 5 peles. Desenho de Hundertwasser. Fonte: RESTANY, 2003.
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“Ele tem os bracinhos pequenos.”
“Será que ele não come?”

Falas das crianças.ao conhecerem o Lunático
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A Pele
“Em Hundertwasser, a arte e as convicções andam a par.
O pintor, o teórico-construtor e o higienista social partilham a
mesma pele.” (RESTANY, 2003, p.21)

A pele abriga todas as facetas do ser humano, segundo a espiral de
Hundertwasser. É dinâmica porque o ser humano é dinâmico, e representa

própria no giz, preferiram desenhar com outra cor, que ainda que não fosse
a “cor real” era a cor com a qual se identificavam afetivamente.

Enzo: Eu posso usar o vermelho pra desenhar?
Pesq.: Essa foi a cor que você achou parecida com você?
Enzo: Eu achei a minha cor parecida comigo, mas a minha cor
é vermelho porque eu gosto muito, muito, muito, muito, muito
de vermelho!1

desde as características mais sociais até as mais íntimas do indivíduo. O
corpo é a substância pela qual o ser humano existe no mundo e por onde
se expressa e dialoga com o espaço. Essa questão foi trabalhada com as
crianças em dois momentos: o primeiro através da discussão da cor da pele,
e o segundo através da discussão da forma do corpo.
O primeiro momento aconteceu logo após a apresentação do
Lunático para as crianças e uma delas gritou: “Ele é feio!” e esse foi o gancho
perfeito para conversar sobre a pele e o corpo.
A professora distribuiu para as crianças uma caixa de giz de cera que
contém diversas tonalidades do que poderia ser chamado de “cor de pele”,
o nome o qual geralmente é atribuído ao giz-de-cera da cor rosa-claro e que
não corresponde à cor de nenhuma pele, expondo a presença de um racismo
estrutural já nos costumes inseridos para as crianças pequenas pela sociedade.
A caixa de giz que foi distribuída possuía tonalidades de marrom e ocre que
vão do mais escuro ao mais claro, do mais amarelado ao mais rosado. As
crianças se debruçaram no monte de giz sobre a mesa e colocaram os braços

Desenho do Enzo. Ele
desenhou todo o corpo
de vermelho e depois
pintou com as cores que
viu em sua roupa.

ao lado das cores para encontrarem as suas correspondências. Com o giz que
se identificaram, desenharam a si próprias. Algumas foram até o espelho, no
canto da sala, para se observar. Outras, apesar de terem “descoberto” a cor
1 Diálogos registrados durante ou logo após a atividade com as crianças.
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júlia

marcela
maria clara
lathoya

sof ia

paola

ruth

maicol
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guilherme

marcelo

lívia

neymar

alice
aylla

102

103

brandha
Maria luiza

Natalie

yasmin

pedro

fabrício
daniela

104

105

davi

Os desenhos produzidos nessa atividade foram utilizados durante
todas as semanas para sortear para qual casa o Lunático iria. O desenho
escolhido era colado no diário como introdução do “capítulo” da criança.
No segundo momento, conversando sobre a forma do corpo, as
crianças desenharam todas juntas, uma ao lado da outra, em um rolo de
papel pardo que foi fixado em uma das paredes da escola. O objetivo foi
desenhar em pé, no tamanho real, com poucas cores, apenas as cores básicas
que compõem as caixas de giz de lousa existentes na escola. Em um primeiro
momento, as crianças ficaram em dúvida se poderiam realmente ocupar
bastante o papel, mas ao se observarem umas às outras, foram se soltando e
criando desenhos de si mesmas.

Lathoya: Mariana, eu não sei fazer isso. Me a juda!
Pesq.: Mas é sobre o seu corpo. Como ele é? Até onde vai o seu
braço? Qual a sua altura?
Lathoya: Mas é muito difícil, não fica bonito! Eu não sei fazer certo!
Pesq.: Que tal a Maria Luiza te a judar? Como será que ela fez?
Maria Luiza: Lathoya, não fica triste é muito divertido! Olha,
desenhar é igual quando a gente conta uma história. A “prô”
pediu pra gente desenhar o nosso corpo, então a gente conta a
história do nosso corpo! Eu tenho 4 cílios e mais dois embaixo
que ainda não desenhei… Mariana isso aqui é giz molhado?
Pesq.: Isso!
Maria Luiza: Ah, eu sei, assim é melhor mas é mais melecado, mas
eu gosto só que vai secar jajá, é melhor a gente correr Lathoya!1

Antony
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1 Diálogo registrado durante ou logo após a atividade com as crianças.
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brendha

maria luíza

Desenho da lathoya após ajuda da maria luíza
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Aylla

maria clara
fabrício

maicol
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alice

júlia

lívia
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Observações

Por fim, era esperado que, em algum momento, alguma criança
se preocupasse em “acertar” o desenho. Surpreendentemente, isso

Todas as atividades demonstraram aspectos interessantes sobre

ocorreu apenas uma vez e foi com a criança1 cujo o desenvolvimento era

a realização de atividades de desenho com crianças. Esses aspectos foram

mais acentuado, ou seja, possuía uma compreensão maior dos conceitos

considerados nas atividades seguintes facilitando o trabalho da pesquisa e

empregados (fato concluído a partir da observação nas atividades cotidianas

também, potencializando as experiências das crianças. Na atividade sobre

da escola e nas próprias atividades de desenho). Ao ser avisada sobre a

a pele, as observações incluíram os seguintes temas: corpo, realidade e

inexistência de certo ou errado na atividade, um misto de frustração e

“acertar”.

decepção tomou a criança que continuou a atividade com menos interesse.

A grande diferença entre a primeira e a segunda parte desta atividade
foi o uso do corpo. Na primeira parte, desenhando sentadas nas carteiras na
sala de aula, as crianças se moviam muito para outras atividades, como sair
da cadeira para falar com algum amigo, dar uma volta na sala ou lavar as
mãos. Na segunda parte, fora da sala de aula e com o papel fixado na parede,
esses movimentos foram bem menores e o que dominou a cena foram gestos
com os braços, pernas, pulos e um pouco de “empurra-empurra”. Algumas
crianças se jogaram no papel com os braços para cima, outras desenhavam
agachando e levantando diversas vezes.
Nas duas partes, foram propostas para as crianças desenhar autoretratos. Na primeira, a regra imposta foi a utilização de cores “reais” do corpo e
na segunda, a regra era desenhar o tamanho “real” do corpo. Essas experiências
mostraram que o conceito do que é real ou não é menos importante do que
a afinidade. Descobrir a cor ou o tamanho do corpo não foi necessariamente
vinculado ao desenho. Ao fazerem a descoberta, comemoravam e compreendiam
que poderiam então desenhar como preferissem: com cores que se identificavam,
do tamanho que desejavam. Se existia uma preocupação em desenhar com cores
e tamanhos “reais” era porque disso foi feito um jogo de olhar para si mesmo
e descobrir cores e formas. Ou seja, a ação do desenho era mais importante do
que a representação da realidade.
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1 Referente à história da Lathoya, relatada anteriormente.
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A Roupa
“Hundertwasser denuncia os três males da segunda pele:
a uniformidade, a simetria na confecção e a tirania da moda. A
uniformidade do anonimato do vestuário traduz no homem a
renúncia ao individualismo, ao orgulho de usar uma segunda pele
criativa, original e diferente das outras.” (RESTANY, 2003, p.38)

“Eu tenho um vestido assim também, mas não serve mais em mim.”
“Minha mãe se veste assim também! Ela é linda!”
“Minha mãe briga comigo se sujar.”

“Aí é o Polo Sul”

“Não dá pra brincar assim, essa roupa é de passear.”
“Essa é bonita, a outra era feia.”

“Eu sou assim também!”

“Esse eu sei! É índio, índio que usa folha!”

Para Hundertwasser, a roupa é uma camada importante da expressão

Falas das crianças.

do indivíduo, ela complementa a primeira camada, a pele, e as duas juntas

Tendo já passado pela experiência de desenhar com o corpo na

compõe uma imagem que é a criação, a experimentação e a vivência de seu

posição vertical e enfileiradas, uma ao lado da outra, as crianças agora

dono. A partir desse entendimento, o pintor começa a costurar as próprias

experimentaram o oposto: desenhar de bruços, deitadas no chão e em roda.

roupas, meias, sapatos, chapéu, etc., para ele, a roupa é um “passaporte

Um tecido branco de algodão foi estendido no chão e as crianças puderam

social” e a segunda pele “torna-se maquilhagem distintiva da quarta [o meio

desenhar com canetas permanentes e pintar com giz pastel a partir da

social]: sinal de pertencer a um grupo que consolida a sua identidade [...]”

conversa desenvolvida na sala. Essa experiência em roda, trabalhando todas

(RESTANY, 2003, p.39).

ao mesmo tempo e no mesmo suporte, gerou uma comunicação muito maior

De tão intimamente conectada ao corpo, a roupa já apareceu

entre as crianças.

como questão nas atividades sobre a primeira pele, onde algumas crianças

Quase todas as crianças já haviam terminado o desenho e ido

tiveram o cuidado de desenhar a roupa que estavam vestindo no dia, ou

brincar no parque. Restaram na sala apenas a Yasmin e a Natalie que estava

ainda, a roupa preferida. O assunto também apareceu com a experiência

pontilhando com a caneta preta o tecido inteiro:

do Lunático. As crianças que já o haviam levado para casa relataram
animadas uma descoberta: a roupa do novo amigo brilhava no escuro,

Yasmin: Natalie, não faz pontinho no meu! Por favor!

cheia de estrelas.

Natalie continuou seu processo de pontinhos e a Yasmin

Trazendo este assunto para conversa, as crianças observaram diversas
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terminou o desenho:

imagens, selecionadas previamente, de outras crianças de países ao redor do

Yasmin: Natalie, NÃO faz pontinho no meu! Mariana, você viu

planeta com culturas muito diferentes. Algumas apresentavam características

isso? Ela fez pontinho no desenho de todo mundo, eu vou pro

físicas bastante distintas, mas era na vestimenta que a diferença cultural se

parque, não deixa ela fazer no meu!

confirmava e foi isso que pautou a conversa.

