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Capítulo 4 Percursos gráficos

As séries de desenhos tomadas neste capítulo são amostras de alguns dos
percursos de desenho acompanhados pelas ADIs ao longo de quatro meses, correspondentes
a um semestre escolar. As condições de produção dos planejamentos das ADIs e de
elaboração dos desenhos são historicamente determinadas, conforme descrições do Capítulo
2. A seleção dos desenhos, também descrita anteriormente, foi feita com base em dois
critérios: pertencerem a crianças que freqüentaram assiduamente os CEIs, e, portanto,
participaram de grande parte das situações organizadas pelas ADIs; e terem passado por
rodadas de leituras das ADIs apontando os avanços das crianças autoras. Assim, o resultado
da seleção partiu de uma sala de aula no curso de Orientação da Prática Educativa, passou
pelos olhares atentos do grupo de ADIs, pelo professor-supervisor, pelo supervisor
pedagógico, até chegar em minhas mãos. Eu tinha como compromisso apoiar os exercícios de
leitura dos desenhos trazidos, para que pudessem voltar aos grupos levando novos pontos
para reflexão, dando retorno às ADIs sobre as possibilidades de continuidade do trabalho
com as crianças.
Os referidos desenhos não foram gerados espontaneamente: devem ser entendidos
como respostas que revelam o modo como cada criança significou a proposta de suas
professoras (ADIs) em uma experiência gráfica. Por sua vez, as propostas dessas professoras
também são aceitas como elaborações próprias sobre os conteúdos tratados em sala de aula,
na interação com seus pares e com o professor-supervisor. Esse entrelaçamento de sentidos
compõe os contornos do desenho como atividade humana, tomado como fruto de um
desenvolvimento gráfico que se dá de maneira total, constituindo-se pela dimensão biológica
e ao mesmo tempo cultural.
A experiência de olhar posta neste capítulo toma como ponto de partida o desenho
como jogo para uma criança. Para o adulto, foi colocado o desafio do desvelamento, da
compreensão das regras próprias dessa complexa atividade, procurando compreender os
problemas que as crianças encontraram e como construíram soluções gráficas, em uma
dinâmica na qual fazer e olhar o seu fazer alimentaram-se mutuamente.
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1 A gênese singular da figura

O apelo à figuração era muito forte entre as ADIs no início do semestre. Muitas
tinham a expectativa de que, ao aderirem às propostas sugeridas pelos professoressupervisores, em pouco tempo presenciariam as crianças sob sua orientação produzirem
“figuras bem completas”, como diziam. Até mesmo esse desejo já é uma resposta às
descobertas das ADIs em suas primeiras rodadas de análises dos desenhos que vinham dos
CEIs. Segundo levantamento dos professores-supervisores, poucas crianças produziam
figuras, apesar de já terem 4 ou 5 anos. Esse dado contraria a crença na determinação do
desenho pela faixa etária e reforça as teorias sociohistóricas, que creditam papel fundamental
às experiências das crianças.
De fato, a visão do desenho nos CEIs era muito próxima à descrição de Silva e
Sommerhalder (1999), citada no Capítulo 1. Na maioria das unidades, não havia muitas
opções de materiais para desenhar, sendo o giz de lousa e o giz de cera os mais comuns e,
mesmo assim, sem muitas variações de cor. O modo assistemático de considerar o desenho
na rotina pedagógica e as precárias condições para desenhar têm relação direta com os
resultados gráficos das crianças, evidenciando que, para além da capacidade de representar,
elas necessitam envolver-se em problemas da dimensão do próprio fazer, desde a construção
de procedimentos para o uso de materiais até a busca de modos expressivos para desenhar.
A descoberta de que as crianças poderiam desenhar muito mais e melhor levou
muitas ADIs, e mesmo professores-supervisores, a supor uma intervenção direta: se as
crianças não estão fazendo figuras, então dever-se-ia propor a elas que desenhassem suas
figuras. No entanto, considerou-se que as crianças seriam mais beneficiadas se pudessem
explorar suas garatujas tanto quanto fosse necessário, trabalhando em propostas centradas na
variação de materiais, de tipos e tamanhos de suportes, na aposta que tais experiências seriam
fundamentais para a construção do repertório gráfico que a criança precisa conquistar a fim
de desenvolver qualquer desenho, até mesmo os figurativos, como se verá a seguir.
O percurso de Athiley, de 3 anos, é recuperado aqui a partir do dia 16 de agosto
de 2004. No primeiro desenho da série, podem-se observar figurinhas muito pequenas,
timidamente ocupando o papel: linhas que saem de um círculo e pontos laranja e rosa
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espaçados. Quinze dias depois, figuras semelhantes aparecem ampliadas, comportando em
seu interior pequenas manchas coloridas. Na figura inferior, as manchas aparecem
organizadas em arco e, nas duas maiores, destacam-se com mais definição dois pontos pretos,
no topo da forma ovalóide: dois pontos separados por uma linha.