Pesq.: O que você acha disso Natalie?
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Natalie: Só mais um pouquinho.
A Yasmin ficou esperando a Natalie acabar seus pontinhos e
se certificou de que não seria feito nenhum em seu desenho.
Quando a Natalie terminou, a Yasmin estendeu a mão:
Yasmin: Vem! Vamos pro parque!
Natalie: Mariana, eu terminei! É uma melancia gigante! Eu adoro
melancia! Hoje tem melancia! Olha! Essa é a cor da melancia!
E me mostrou a caneta de tecido da cor preta antes de pegar
na mão da Yasmin e ir para o parque.

Atividade 2, pele: desenho no tecido. Foto: arquivo pessoal
Pontinhos da Natalie nos desenhos das outras crianças.
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Na próxima página: foto do tecido inteiro na exposição de final de ano da EMEI.>
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Observações
Desenhar no tecido não é uma tarefa simples, principalmente
se o material não estiver devidamente fixado em uma superfície rígida e
uniforme, caso contrário, irá deslizar. No resultado final da atividade, ao
observar o tecido como um todo, fica fácil distinguir três tipos de desenhos:
aqueles que ficaram inacabados, aqueles que por terem tamanho reduzido
foram terminados e os grafismos. Todos esses desenhos foram formas
encontradas para contornar o problema do tecido se mexendo e esticando,
dificultando o movimento contínuo da caneta. Com a dificuldade geral, e
a posição das crianças deitadas em círculo, essa atividade rendeu muitas
interações, inclusive de uma intervindo no desenho da outra, gerando um
grande desenho realizado em conjunto, arrematado pelos pontinhos da
melancia da Natalie.
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A Casa

“Eu moro em prédio e minha
vó mora em casa e às vezes eu
moro com ela.”

“Eu subo escada.”

“ [...] a harmonia natural se realiza na diversidade e não
na uniformidade. A lei da natureza é a lei da arte: a do jogo
aleatório da criatividade espontânea. Os pormenores mais
espetaculares da beleza na natureza apresentam-se-nos na
sua total gratuidade [...] (RESTANY, 2003, p.58)

Essa foi a resposta de Hundertwasser aos arquitetos funcionalistas

“No meu quarto mora eu e meus irmãos.”
“Eu vou de ônibus, mas o
trabalho da minha mãe é
perto.”

“Eu moro em casa, a minha
é no segundo andar.”

“A minha é perto, vou a pé pra casa.”
“No meu quarto mora eu e minha
‘filhinha’ que me acorda de noite.”

de sua época que criticaram a arquitetura “fantástica” defendida pelo pintor.
Para ele, a casa é um espaço feliz ligado à natureza: “Quando deixarmos a
natureza repintar as paredes… elas tornar-se-ão humanas e nós poderemos
voltar a viver.” (HUNDERTWASSER in: RESTANY, 2003, p.44).
Considerado um “médico de casas doentes”, Hundertwasser é um grande
crítico das linhas retas e da arquitetura funcionalista, defendendo formas
orgânicas e o entrelaçamento da moradia com a natureza, relacionando a
terceira pele com a quinta (meio ambiente).
Esse tema foi trabalhado em duas atividades com as crianças. Após
a leitura de mais um dia do diário do Lunático, iniciou-se uma conversa

Falas das crianças.

“Foi quando o vermelho encostou no amarelo que eu tinha pintado.”1
Boa parte das crianças já sabia que era possível misturar cores e
algumas já sabiam quais misturar para conseguir a cor desejada. Ainda assim,
essa experiência surgiu como faísca e toda a turma se colocou a produzir
cores. Ao perguntar, no final da atividade, se aquelas eram as casas onde
moravam, as crianças se entreolharam, devolveram um olhar por cima dos
olhos, como que culpadas, e disseram: “Sim!”
“Vou fazer assim para dar o ponto.”

sobre o lugar onde ele morava: a Lua. As crianças levantaram que a casa dele
deveria ser muito diferente das casas aqui na Terra. Mas afinal, como são as
casas na Terra? Como é a casa onde você mora?
Partindo dessa conversa, no ambiente do ateliê da escola, as crianças
receberam papel canson de gramatura 200, pincel e 3 cores de tinta guache:
azul, amarelo e magenta. Nada foi falado sobre a mistura de cores, a proposta
era desenhar a própria casa. Poucos minutos após o início da atividade, umas

“Aqui é a porta e aqui
é onde chega o suco.”

“Minha casa não é uma bola,
mas preciso fazer isso.”
“A minha casa é mais molhada.”
“Nossa! É muito gostoso
fazer assim.”

“A minha casa é assim: aqui
é o trabalho da minha mãe
e aí pim-pim-pim, chega
em casa.”
Falas das crianças.

das crianças gritou muito alto: “Olha! Ficou laranja!”. Várias crianças saíram
de seus lugares para ver o laranja e para descobrir como aquilo aconteceu:
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1 Depoimento de uma das crianças da turma 6A.
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Claro que o objetivo do desenho da casa se perdeu em muitos dos
trabalhos para dar lugar ao desenho das cores e dos movimentos com o
pincel. Foi um processo muito rico de manifestação de autonomia e
compartilhamento de experiências. As imagens resultantes, são o retrato
deste processo.

“É cheio de estrelas.”
“Tem buracos.”

“Eu sei! é um
queijo gigante”

“É tudo brilhante.”
“É igual à nossa,
mas menor.”

“É escuro, mas tem
“Tem cometas”
muita estrela e não
fica escuro.”
“É de marshmallow”
Falas das crianças.

Ateliê após atividade de desenho da casa.
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alice

Antony - desenho 1

aylla

Antony - desenho 2

133

134

fabricio

júlia - desenho 1

guilherme

júlia - desenho 2
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maicol

maria clara

136

natalie

paola

137

yasmin - desenho 1

yasmin - desenho 2

138

sofi a

139

pedro

140

neymar

141

lathoya

142

maria luiza

143

enzo - desenho 1

144

davi - desenho 1
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Observações
A segunda parte da atividade resultou em desenhos muito mais
figurativos. Estava frio e chuvoso, por isso as crianças permaneceram na sala
de aula, com as mesas organizadas em uma única fila e as crianças uma de
frente para a outra. Foram entregues cartolinas pretas para que cada dupla
trabalhasse junto, utilizando giz pastel seco. O objetivo, dessa vez, era desenhar
a casa do Lunático.
Ao contrário da primeira parte, as crianças se sentiram mais
familiarizadas com o material, ainda que fosse um pouco diferente do usual
e isso facilitou uma produção mais figurativa. De forma congruente, um
fator importante para a figuração, tão forte em relação à primeira parte da
enzo - desenho 2

atividade, foi a elaboração de uma narrativa sobre um personagem querido
que habitava um mundo instigante onde tudo era possível. Isso permitiu
uma grande liberdade para cada criança imaginar sua própria história para
o Lunático.
Na primeira parte, a conversa entre as crianças da turma era intensa.
Nesta segunda, a troca entre elas era menos eufórica, elas sabiam exatamente
as cores que precisavam e a conversa quase que se resumia apenas na
declaração do que elas iriam desenhar: “vou desenhar o Lunático”, “vou
fazer muitas estrelas”, “vou fazer uma bola”.

davi - desenho 2
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Nas próximas páginas: fotos da atividade 3. Arquivo pessoal.
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149

150

151

152

153

daniela, alice e paola

154

davi

155

enzo e júlia

156

ruth e maria luíza

157

lívia e pedro

158

marcela e maicol

159

natalie e larissa

160

neymar e maria clara

161

guilherme

marcelo aylla
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Guia Afetivo da Praça: o espaço habitado
A Praça da República foi explorada por meio de atividades de
desenho partindo da experiência dos 5 sentidos: audição, tato, visão, olfato
e paladar. O principal objetivo foi trabalhar com as materialidades dos
suportes. O Lunático não participou mais como gatilho para iniciar estas
atividades, mas a roda de conversa e a passagem pelas casas das crianças
continuaram até o final do ano. Neste caso, o gatilho para cada uma das
atividades foi uma experiência sensorial.

Audição
No primeiro, as crianças sentaram em roda na sala e foram vendadas. Diferentes
sons foram tocados e o desafio era descobrir o que eram aqueles barulhos.
As crianças tiraram as vendas e a professora pediu que cada uma
escolhesse um som para si mesmo. Depois dessa dinâmica, foram entregues papel
pardo de gramatura bem alta e carvão para que elas desenhassem o som que
haviam escolhido para si mesmas. Essa atividade piloto foi decisiva para entender
a dinâmica de trabalho com as crianças vendadas e para que elas explorassem o
carvão, um material de desenho que quase nenhuma delas conhecia.

Foram dois momentos: um na sala de aula e o outro na Praça da República.
“São pessoas falando.”
“Muita gente.”

“Uma explosão.”
“Chuva.”

“Carro e motoca.”
“Cachoeira.”

Uma família.”

“Alguma coisa
quebrando.”

Marcelo: o meu barulho é assim.
(ele arranha a superfície da cadeira da sala de aula)
Após distribuído o material de desenho, olho em volta. Todas
as crianças desenhavam sentadas ou deitadas no chão, mas o
Marcelo estava agachado, utilizando a cadeira na qual havia
passado as unhas para produzir som como mesa para desenhar.
Pesq.: Você já conhecia o carvão?
Marcelo: Já sim, eu adoro desenhar com carvão, estou fazendo o
meu barulho. Olha, eu sou o menino carvão. Cuidado! Eu pego fogo!1

Foto: arquivo pessoal.
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1 Diálogo registrado durante ou logo após a atividade com as crianças
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Fotos da atividade 4 [audição]. Arquivo pessoal.
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Fotos da atividade 4 [audição]. Marcelo e Enzo explorando o carvão.
Arquivo pessoal.
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Para o segundo momento, na semana seguinte, as crianças formaram
uma fila, com as mãos dadas ou no ombro do colega, e foram vendadas

O Pedro, desapontado com a minha resposta, voltou para
continuar o desenho. Ao final da atividade, veio me mostrar:

novamente. Caminhando devagar, elas foram da sala de aula para a Praça
da República, fazendo silêncio e buscando ouvir os sons. Algumas ficaram

Pedro: Ó! Eu desenhei o ar!

com um pouco de medo e muitas tiravam a venda de vez em quando para

Pesq.: Uau! E você gostou?

olhar onde estavam indo, mas ao sentar em roda em uma parte mais calma

Pedro: Sim!

da Praça, todas quiseram contar os sons que escutaram.

Davi: Mariana, tira foto do meu também?1

“Passarinho e o vento.”
“Água e pessoas.”
“Escutei minha
vó lá na China.”

“Água, vento
e crianças.”
“Ouvi as formigas.”

“O vento, a água
e o passarinho.”

“Carros, pessoas e água.”

“Ouvi os peixes e a
tartaruga e a água.”
Falas das crianças.

Foram entregues o papel pardo grosso e o carvão novamente.
As crianças recolocaram as vendas e fizeram um desenho cego, apenas o
contorno. Conforme terminavam, podiam retirar a venda e recebiam giz de
lousa colorido para continuar o desenho.

Maria Luiza: Olha Mariana, o meu desenho, olha! Ficou igualzinho!
Pedro: Mariana, isso é muito difícil, eu não sei desenhar!
Pesq.: Imagina, Pedro! Quando a gente desenha, o desenho é
pra gente, então desenhamos como a gente quiser.
Pedro: Tá.

Foto: Davi mostrando seu desenho da atividade 4 [audição]. Arquivo pessoal.
1 Diálogo registrado durante ou logo após a atividade com as crianças.
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Foto: Maria Luíza mostrando seu desenho da atividade 4 [audição]. Arquivo pessoal.
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Foto: Pedro mostrando seu desenho da atividade 4 [audição]. Arquivo pessoal.
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Fotos da atividade 4 [audição]. Arquivo pessoal.
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175

176

177

178

alice 1

antony 1

alice 2

antony 2

179

brendha 1
aylla 1

aylla 2

180

brendha 2

181

daniela 1
davi 1

daniela 2

182

davi 2

183

184

enzo 1

fabrício 1

enzo 2

fabrício 2

185

186

júlia 1

lathoya 1

júlia 2

lathoya 2

187

188

lívia 1

maicol 1

lívia 2

maicol 2

189

190

marcelo 1

maria clara 1

marcelo 2

maria clara 2

191

natalie 1
maria luíza 1

maria luíza 2

192

natalie 2

193

neymar 1
pedro 1

naymar 2

194

pedro 2

195

Observações
Dividir a atividade em duas partes utilizando os mesmos suportes
para os desenhos possibilitou comparar a forma pela qual cada criança
incorporou o ambiente da Praça da República. No desenho da Maria Luíza,
por exemplo, a fonte no meio do lago foi o elemento que mais chamou a
atenção, pelo seu som de água contínuo. Também é possível observar alguns
elementos constantes que podem indicar a identidade de cada criança, ou
seja, a “presença” dela própria no desenho, como no caso dos corações no
desenho da Ruth. Assim, os sons da Praça aparecem em novos elementos
associados a um elemento principal que a criança desenha por afinidade,
independentemente do contexto do desenho.
O uso do carvão permitiu que as crianças usassem os dedos para
ruth 1

esfumar alguma parte do desenho que não as agradassem sem, no entanto,
apagar por completo os traços originais, permitindo acompanhar a evolução
do desenho. A cor do giz de lousa estimulou uma exploração maior de
composições gráficas por meio da criação de manchas, ficando o carvão
mais restrito às linhas. Mesmo assim, os dois materiais se apresentaram como
materialidade instigante para as crianças que pintaram também as mãos e
brincaram de “gastar” os materiais para vê-los se transformarem em pó.
Novamente, Lathoya demonstra estar um passo mais próxima de
uma linguagem por meio dos conceitos, utilizando um código gráfico para
ilustrar a presença do som de vozes. Foram várias tentativas de desenho
esfumadas até que encontrasse a forma que lhe agradasse.

ruth 2
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Tato
Essa atividade também foi dividida em dois momentos: o primeiro,

papel. No final, pintou a própria mão e carimbou por cima
de tudo. Depois, pintou todo o papel, “apagando” todas as
imagens carimbadas.1

foi a experiência na Praça e o segundo, foi a produção dos desenhos.
Na experiência, as crianças foram divididas em dois grupos que se
revezaram, um com saquinhos de tecido e outro com pequenos pedaços
de papel vegetal. A proposta era caminhar pela Praça coletando texturas,
tanto através da técnica de frotagem, utilizando os papéis vegetais com o giz
de cera nos pavimentos, nas árvores, etc., quanto realizando uma coleta de
pequenos itens que chamassem a atenção. Foi uma atividade acompanhada
bem de perto pelos adultos responsáveis. Ao voltar para a escola, os

Observações
Por algumas questões técnicas de viabilidade da atividade na EMEI,
os desenhos ficaram sem autoria e foram poucas as crianças que participaram.
A experiência da coleta na praça foi o momento mais importante: a
primeira exploração da Praça pelas crianças a partir de um olhar diferente,
investigativo e questionador.

saquinhos foram pendurados no ateliê e os papéis vegetais guardados.
No segundo momento, no ateliê, cada criança recebeu seu saquinho
e foi explicada a técnica do carimbo. A proposta era transformar os itens
coletados em carimbo no papel, utilizando tinta guache. Essa técnica de
produzir carimbo foi bastante nova para as crianças que tiveram um pouco
de dificuldade. Essa atividade também aconteceu em um dia em que muitas
crianças faltaram à escola.

Larissa: Como é mesmo que faz esse carimbo?
Pesq.: Você coloca a tinta em alguma das coisas que você
colocou no seu saquinho, e aí você aperta essa parte pintada
no papel. Assim.
(Usei uma tampinha de garrafa como exemplo)
Larissa: Uaaaaaau! Deixa eu fazer!!

Ela carimbou a tampinha, uma manga, uma folha, outras
tampinhas, diversos itens. Até quase não ter mais espaço no
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1 Relato registrado durante ou logo após a atividade com as crianças.
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Atividade 5 [tato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 5 [tato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 5 [tato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 5 [tato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 5 [tato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 5 [tato]. Fotos: Susan Ritschel.
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209

210

211

212

213

214
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Visão
Para trabalhar o sentido da visão, as crianças foram divididas em
pequenos grupos de cinco e receberam câmeras (3 câmeras digitais e 2
câmeras de celulares) para caminharem pela Praça da República explorando
os diferentes pontos de vista, ângulos de visão, proximidades (zoom in e
zoom out) e enquadramentos. O número de fotos que cada criança poderia
tirar era livre e foi bastante diverso, algumas tiraram mais de trinta fotos
enquanto outras apenas duas. Foi interessante também perceber o que
chamou a atenção de cada criança: algumas se concentraram em figuras
humanas ou nos animais, outras apenas na vegetação, ou nos elementos
relacionados à água.
As crianças iam registrando as cenas do que se passava na praça, um
homem com dois cachorros, outro se banhando nu no lago, profissionais da
limpeza varrendo folhas, os animais no lago e nas copas das árvores, frutas
no chão, objetos descartados ou esquecidos.
No dia seguinte, todas as fotos foram projetadas na brinquedoteca
e cada um pode escolher duas das próprias fotos para serem impressas. Na
semana seguinte, as crianças receberam suas fotos e a professora distribuiu
cola colorida para que fizessem uma intervenção na imagem.

Atividade 6 [visão]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 6 [visão]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 6 [visão]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 6 [visão]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 6 [visão]. Fotos: Susan Ritschel.
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Algumas das fotos tiradas pelas crianças
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A atividade e os desenhos

Atividade 6 [visão]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 6 [visão]. Fotos: Susan Ritschel.
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júlia

marcelo

aylla

júlia

230

ruth

231

marcela

natalie

daniela

ruth

232

davi

233

maria luíza

natalie

234

maria luíza

alice

235

neymar

brendha

maria clara

guilherme

236

daniela

237

antony

davi

marcelo

pedro

238

guilherme

239

maicol

enzo

neymar

240

pedro

241

lathoya

alice

242

antonya
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Observações
O aspecto mais surpreendente desta atividade foi poder observar
a Praça da República a partir do ponto de vista das crianças. A própria
professora, ao observar as imagens, exclamou: "Nossa! Como a Praça é
bonita!". O verde abundante, o lago, a ponte e o chafariz contrastam com
o entorno de edifícios altos de um centro adensado, cheio de pessoas. As
crianças separavam a Praça da cidade: "Mariana, olha, tirei uma foto da
cidade!" Veio o Enzo mostrando a foto do edifício da Secretaria Estadual de
Educação. "Essa foto não consegui. Eu queria tirar foto do passarinho, mas
acabou que foi uma foto da cidade." Disse a Maria Luíza mostrando uma
foto do ponto de ônibus.
No momento de cada criança escolher as fotos para imprimir e pintar,
brendha

nada foi dito que influenciasse a escolha. Uma das crianças, em especial, fez
uma escolha muito inusitada, uma foto borrada, muito provavelmente tirada
sem intenção, onde tudo o que podia ser visto era um close do colete azul
que as crianças usam quando saem dos limites da escola. Sem questionar, a
foto foi impressa e, ao entregá-la, a criança disse: "Agora você pode me dar
a tinta azul? É minha cor favorita." E ela pintou azul sobre azul. De todas as
fotos tiradas, a que mais afetou a criança foi aquela com maior quantidade
da sua cor favorita.
Foi nas intervenções que as escolhas das fotos ficaram evidentes.
Sendo o ato de contornar a figura de um cachorro, pintar um rosto, colocar
uma "roupa nesse homem que estava nu! Por favor, né Mariana?!"1 Colocar
frutos nas árvores ou desenhar alguém brincando no parquinho, todas as
intervenções enfatizaram o afeto existente na imagem por meio do traço.

1 Fala da Lathoya durante a atividade.
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Olfato
Essa atividade aconteceu no espaço do ateliê. As crianças foram vendadas
e vários alimentos foram divididos em pequenos potes ou bandejas de isopor para
que elas pudessem cheirar e descobrir o que poderia ter aquele cheiro.
Hortelã : “Parece cheiro de chiclete.”
Gengibre: “Eca! Tem cheiro de cebola.”
Curry: “Arde!”
Canela: “Cheiro de chocolate.” “Cheiro de gostoso.”
Açafrão: “Não tem cheiro de nada.” “Tem sim, tem cheiro de
carne!”
Falas das crianças sobre os alimentos.