Fig 21

Fig 22

Fig 23

O resultado visual remete a um exercício de seleção dos elementos que Athiley
precisa para compor sua figura, como se pudesse “limpar” o interior de seu círculo até sobrar
apenas o que interessa para compor a face. Isto exige da menina desenhar, olhar o que fez,
lembrar-se do que já sabe fazer, voltar a desenhar selecionando o que interessa.
Em outubro, ela dá um salto rumo à complexidade de uma figura, trazendo da
experiência anterior o repertório de linhas que aprendeu: as linhas longas do cabelo, que
nascem da lembrança visual das cerdas que se enfileiram no topo da haste laranja, na figura
24; o recurso de inserir um círculo em outro, que serve para desenhar os olhos e ao mesmo
tempo o nariz, na Figura 25; parte do desenho na escrita espelhada de seu nome, dois pontos
divididos por uma linha, de forma semelhante ao detalhe da Figura 22 e à grafia no topo da
Figura 23, no canto direito.
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Fig 24

Fig 25

Foi uma surpresa para as ADIs reconhecerem que Athiley chegou à figura
humana mesmo tendo a própria educadora evitado oferecer propostas dirigidas para esse
resultado. A ADI não fez nenhuma menção à proposição de um tema para desenhar e não há
motivos para duvidar de sua intenção. Mesmo assim, reconhecendo a cultura dos CEIs é
possível levantar a hipótese de que a Figura 4 seja a ilustração de uma conversa sobre a
escovação de dentes, tema freqüente nesses centros. A hipótese é reforçada se considerarmos
que, como aluna, a ADI também estudava, na disciplina Ciências da Natureza, os mitos sobre
a higiene na educação infantil. O assunto, tão presente para ela, pode ter sido levado ao grupo
de crianças e Athiley, entretida com a conversa, pode ter recuperado a memória dos objetos
apresentados – a escova e a pasta de dentes – em seu desenho. Isso explicaria a singularidade
da mandala amarela no canto esquerdo da folha, tão diferente das anteriores, mas tão
semelhante à boca aberta, cheia de dentes. É certo que as crianças não desenham sempre a
partir de temas nem sobre um único tema. Mas, até mesmo visualmente, tal hipótese é
reforçada pela figura que se junta às demais à direita: uma longa haste com as cerdas laterais.
Uma escova de dente? Ou quem sabe o pente, também utilizado no CEI? Um pente que
sugeriu a presença de um cabelo, na pequena figura ao lado? Cabelo que é transposto para o
desenho seguinte e que passa a acompanhar as figuras de Athiley? É possível que nenhuma
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dessas hipóteses se confirme, mas, ainda assim, o encontro da educadora com o desenho da
menina e as reflexões que ele provoca são relevantes para a mudança de seu olhar.
Há que considerar que as crianças desenham tudo o que está aberto à sua
percepção. Mesmo quando o educador não sugere ou impõe um tema, elas o procuram por
conta própria. No caso de Athiley, a força de sua intenção foi tão intensa que permitiu a ela
acionar todos os conhecimentos conceituais e procedimentais que asseguraram a legibilidade
de sua composição. Mas, ainda que a menina estivesse respondendo a uma motivação externa
explícita ou tivesse lido uma expectativa velada de sua educadora, isso não minimiza o
impacto que a própria autora teve ao visualizar seus traços e tomar para si a atividade de
desenhar, riscando e observando seu desenho, assumindo-o como desafio ao longo da série,
aventurando-se a conquistar novas formas de desenhar daí em diante. O que também chama a
atenção para o fato de que conhecer mais sobre as coisas do mundo e conversar sobre outras
tantos assuntos relevantes, interessantes e curiosos talvez seja uma boa intervenção, não só
para Athiley, mas para toda a sua turma.
Para a ADI, essa experiência significou a confiança na capacidade das crianças
e a descoberta de que, para elas, é possível aprender, mesmo quando a professora não
“ensina” diretamente. Por outro lado, isso também não significa que a produção tenha sido
espontaneamente gerada. Todo esse processo recebeu influência das condições que a
professora criou: os locais e os materiais para desenhar com regularidade durante o tempo
necessário; o modo de organizar os grupos em torno das mesas, favorecendo as trocas; sua
atenção em acompanhar todas as crianças enquanto desenhavam; a oferta de diferentes
papéis; a nova organização do ambiente, dando espaço para a permanência dos desenhos de
outras crianças da sala; as rodas de conversa; etc.
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2 Isto não é um cachimbo