Em seguida, todos removeram as vendas. A professora ensinou a
produzir uma tinta com aqueles elementos misturando-os com um pouco
de água e cola. As crianças ganharam papéis para utilizarem as tintas que
haviam acabado de produzir. Elas também poderiam colar um elemento
específico, se quisessem. Ao final da atividade, as frutas que sobraram foram
divididas entre as crianças.

Colhendo amoras. Atividade 7 [olfato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 7 [olfato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 7 [olfato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 7 [olfato]. Fotos: Susan Ritschel.
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Observações
Este foi um exercício de composição. O material não era específico
para desenho, muito pelo contrário, eram alimentos com formas, cores,
texturas e cheiros diferentes. A maioria das crianças embarcou no desafio,
mas algumas foram mais afetadas pela possibilidade de misturas do que pelo
desenho em si, gerando alguns resultados inusitados a partir da brincadeira
de mexer nos temperos em cima do papel.
Na maioria dos trabalhos, o desenho se mistura com a colagem de
alguns elementos, como as folhas da hortelã, os cravos e o orégano. Como
o tema do desenho era livre, apareceram muito mais as figuras de desenho
preferidas de cada criança, como carro, borboleta, casa e pessoas.
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Paladar
A proposta desta atividade foi passear com as crianças pelo entorno
da Praça da República comprando os alimentos que são vendidos na região
para finalizar com um piquenique na Praça. A escola forneceu uma verba de
R$ 100,00 e as crianças, junto da professora, foram caminhando e parando
em lanchonetes, docerias e padarias. Em cada lugar, as crianças poderiam
escolher alguma coisa para comprar e o quanto comprar, sempre fazendo as
contas (de forma lúdica), com a ajuda da professora, para ver se o dinheiro
seria suficiente.

“Um pastel e a
gente divide.”

“A gente quer 50
pães de queijo.”

“Quero chocolate
e chiclete.”
Falas das crianças.

Evidentemente, a rota do passeio foi estudada previamente e as
crianças não puderam escolher qualquer alimento. Foram comprados pães
de queijo, um chocotone, biscoito de polvilho, iogurtes de morango e suco
natural de goiaba. Ao final do passeio, a turma parou em uma feira local que
acontece às sextas-feiras, próximo à Av. São Luiz. Lá, foi comprado lichia,
morangos e manga. Tendo acabado o dinheiro, todos voltaram para a Praça
da República, em frente ao portão da EMEI, e arrumaram os alimentos em
cima de panos de chita para fazer um piquenique. Cada criança recebeu uma
aquarela, um pincel, um papel de algodão para aquarela e um giz preto. A
proposta foi fazer um desenho de observação. Finalizado o desenho, todos
partiram para o lanche.
Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 8 [paladar]. Fotos: Susan Ritschel.
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lathoya

282

marcelo

283

yamisn
enzo

284

285

fabrício
sofi a

286

287

daniela

288

maria luíza

289

neymar

290

ruth

291

marcela
maicol

292

293

júlia

294

alice

295

aylla
guilherme

Obsevações
O mais curioso dessa atividade foi a falta dos elementos identitários
de cada criança, pois apenas a Aylla, o Neymar e a Alice se desenharam junto
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mais envolvimento e a primeira em que nenhuma criança buscou ajuda por
não saber como fazer, ou simplesmente não ter vontade.

às frutas. Talvez pelo fato de ser um desenho de observação - e também pelo

O passeio pelo entorno da Praça e a possibilidade de participação na

fato de as crianças já estarem há um ano inteiro praticando o desenho - a

escolha dos alimentos foi muito rica e importante para a relação das crianças

atenção às formas e cores foi muito maior. Essa foi uma das atividades com

na atividade de desenho.
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Atividade extra: pintar na praça

possibilidade desse material incrível que a atividade foi construída. Com
pequenas telas e tinta óleo, as crianças se posicionaram na Praça em frente à

Todas as atividades foram aqui apresentadas em ordem cronológica.
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fonte, ao lago e à ponte para pintar livremente.

Entretanto, entre as atividade do olfato e do paladar, foi realizada uma

As pinturas finais mostram uma profusão de cores, formas e gestos.

outra atividade extra: pintura livre na Praça da República. Depois de

A mistura das tintas e a produção de cores foi o que moveu boa parte das

tantos desenhos focados em apenas um sentido específico, era necessária a

crianças a preencherem praticamente toda a tela. Infelizmente, as imagens

experiência do desenho a partir do todo. A professora Priscila lembrou que

aqui mostradas são fotos das pinturas que foram, em sua maioria, levadas para

a escola possuía cavaletes que quase nunca eram utilizados e foi a partir da

casa pelas crianças e, nesse processo, a autoria de cada produção se perdeu.
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Atividade 9 [extra]. Fotos: Susan Ritschel.
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Atividade 9 [extra]. Fotos: Susan Ritschel.
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Guia Afetivo da Praça: considerações

Para melhor trabalhar cada um dos temas e aprofundá-los com as crianças,
seria necessário o trabalho de um ano inteiro na EMEI, além do período de
planejamento, responsável por garantir a harmonia com as necessidades da
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As atividades na escola foram encerradas com uma exposição

escola e o calendário já programado. Além disso, um grupo um pouco mais

dos trabalhos desenvolvidos e apresentação das crianças para os pais e a

reduzido de crianças permitiria uma aproximação maior dos processos de

comunidade. A exposição foi realizada na própria Praça da República, como

cada uma. Infelizmente, na rede pública, o problema da superlotação de

forma de ocupação, marcando a presença das crianças no lugar e convidando

crianças e jovens nas escolas é uma constante, dificultando – quando não

os transeuntes para participar.

inviabilizando – o trabalho do professor.

A experiência destas atividades de desenho com as crianças da

Foi durante as atividades na EMEI, pautadas pela teoria estudada

EMEI Armando de Arruda Pereira foi extraordinária, muito rica e de

previamente, que as perguntas desta pesquisa ganharam um caminho para

extrema importância para a compreensão do desenho afetivo. Entretanto,

as respostas. “O que é o desenho afetivo?” “Quais são suas características?”

a quantidade de atividades propostas foi intensa para o período de 6 meses.

“Como acessá-lo?” serão as questões desenvolvidas no próximo capítulo.
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Capítulo 3:

desenho afetivo

Corpo Desenhista
Pessoas de todas as profissões e todos os ofícios, num
momento ou em outro, desenham para nos esclarecer sobre
algum aspecto – e isso ocorre ao falhar a fala. Desenha-se
gesticulando no espaço, onde o traço é um gestor com maior
duração para o olhar. Aliás, desenha-se mentalmente o tempo
todo. Desde o instante em que acordamos até irmos dormir,
desenhamos. Dormindo, desenhamos também. (MUBARAC,
2019, p. 245)

Desde o nascimento, o ser humano vai aos poucos tomando
consciência do seu corpo e das possibilidades de movimento, do espaço
e das distâncias. As percepções dos sentidos implicam uma expressão por
meio do movimento desse corpo: sobressalto, riso, choro, gestos das mãos,
das pernas, da cabeça e do tronco, formando riscos, desenhando no ar. O
movimento corporal é o início do desenho.
Mubarac1 (Rio Claro, 1959), no livro Sobre o Desenho no Brasil –
onde organiza textos de diversos autores sobre o tema – evita categorizar o
desenho como uma linguagem, porque esta seria uma maneira de diminuí-lo
a regras sintáticas. Mas também não é possível negar que o seja, visto que a
[,,,] a leitura dos desenhos de todos os tempos se dá na
aproximação dos sentidos por eles e através deles investidos
e desvendados, em sua história e sua leitura críticas, assim
como em sua constituição material. Sua fisicalidade aqui
importa tanto quanto seus significados abstratos.
(MUBARAC, 2019, p. 247)
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palavra, mesmo sendo uma comunicação sofisticada, elaborada a partir da
definição de conceitos, está sempre sendo auxiliada pelo desenho das mãos,
da cabeça e do rosto. A palavra não consegue abarcar toda a possibilidade
do pensamento e, muito menos, toda a sensação do ser humano em relação
ao mundo.
1 Gravurista, doutor em Artes Plásticas pela ECA e professor na mesma instituição.
321

O desenho é abrangente, podendo figurar tanto uma linguagem

mediadores, traduzindo e codificando as interações entre um e outro. No

objetiva de signos e códigos visuais estabelecidos, como também alcançar

desenho afetivo, as imagens ocupam um lugar entre o eu e o mundo, mas

significados extremamente subjetivos ou, ainda, significado nenhum, sendo

não existe mediação porque, ou não chega a existir um código ou ele não é

o desenho mesmo seu próprio fim.

universal.

Ao buscar características formais para o desenho afetivo, essa

Acontece com frequência vermos e sentirmos certas

pesquisa poderia cair facilmente em uma gramática visual, estabelecendo

qualidades em uma obra de arte sem poder expressá-las com

regras ou leis específicas. Mas se o desenho é tão potente e vasto como

palavras. A razão de nosso fracasso não está no fato de se

linguagem expressiva,

usar uma linguagem, mas sim porque não se conseguiu ainda
fundir essas qualidades percebidas em categorias adequadas.

por que, então, tirar essa potência do desenho e

A linguagem não pode executar a tarefa diretamente, porque

condicioná-lo a um fator básico, de explicitação de elementos

não é via direta para o contato sensório com a realidade; serve

plásticos e visuais ou de uma linguagem aplicada a um tipo

apenas para nomear o que vemos, ouvimos e pensamos. De

de construção? Porque não aproximar suas manifestações?

modo algum é um veículo estranho, inadequado para as coisas

Por que não as colocar num mesmo lugar e tentar entender as

perceptivas; ao contrário, refere-se apenas a experiências

inter-relações dentro dessa potência visual tátil? (MUBARAC,

perceptivas. Estas experiências, contudo, antes de receberem

2019, p. 246)

um nome, devem ser codificadas por análise perceptiva.
Felizmente, a análise perceptiva é muito sutil e pode ir além.

Durante as atividades realizadas na EMEI Armando Arruda, foi
possível observar exatamente essa multiplicidade do desenho que não se

Ela aguça a visão para a tarefa de penetrar uma obra de arte
até os limites mais impenetráveis.” (ARNHEIM, 2011, p. 10-11)

restringe apenas ao risco do lápis no papel, mas ao próprio movimento,
tempo e vontade do corpo. Cada uma das crianças possui um corpo diferente

Ao trabalhar comunicação visual, o design se encontra no âmbito da

que sente de maneira diferente e, assim, o desenho se faz único, individual e

experiência sensorial que, como descrito por Arnheim no trecho citado acima,

íntimo, revelando sempre um pouco do Eu do desenhista.

não é de fácil tradução para a linguagem escrita. As palavras fazem parte de

Desenhar é colocar um pouco de si para fora do corpo, é aumentar

um sistema simbólico que permite a comunicação, elas representam ideias já

o próprio mundo do indivíduo. Na discussão sobre a relação afetiva

codificadas pelo ser humano. A comunicação acontece na tentativa de traduzir

estabelecida anteriormente nesta pesquisa, concluiu-se que sua principal

uma experiência para esse código, ou seja, a linguagem escrita representa a

característica é a de configurar uma relação direta entre o Ser e o Mundo.

experiência de forma indireta, representa uma interpretação codificada.

Diferente da relação objetiva, na qual a palavra e o conceito aparecem como
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O desenho, por sua vez, matéria prima de trabalho no design, é

A confusão do desenho infantil não é obrigatoriamente

uma linguagem íntima do indivíduo, independente de codificações, sendo

decorrente de uma confusão das coisas diante de sua visão; a

capaz de manter uma relação direta com a experiência. Contudo, não é fácil

criança não olha desse modo o que desenha. Mas se admitirmos

permitir-se a experiência do desenho. O ser humano adulto, completamente

que muitas vezes seu desenho espontâneo é a reprodução de

absorto na cultura e vida social que valorizam as relações objetivas, tem

sua visão interior das coisas, a pouca precisão do desenho

dificuldade em permitir-se sair desse contexto para ater-se à percepção

será significativa da pouca atenção que a criança presta na

afetiva do que o cerca.

precisão do contorno das coisas. Nesse sentido, seu desenho

Com isso, o desenho passa de representação direta do fenômeno,

exprime globalmente, portanto, sua percepção. (MERLEAU-

para representação da ideia contida na palavra, ou seja, não se desenha o que

PONTY, 2006 p. 204)

é percebido, mas o que é idealizado, como mostra o diagrama 9.
Ao contrário do adulto, a criança ainda não está familiarizada com
os processos simbólicos. Quando faz um desenho, não se preocupa com
Diagrama 09

a ideia do que está desenhando, mas com aquilo que ela experimenta ao

Elaborado pela pesquisadora

desenhar. Quando Merleau-Ponty se refere ao fato da criança “não prestar
atenção no contorno das coisas” ele está se referindo a inabilidade da
experiência

criança em representar as coisas como são compreendidas simbolicamente,
percepção
+
interpretação

experiência

através de um código racional. Ora, a rua não pode subir ao céu, uma pessoa
não tem apenas braços e nem pode ser da cor azul. No entanto, Merleau-

a

cadeir
codificação

Ponty também está se referindo a uma habilidade: a de colocar o desenho
como extensor da percepção. “Para a criança o desenho é uma expressão do
mundo, e não uma simples imitação” (MERLEAU-PONTY, 2006) é, acima

Intenção
criança

adulto

desenho
que legal!
O que é?

Que cadeira
legal!

ideia contida na
codificação
desenho

de tudo, uma comunicação através da relação afetiva.
As leis de construção imagética foram determinadas com o objetivo
de alcançar uma representação o mais próxima possível do que os olhos
dizem ser a realidade. Entretanto, o corpo possui 5 sentidos presentes e toda
uma bagagem de experiências, um baú de memória, que atua na percepção
do mundo.
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O desenho, que começa sempre antes do instante

O desenho afetivo, então, é uma expressão da experiência humana

em que aquilo-que-produz-marcas marca uma superfície

no mundo - que inclui o próprio desenhar – pelo traço em uma superfície.

(e quando digo que começa “antes”, esse “antes” pode ser o

Não possui mediador, ou seja, não é um código a ser decifrado porque

segundo anterior ou a vida inteira), é sempre, em simultâneo,

não existe mensagem objetiva, o propósito do desenho é o desenho em

uma abertura e uma entrega ao mundo: ele é uma abertura

si, importante para o desenhista e não para um outro. É importante como

porque ele aponta e diz “isto é aqui comigo enquanto eu digo

ação e como prazer plástico e gestual do corpo, livre da compulsão por um

está” e, em simultâneo, nesse “dizer” estou-eu(-entregue-ao-

resultado final.

visto) na produção de uma imagem que pode, pelo menos
para mim, substituir para sempre (pelo menos enquanto eu
viver). Ele também é uma abertura em sentido estrito, já que
ele abre uma profundidade na superfície opaca. Ele é também
uma verdadeira entrega porque quem-desenha oferece-o (o
desenho que desenha) ao mundo como mais uma sua coisa,
deixando-se nele através dela: testemunho da Vida.” (JANEIRO,
2012, p. 85)

Essa longa citação de Janeiro1 (Lisboa, 1974) é impossível de ser
quebrada ou mais sinteticamente exposta. Em seu livro A Imagem PorEscrita - desenho e comunicação visual: entre a arquitetura e a fenomenologia,
o autor, em diálogo com Merleau-Ponty, coloca o desenho nessa posição
entre o Ser e o Mundo, afirmando que se trata ao mesmo tempo de uma
abertura e uma entrega. É possível ainda afirmar que se trata, na verdade,
da entrega de uma abertura: o desenho é a ampliação do mundo de quem
desenha, a expressão da fundação de um lugar do Eu no mundo e, por se
tratar de uma fundação (abertura), é também uma entrega de si para o outro
que também está no mundo.
1 Doutor em Arquitetura pela Universidade Técnica de Lisboa e professor na
mesma instituição.
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Desenho de Criança
As análises dos desenhos produzidos pelas crianças durante as atividades
na EMEI Armando Arruda tem o objetivo de identificar algumas características
gráficas afetivas. Todavia o trabalho com crianças prevê a compreensão de um
momento de desenvolvimento do ser humano, ou seja, é preciso considerar as
características cognitivas específicas da criança dessa idade (5 anos), bem como o
repertório imagético e cultural que ela possui, para evitar que tais características
sejam tomadas como parte do desenho afetivo no geral.
No capítulo 1, a partir dos textos de Vigotski, foi estabelecido
que a criança de 5 anos está passando por um momento intermediário do
desenvolvimento da linguagem em que ainda não existe, ou existe apenas
um início do desenvolvimento de conceitos, porque a criança ainda possui
dificuldade de abstração, organizando seus pensamentos por complexos,
exercitando a todo momento as diferentes combinações possíveis entre as
ideias que possui. Segundo as definições de Munari, é um momento bastante
criativo, de muita fantasia e invenção e tudo isso é refletido na expressividade
da criança, podendo ser observado também nos desenhos.
Quando oferecida a oportunidade, as crianças começam a desenhar
desde muito cedo, mesmo se apenas utilizando os dedos para riscar a terra. Com
o desenvolvimento do corpo e da percepção, e com a constante vivência cultural,
o desenho da criança também vai ganhando novas formas e possibilidades.
A partir do final do século XIX, os desenhos das crianças foram
estudados por diversos autores de campos diferentes, desde a psicologia,
pedagogia, sociologia e estética na arte. Muitos autores, como Luquet e
Lowenfeld, dividiram o desenvolvimento do grafismo infantil em fases,
levando em conta características como o aparecimento de determinados
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elementos nos desenhos, a composição narrativa e a representação simbólica.
Outro autor importante foi Piaget, que determinou três fases que
relacionam o desenvolvimento do desenho com o desenvolvimento do
raciocínio da criança. Entretanto, “durante muito tempo, só se reteve do
grafismo infantil as particularidades que diziam respeito à inabilidade
motora, atribuindo os sucessos ao acaso” (MÈREDIEU, 1979, P. 3). Por
se considerada um ser humano em desenvolvimento, não se reconhecia a
autonomia da criança para suas produções expressivas e nem seu papel social
como participante ativa na produção da cultura e da história. A compreensão
era de que, à criança, competia, antes, alcançar as formas expressivas e
cognitivas do adulto. “Concepções que são todas tributárias de uma errônea
teoria da percepção. Não existe visão verdadeira, e a visão adulta não pode
de modo algum representar a medida padrão.” (MÈREDIEU, 1979, P. 3).
Florence de Mèredieu (França, 1944-), pesquisadora e professora
na Universidade de Paris, busca em seu livro, O Desenho Infantil, estudar
a relação da criança com seu próprio desenho e a passagem de uma fase
para outra do desenvolvimento do grafismo, tendo como base a abordagem
de Viktor Lowenfeld. Porém, Iavelberg analisa o trabalho da autora de
forma crítica e defende uma análise do desenho da criança que considere
também a educação e o meio social em que está inserida, desenvolvendo um
pensamento próprio sobre o desenho da criança, o qual denomina desenho
cultivado.

O desenho cultivado é um conceito por meio do qual é
possível ver que desde cedo a criança observa e imita atos e
formas de desenhos realizados em sua presença, incorporandoos em seu repertório por intermédio de assimilação recriadora.
(IAVELBERG, 2017, P.44)
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O pensamento de Iavelberg sobre o desenvolvimento do desenho

realizado essa correlação, estabelecer um tempo específico para alguém

da criança é o que mais se assemelha aos conceitos afetivos trabalhados nesta

alcançar um determinado resultado esperado na produção de desenhos é

pesquisa e, principalmente, possuem a preocupação de devolver à criança sua

desrespeitar não somente o contexto vivido por cada pessoa, como também o

autonomia, reconhecendo o papel de participante ativa da sociedade, estando a

processo individual de cada um. Para a criança, o desenho é uma brincadeira

criança inserida em um contexto histórico-cultural que influencia seu repertório

em que ela é um explorador das próprias possibilidades de criação e, por

de imagens e também o seu estímulo e a sua relação com o próprio desenho.

isso, a grande motivação para desenhar é o próprio processo lúdico de
produzir marcas em um suporte, esteja a criança em uma fase mais inicial

Momentos Conceituais do Desenvolvimento do

ou mais avançada do desenvolvimento cognitivo. Durante as atividades na

Desenho Cultivado

EMEI, foi possível observar desenhos com características de diversas fases
do desenvolvimento, contudo todas as crianças possuíam a mesma idade,

AÇÃO: desenhos iniciais pré-simbólicos. Nesse momento, a
criança está interessada em realizar movimentos e ver o que

entre 5 e 6 anos.
O estudo das fases do desenvolvimento do desenho da criança foi

faz enquanto desenha.

importante para o olhar cuidadoso em relação ao processo de cada um na

IMAGINAÇÃO I: progressivamente, os desenhos iniciais são

turma 6A. Com essa bagagem, foi possível observar os desenhos buscando o

transformados em figuras que constituem símbolos.

mínimo de julgamento, procurando encontrar características que estivessem

IMAGINAÇÃO II: aos poucos, o desenhista articula esses

relacionadas ao desenho afetivo em si. Nesse cenário foram observadas quatro

símbolos em imagens narrativas.

questões: rompimento com a realidade, apresentação do Eu, incorporação

APROPRIAÇÃO: a criança descobre que pode desenhar os

do tempo e sobreposição da narrativa.

objetos, reais ou não, omitindo alguns elementos de sua
representação, porque percebe que esse recurso de desenho
existe em seu ambiente cultural e deseja experimentar esses
modelos que observa.
(Texto adaptado de IAVELBERG, 2017, p. 66 )

Outro aspecto importante dos momentos conceituais descritos por
Iavelberg é a preocupação de não associar o desenvolvimento do desenho
com a idade da criança. Apesar de autores importantes, como Piaget, terem
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Rompimento com a realidade
Um desenho é feito de escolhas: o material, o suporte, o tamanho,
as cores, as formas, a composição, o começo e o fim. No desenho afetivo,
essas escolhas são pautadas pelo afeto, ou seja, pela parte da percepção que
conecta o sujeito com o mundo de modo sensível, permitindo reconhecerse a si próprio a partir de suas experiências, de suas memórias e de sua
imaginação. Se uma cor é escolhida, não é porque ela tem semelhança com a
realidade, mas porque ela é aquela que é, para o desenhista, o próprio afeto
do instante em que se desenha. A criança pode desenhar uma pessoa com a
cor azul, não porque foi a primeira cor que ela viu (pois agora considera-se
que já passou deste momento do desenvolvimento), mas porque foi a cor com
a qual se reconheceu em seu momento de afeto. É por esse motivo que uma
característica formal do desenho afetivo é o rompimento com a realidade
estabelecida. Isso não quer dizer que necessariamente todas as cores serão
trocadas. A cor utilizada pode corresponder àquela que é considerada
“real”, desde que esta correspondência faça parte do afeto. Entretanto, é
frequente a não correspondência, o que provoca o uso inesperado das cores.
Neste desenho da Alice, o carro foi pintado colorido. Alice não chegou
a ver nenhum carro, o desenho foi feito durante a atividade relacionada ao
sentido da audição, ela ouviu o barulho dos carros e escolheu desenhá-lo
dentre outros elementos. Antes de pintá-lo, ela exclamou: “Mariana, fiz um
carro! Vou pintar de arco-íris o carro!” Alice estava claramente muito feliz e
enérgica com seu desenho e a escolha de como pintá-lo estava relacionada a
esse sentimento presente naquele momento.

Desenho feito pela Alice, na atividade Audição, em que escolheu pintar colorido o
carro o qual escutara o som.

O mesmo acontece no exemplo já citado do Enzo, na primeira
atividade. Apesar do Enzo ter identificado a cor mais próxima de sua pele
dentre as cores do giz de cera, ele escolheu desenhar-se de vermelho, porque
ele gosta “muito, muito, muito” dessa cor. Entretanto, não se trata de um
sistema de códigos universal – colorido para alegria, vermelho para autoretrato, azul para tristeza, e assim por diante. Cada criança possui seu próprio
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Pela impossibilidade de aprender os códigos mutáveis do desenho
afetivo, a única maneira de familiarização com o código da criança é a
escuta cotidiana durante os processos de criação, uma responsabilidade
do professor da escola pública que é inviabilizada pela precariedade do
sistema de educação infantil em decorrência da quantidade demasiada de
crianças por turma. Esse não é um problema novo, muito pelo contrário, é
um problema que atinge a educação pública há décadas1, mas isso não o faz
menos presente. O acompanhamento da constante recriação dos códigos
expressivos estéticos de cada criança é um modo de estimular e dar suporte
para o desenvolvimento da relação afetiva com o mundo e é preciso garantir
todas as condições para que o professor seja capaz de exercer sua profissão
plenamente.
Outra característica formal decorrente do rompimento com a
realidade é a mudança da proporção. Assim como a escolha da cor é pautada
pelo afeto, a proporção dos elementos desenhados sofre uma modificação
conforme o afeto associado a cada um deles. Na atividade do Paladar fica
bem fácil observar essa característica, visto que mesmo sendo um desenho de
observação, a proporção dos alimentos do piquenique aparece modificada.
O desenho do Guilherme é um bom exemplo para as duas
Desenho feito pelo Enzo, na atividade Pele, onde escolheu pintar-se de vermelho,
mesmo tendo encontrado sua cor “real” no conjunto de giz de cera.

características aqui destacadas. Primeiro ele fez a manga e depois os pães
de queijo, desenhando a fruta muito maior em relação aos outros elementos.
Na hora de colorir, ele ficou escolhendo as cores da paleta de aquarela com
muito cuidado, comparando com as cores dos amigos, pedindo emprestado

código individual e único que pode inclusive não incluir o uso de uma cor.

as que ele não tinha, até completar a pintura de sua fruta. Passado algum

Esse código está em constante modificação porque é atrelado ao próprio Ser

tempo, o Guilherme percebeu que algumas crianças terminaram seus

que se reconstrói incessantemente e está sempre em movimento. É o código

desenhos e estavam brincando ao lado do grupo. Sua manga já estava quase

do instante que pode sim mostrar características constantes, porém nunca
definitivas.
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1 Referência à própria experiência da pesquisadora como aluna das escolas
públicas de São Paulo e à experiência na EMEI Armando de Arruda Pereira.
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terminada, ele procurou pela cor vermelha e carregou em uma pincelada,
terminando o desenho da manga. Guilherme exitou em pintar os pães de
queijo. Por fim, apenas indicou o amarelo e deu seu desenho por finalizado,

indo brincar com as outras crianças.
Desde o início do desenho, o interesse estava na manga que foi
desenhada com cuidado – ainda que apenas com um único risco certeiro
– enquanto os pães de queijo foram cada vez ficando menores. As cores
utilizadas mostram que o Guilherme observou a manga com cuidado: as
cores que ele utilizou podiam ser vistas na fruta, inclusive na ordem em que
ele pintou, apenas o azul não estava presente, mas fica evidente a intenção
de expressar o colorido da fruta, quase uma manga-arco-íris.
Essa análise do desenho serve apenas para o fim de exemplificar as
características aqui descritas de mudança de cor e proporção. Não significa
que o Guilherme tinha o objetivo de pintar uma manga colorida desde o
início, o desenho afetivo não obedece essa ordem de pensamento.
Outros dois exemplos de mudança de proporção são os desenhos
da Lathoya na mesma atividade do Paladar e de uma outra criança (o
desenho está sem autoria) na atividade do olfato. No desenho da Lathoya, a
proporção também seguiu a ordem em que cada elemento foi desenhado, o
que fez a uva ficar gigante em relação à orquídea. Lathoya adora a cor roxa,
isso foi percebido por meio da observação em outras atividades. A escolha
em começar o desenho pela uva não foi aleatória, ela queria utilizar a cor
roxa da aquarela: “Mariana, eu não tenho roxo!” ela disse sem esperar uma
resposta, e pediu emprestado o roxo da Sofia que estava ao seu lado.
Já no outro desenho, o maior elemento foi feito por último: um
coração enorme acima de um grupo de pessoas ao lado de uma casa. Ele
aparece como que uma afirmação do afeto (no sentido de carinho e ternura)
entre as personagens.

Desenho feito pelo Guilherme, na atividade Paladar, em que as cores e a
proporção da manga são alteradas.
336

337

Apresentação do Eu
Se o rompimento com a realidade é causado, dentre outras coisas,
pelo senso de identificação da criança com os materiais, cores e elementos
desenhados, uma outra característica do desenho afetivo também está
ligada a essa mesma identificação: a presença figurativa dela própria em seu
trabalho.
Na atividade da Audição, Ruth terminou seu desenho e perguntou
para a professora: “Professora, terminei. Agora posso fazer um coração?”.
A professora respondeu que sim e Ruth levantou os braços com o punho
fechado: “yuuuupiiii!!!”. Mesmo a criança tendo atendido à proposta da
atividade, ao observar o desenho final, a importância dos corações é inegável.
Desenho feito pela Lathoya, na atividade Paladar.

Desenho sem nome realizado na atividade Olfato.
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Desenhá-los era de fato muito prazeroso para ela.

Desenho da Ruth na atividade da Audição.
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Aconteceu algo parecido com a Júlia na mesma atividade. Ao
terminar o desenho proposto, ela veio entregá-lo mas, subitamente, ela

atividade do paladar. Após trabalhar o desenho dos alimentos no piquenique,
ela desenhou a si mesma muito rapidamente, quase como uma assinatura.

mudou de ideia: “Espera! Eu esqueci o mais importante!” Pouco tempo
depois, quando o desenho foi entregue, ela havia adicionado um coração
e estrelas. E como que para não deixar dúvidas, ainda ao final da mesma
atividade, outra criança, a Natalie, apareceu com o braço esticado para
entregar seu desenho:

Pesq.: “Nossa, quantos corações!”
Natalie: “É eu.”
Pesq.: “Esse é seu som?”
Natalie: “...hum… tum-tum.”

Nos dois primeiros casos, as crianças demonstraram que existia uma
distinção entre a proposta da atividade e o prazer do risco, como se “desenhe

Desenho da Júlia na atividade da Audição.

seu próprio som” pudesse até ser um desafio interessante, mas o prazer real
estivesse na liberdade de desenhar os elementos aos quais a criança se afeiçoava,
ou melhor, com os quais se identificava, naquele momento. Ruth espremeu
corações gigantes entre os elementos que desenhara e Júlia recriou uma
composição que a conectou com seu desenho. São elementos em que a criança
se faz presente figurativamente em seu próprio trabalho. No terceiro caso,
Natalie fundiu as duas coisas, desenhou repetidamente aquilo com o qual se
identificava e chamou se “seu som”.
Identificar-se com o que desenha não quer dizer que a criança
pense que é uma estrela ou um coração. Na verdade, não se trata de um
elemento específico para cada criança, mas de um fazer que está relacionado
à identificação de si próprio, um momento do desenho em que a criança se
coloca em seu próprio trabalho. Um outro exemplo é o desenho da Aylla na
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Desenho da Natalie na atividade da Audição.
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Incorporação do Tempo
Durante as atividades na EMEI, foi observado que, para a criança,
o desenho tem seu próprio tempo, durando enquanto a ação faz sentido
para ela. No momento em que o desenho deixa de ser uma ação corporal
livre e de fruição do próprio criar, a criança perde o interesse, porque a
atividade deixa de fazer sentido para ela que passa, então, a ser tomada por
um outro afeto não relacionado ao ato de desenhar. Talvez seja possível fazer
uma comparação com o comportamento do adulto que desenha por prazer,
despretensiosamente. Mas que, em algum momento, toma consciência de
sua ação e começa a elaborar questionamentos nascidos do julgamento.
Nesse caso, o desenho deixou de ser afetivo e qualquer traço produzido terá
Desenho da Aylla na atividade do Paladar.

como principal motor o pensamento objetivo.
Para a criança, as ações não possuem fim predeterminado. As mudanças
de uma brincadeira para outra ou de um desenho para outro, são movidas
pelo afeto que atua em seus pensamentos. Isso pôde ser muito bem observado
durante uma das atividades cotidianas das crianças na EMEI: os cantinhos.
Nessa atividade, a professora separava as mesas e cadeiras em quatro grupos
e cada grupo se transformava em uma estação com uma atividade diferente:
desenho, carrinhos, tecidos, massinha, entre outros. As crianças escolhiam
com o que gostariam de brincar e se dividiam nos grupos. Porém, muitas
delas começavam em um lugar e iam para outro de forma muito natural, sem
se importar se a atividade no primeiro grupo estava acabada – e realmente
não estava. No grupo de desenho, por exemplo, algumas crianças começavam
a desenvolver seu trabalho e paravam no meio do processo para brincar de
outra coisa. Mais tarde, voltavam para a atividade inicial, continuando de
onde haviam parado, ou iniciavam um desenho diferente ao lado do desenho
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antigo ainda no mesmo suporte, criando uma espécie de afetos sucessivos.
Essa característica do “tempo do afeto” não é muito fácil de observar no
desenho final porque é complicado assumir se um trabalho está terminado ou se

de movimentos do pincel com a cor roxa que perdurou tempo suficiente
para trabalhar em dois papéis. Infelizmente, apenas um dos dois desenhos
permaneceu na escola.

foi abandonado antes que a criança pudesse terminar seus traços. É durante o

Na atividade da Audição, o Enzo e o Marcelo utilizaram o máximo

processo que essa característica se mostra. Entretanto, especialmente na atividade

que o suporte ofereceu e, não sendo suficiente, pintaram as mãos, as mesas
e cadeiras. Todas as crianças já estavam no parque quando o carvão acabou
e elas, contrariadas, foram obrigadas a finalizar a atividade e irem lavarem
as mãos.

Desenho da Yasmin na atividade da Roupa.

Desenho do Enzo na atividade da Casa.

da Roupa, muitos dos desenhos ficaram inacabados, como o desenho da Yasmin.
Outra forma de manifestação desse tempo é a insuficiência do
suporte, isto é, quando o “papel acabou” mas o desenho não. Nesse caso,
a criança pode usar do próprio corpo como suporte para continuar a
brincadeira do desenho, ou então, solicitar mais um papel para o adulto
responsável. Na atividade da Casa, o Enzo utilizou três papéis e, após o
primeiro desenho em que experimentou as tintas, iniciou um processo
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Desenhos do Marcelo e do Enzo, respectivamente, na atividade da Audição.
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Sobreposição da Narrativa
No desenho afetivo, desenhar é criar. Nesse caso, a criação também
é um desafio lúdico (que nada se assemelha ao conceito de superação, não
existe esse objetivo) com regras estabelecidas pela própria criança e que
podem ser modificadas durante o processo, em um diálogo entre o desenhista
e o desenho. Do mesmo modo que o tempo do desenho é determinado pela
duração do afeto, é ainda o afeto que determina o “tema” ao qual a criança
vai dedicar seus esforços como desenhista. Se por algum motivo o foco
muda, o desenho muda, criando uma sobreposição de desenhos, revelando
a história afetiva do autor durante aquele momento.
Nos traços, nem sempre é possível distinguir a mudança de rumo
do desenho. Uma das formas de visualizar essa característica é por meio
da identificação de camadas sobrepostas, ou ainda, de uma mudança
brusca na narrativa que estava sendo empreendida. Mesmo assim, essa é
outra questão que fica evidente durante o processo do desenho e exige um
acompanhamento da ação para que possa ser observada.
Uma das imagens que possibilita a visualização desta característica
do desenho afetivo é o desenho da Larissa durante a atividade do Tato. Ela
demorou um pouco para compreender a proposta, mas assim que percebeu
a possibilidade de imprimir formas passando tinta nos objetos que havia
coletado na Praça e carimbando-os no papel, iniciou um processo através do
qual a forma de cada objeto pressupunha uma narrativa que se modificava,
passando de uma para a outra conforme a atenção dela se transferia para um
novo objeto. O resultado final foi um desenho de formas sobrepostas em
que algumas acabaram se perdendo.
Desenho da Larissa na atividade do Tato.
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Desenho é Desenhando
A análise das atividades de desenho das crianças na EMEI permitiu não
apenas compreender melhor o que é o desenho afetivo como também ajudou
a identificar características formais que podem se apresentar nas imagens
produzidas. O que mais impactou a pesquisa foi a constatação da importância
do corpo nessa linguagem. O corpo, como detentor dos sentidos e como meio
para a percepção, atua na linguagem afetiva integralmente. O corpo sensível é
quem dita as regras no jogo do desenho: o tempo, o foco, a cor e o tamanho (ver
tabela 2). Constituindo a substância mais individual e íntima do ser humano, a
presença do corpo no desenho implica a exposição do Eu. Talvez esse seja um
fator que dificulte o desenho afetivo por parte dos adultos: a exposição ao olhar
Intervenção da Lathoya na atividade da Visão.

do outro que, por experiência própria, compreende como julgador.
Características do Desenho Afetivo

A intervenção da Lathoya em sua foto no exercício da Visão
consiste em outro exemplo de sobreposição de narrativa. Na saída para
tirar as fotos, a Lathoya observou um homem que tomava banho no lago
da Praça completamente nu. Ela ficou muito surpresa e tirou uma foto que
posteriormente foi a escolhida para receber intervenção. Na intervenção,
Lathoya anunciou que iria colocar uma roupa no homem. Enquanto
trabalhava com a cola colorida em cima da foto, narrava diálogos imaginários
sobre a vestimenta, dando risada com as amigas que também narravam suas
intervenções. De repente, ela perguntou: “A gente pode misturar as cores?”

O afeto
resulta em:

No desenho
aparece como:

Rompimento
com a
Realidade

Desproporção

Apresentação
do Eu

Elemento “Eu”

Incorporação
do Tempo

Expansão/Rarefação

Sobreposição
da Narrativa

Sobreposição

Cor Fantasia

Com a resposta afirmativa, ela derramou uma boa quantidade de cola na foto
e misturou com o dedo dizendo: “agora ficou tudo sujo, porque o homem
estava muito sujo e sujou a água!” Dando risada, continuou espalhando a
cola com o dedo até que o material secou e ela deu o desenho por terminado.
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Tabela 02 elaborada pela pesquisadora.
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O desenho afetivo implica a despreocupação com o resultado
final e a presença corpórea e mental no processo da atividade. É, antes de
tudo, uma brincadeira que se aproveita dos sentidos para imprimir traços
na superfície. Foi somente após finalizadas as atividades que foi possível,
olhando novamente para todo o processo, perceber que a melhor forma de
observar o resultado final de um desenho afetivo é assistindo ao processo que
o resultou. Os momentos de pausa, as tomadas de decisão, as reviravoltas, o
movimento dos braços, as falas e cantos. Tudo isso faz parte do desenho e,
no entanto, não é possível observar por completo no resultado final.
Mesmo assim, é interessante observar que as características
formais identificadas parecem ir de encontro às regras da linguagem visual
estabelecidas. Se a preocupação primordial é o equilíbrio de composição,
formas e cores, se a busca é sempre por um raciocínio harmônico, o desenho
da criança não deveria atrair admiradores uma vez que, nele, nenhuma
dessas regras têm importância. Entretanto, esse desenho traçado no afeto
intriga, alegra, acalma, emociona… afeta. E depois de tantos estudos sobre
a imagem, o desenho e a linguagem visual, todos elaborados a partir da voz
adulta, seria um desperdício e até um desrespeito não abrir a discussão para
o momento da vida em que uma grande parte das pessoas mais se dedica a
produzir imagens: o momento criança.
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Capítulo 4:

Considerações Finais

Sobre a Metodologia:
Revisando a metodologia empregada nesta pesquisa, algumas
considerações são necessárias como avaliação do processo e aprendizado
para um próximo: o tempo, o registro e a configuração das atividades
realizadas.
O tempo foi uma questão desde o momento inicial da pesquisa.
Ainda que o objetivo da pesquisa estivesse traçado desde o início, foi um
caminho tortuoso até a compreensão de que o desenho que representava
as questões que motivaram essa pesquisa era o desenho afetivo. Por isso,
ainda que parte fundamental da pesquisa, foi apenas no segundo semestre
que ficou decidido que o desenho a ser analisado seria o das crianças.
Mesmo que necessária para meu próprio esclarecimento sobre o objeto de
estudo, considero que essa demora em iniciar o contato com as escolas foi
determinante no ritmo acelerado das atividades. A pesquisa se beneficiaria
de respiros que permitissem um olhar crítico sobre as atividades durante o
próprio processo e a teoria das 5 peles de Hundertwasser poderia ter sido
mais trabalhada com as crianças.
Nesta pesquisa, a quantidade de atividades e as diferentes técnicas
de desenho empregadas em cada uma delas foi importante exatamente para
a compreensão do desenho afetivo como um todo. Entretanto, em uma
possível sequência do estudo, seria importante construir uma metodologia
para as atividades de modo que o volume de material a ser analisado fosse
mais direcionado. Isto é, a escolha de apenas uma técnica de desenho
facilitaria a análise e comparação entre eles, dispondo apenas da dinâmica
Desenhar é aumentar o mundo.
(JANEIRO, 2017, p. 19)
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da proposta como variante, permitindo a observação do mesmo tipo de
imagem em situações diferentes.
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A quantidade de crianças também gerou algumas dificuldades,
mesmo a turma não sendo das maiores – outra professora da EMEI estava
com uma turma de 32 crianças matriculadas. Como o objetivo era participar
das atividade, registrar os processos tornou-se um desafio. Inicialmente,
a professora tentou me ajudar a tirar fotos, mas como éramos apenas 2
pessoas para 24 crianças, nossa atenção era requisitada a todo momento,
inviabilizando o registro. Quando percebi que realmente seria impossível
fotografar ou filmar durante as atividades, solicitei a ajuda de uma amiga
fotógrafa.
Um problema de ordem organizacional foi o procedimento para
guardar os desenhos após as atividades. A escola não possui muito espaço
para guardar materiais e os desenhos não poderiam ficar de um dia para o
outro no ambiente do ateliê, já que era utilizado por outras turmas também.
Nessa situação, alguns desenhos acabaram indo para as famílias antes de
serem escaneados e outros ficaram sem autoria.
Foi importante observar, também, o envolvimento das crianças nas
propostas de atividade. Quanto mais a proposta envolvia o movimento
do corpo, mais as crianças se doavam no processo, como na atividade da
visão, em que as crianças saíram para tirar fotos na Praça, e na atividade do
paladar, dando a volta no quarteirão. A proposta de criação de narrativas
também provocou o engajamento das crianças, como na atividade da Casa
do Lunático, em que as crianças puderam criar mundos diferentes a partir
da capacidade da criatividade, fantasia e invenção.

Sobre os Objetivos Alcançados
Essa pesquisa não chegou exatamente onde pretendia. Quando os
primeiros objetivos foram traçados em 2018, a pretensão era chegar em uma
análise aprofundada das características existentes no desenho afetivo, poder
comparar o que foi encontrado nas experiências na escola com a gramática
da linguagem visual já existente. Foi aos poucos que o verdadeiro objetivo da
pesquisa se esclareceu: compreender a fundo o significado do desenho afetivo
e suas principais características. Esse objetivo era primordial e somente após
seu alcance é que seria possível partir para uma análise aprofundada dos
traços, linhas, riscos e manchas que compunham essa linguagem.
Porque esse desenho é sim uma linguagem. Ainda que não seja
portadora de uma mensagem objetiva e nem possua um público alvo
específico, o desenho afetivo é, antes de mais nada, uma linguagem do Eu
para si mesmo que se faz maior do que a própria imagem do desenho: é
o processo, a coleção de marcas da experiência de um corpo sensível. É
um conjunto de materiais e elementos gráficos através dos quais alguém se
reconheceu e outros também podem se reconhecer.
Provavelmente, essa pesquisa poderia ter alcançado os objetivos
iniciais se o mergulho na vida das crianças da turma 6A da EMEI Armando
de Arruda Pereira não tivesse sido tão intenso. A vivência aconteceu durante
todo o ano letivo de 2019, que começou um pouco mais tarde devido à
greve decorrente da reivindicação dos professores por melhores condições
de trabalho, o que apertou as datas, movimentando ainda mais as atividades
na escola. Mas como compreender o desenho afetivo sem esse mergulho de
corpo inteiro?
Os desenhos das crianças são atingidos por muita nostalgia,
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idealizações e até sentimentalismo por parte dos adultos e, mesmo
procurando me desviar de tais interpretações, a única forma de me despir
completamente de todo e qualquer pré-conceito foi mergulhar no cotidiano
da escola, me cercando de pessoas que dominam o assunto tanto na prática
como na teoria, além da busca independente por autores que pudessem
esclarecer o mundo das brincadeiras.
Somente após refletir sobre toda essa experiência, somada à leitura da
bibliografia, foi possível construir uma linha de pensamento que realmente
examinasse o desenho afetivo: o que ele é e quais as suas características
gerais. Com isso, entendi que os objetivos iniciais permanecem comigo,
a serem perseguidos em um caminho que apenas começou a se delimitar.
O resultado desta pesquisa é o fomento para uma análise do desenho da
criança como proposta para um novo olhar sobre a linguagem visual e uma
abordagem ampliada do design a partir de uma aproximação com a arte e a
educação.
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Anexo 01:
PEA - Portaria Nº 901, 24 de janeiro de 2014

que constitui-se como a principal linguagem das crianças, sendo por meio
dela que experimentam, criam e aprendem sobre a cultura na qual estão
inseridas, modificando-a e produzindo as culturas infantis;
d) a qualidade social da Educação Infantil com vistas a implementar

Art. 1º – Os Projetos Especiais de Ação – PEAs são instrumentos

processos de autoavaliação das Unidades Educacionais tendo como

de trabalho elaborados pelas Unidades Educacionais, que expressam as

objetivo promover tempos e espaços para reflexão, análise e busca de

prioridades estabelecidas no “Programa de Reorganização Curricular e

encaminhamentos para mudanças necessárias ao contínuo aprimoramento

Administrativa, Ampliação e Fortalecimento da Rede Municipal de Ensino

do Projeto Político- Pedagógico.

de São Paulo- Mais Educação São Paulo” e no Projeto Político-Pedagógico,

e) a importância da avaliação da aprendizagem e sua sintonia com

voltadas essencialmente às necessidades das crianças, jovens e adultos,

as práticas educativas vivenciadas pelas crianças e com o planejamento

definindo as ações a serem desencadeadas, as responsabilidades na sua

do Professor constituindo-se em elo significativo, afastando-se de toda e

execução e avaliação, visando ao aprimoramento das práticas educativas

qualquer forma de avaliação que compare ou meça o desenvolvimento e

e consequente melhoria da qualidade social da educação atendendo as

aprendizagem das crianças;

seguintes especificidades:
I – Na Educação Infantil a discussão curricular deve envolver as
temáticas relacionadas a um currículo integrador para a primeira infância
que considere:

f) a participação das famílias constituindo-se como trabalho em
complementaridade e partilha de responsabilidades;
g) o Professor da primeira infância como um dos construtores
do Projeto Político- Pedagógico da Unidade articulando conhecimentos

a) a organização de tempos, espaços e materiais que promovam

teórico-práticos e de vida em suas intervenções pedagógicas, sendo um

a autonomia e a multiplicidade de experiências de forma a contemplar

observador participativo que intervém para oferecer os recursos à atividade

os interesses e o engajamento das crianças em projetos individuais e/ou

infantil dando-lhes a possibilidade de exercer o seu protagonismo;

coletivos garantindo o respeito aos seus diferentes ritmos e necessidades e
possibilitando a construção das culturas infantis;

h) a indissociabilidade do cuidar e do educar como princípio
presente em toda Educação Básica;

b) as múltiplas linguagens como forma de manifestação, expressão
e conhecimento de mundo que devem fazer parte do universo da infância
e garantir experiências integradoras sem fragmentá-las como conteúdos
disciplinares, mas que dialoguem com as diversas culturas, que considerem
as diferenças e aproximem as crianças das práticas sociais;
c) a brincadeira como forma de expressão e conhecimento do mundo
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Fonte: Sindicato dos Educadores da Infância, disponível em:
<http://sedin.com.br/new/index.php/portaria-dispoe-sobre-os-projetosespeciais-de-acao-pea/> acesso em 27 de dezembro de 2019.
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Anexo 02:
Pedido de autorização de uso de imagem
TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM

Olá!
Meu nome é Mariana e estou auxiliando a professora Priscila nas aulas da turma 6ª de
educação infantil II.
Me formei em arquitetura e trabalhei com projeto voltados para a educação,
principalmente para a primeira infância. No momento, sou aluna de mestrado do
Programa de Pós-Graduação da FAU-USP (Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e
Design) e estou pesquisando como as crianças de 6 anos representam o espaço público
onde vivem: a escola, as ruas, museus, etc.
No semestre que vem, vou propor alguns exercícios de desenho para as crianças
usando diversos materiais e técnicas. Por isso, preciso da autorização do(a) senhor(a)
para poder utilizar o material de desenho produzido (assim como eventuais fotos e
áudios) na pesquisa.

Eu,___________________________________________________________________,
portador (a) da cédula de identidade nº ________________________, inscrito(a) no
CPF sob o nº _____________________, residente n Rua_________________________
________________________________ nº ___________, no bairro ________________
_________________________, AUTORIZO o uso da imagem e/ou som da voz do meu
filho (a) ____________________________________________, menos de idade, para
fins de pesquisa acadêmica , cujos resultados poderão ser divulgados em eventos e
publicações acadêmicos, de maneira gratuita, não onerosa por prazo indeterminado,

Quando a pesquisa for concluída, posso compartilha-la com o(a) senhor(a), basta
deixar um e-mail para contato.

em caráter definitivo.

Caso tenha alguma dúvida, deixo meu contato: mariana.demuth@gmail.com

Por ser esta a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito

Muito obrigada,

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à imagem do mesmo

Mariana

ou a qualquer outro.

_____________________________________________________________________
São Paulo, ________ de ___________________ de 2019
2017.

_______________________________________________
Assinatura
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Dentre todas as formas de desenho, existe uma
que tem como objetivo o próprio desenhar.
Nessa ação, prevalece a relação afetiva, por
meio da qual o desenhista abre caminho para
se reconhecer em seu traço e em suas formas,
nos objetos, no outro e em tudo o que o cerca,
criando um vínculo que pode transformar a
sua visão de mundo.