Em 1926, quando Magritte1 afirmou que “isto não é um cachimbo” abaixo da
imagem de um cachimbo, queria provocar o debate sobre a distinção da coisa, da palavra e da
representação. Mas, quando crianças dizem “isto é um cachimbo” e podem ter recursos para
desenhar, a aventura é justamente crer e fazer crer que de seus traços surgirá um cachimbo,
fazendo-de-conta que é. As crianças estão atentas a tudo o que vêem e constroem
interpretações próprias para dizer em palavras o que são as coisas que encontram no mundo.
Muitas vezes, a interpretação do que vêem funciona como um objeto sugestivo para um novo
desenho. Isso é o que ocorre em um dos tipos de proposta desenvolvidos pelas ADIs, a
interferência gráfica.
Usada em uma situação pontual, a interferência gráfica colocava problemas de
figuração para as crianças cujo projeto era justamente a produção de figuras. Por isso, uma
das orientações fortemente discutidas no grupo consistia em avaliar a pertinência de algumas
propostas: observar a qualidade da imagem, a proporção para o tamanho do papel e atentar
para o fato de que uma boa proposta é sempre aberta a várias possibilidades de resolução.
Algumas ADIs levaram exemplos dessas propostas para discutir entre os colegas.
Em dado momento do semestre em que se discutia esse assunto nas aulas de
orientação da prática educativa, uma ADI levou para a apreciação de seu grupo o desenho de
uma criança de seu CEI. Embora ela não tivesse dito às crianças “completem o corpo
humano”, essa era obviamente a sua intenção. No entanto, ao receber a folha com a imagem
colada ao centro – um vestido de prata escamado –, Willian, de 5 anos e 3 meses, recuperou
na memória um objeto observado e construiu uma representação própria. Indecisa sobre
como responder a ele e em conflito entre seu próprio desejo – que ele completasse os
membros da figura humana – e a orientação de valorizar as diferentes soluções que as
crianças encontram, a ADI apenas perguntou: “Você não fez uma mulher? Não usou o
1

Em 1926, René Magritte levou ao público um desenho de um cachimbo, cuidadosamente desenhado, com uma
frase embaixo: “isto não é um cachimbo”. Essa obra causou enorme inquietação na época, levando à reflexão
sobre o sentido da arte como representação. O artista ainda continuou chamando a atenção quando, em outra
oportunidade, apresentou o desenho emoldurado com uma misteriosa sugestão, recomendando que não se
buscasse a idéia verdadeira de cachimbo para compreender o enigma proposto por ele, mas se considerasse o
próprio desenho como verdade manifesta.
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vestido?” Willian, então, respondeu, construindo uma nova interpretação: “Eu fiz uma
mulher, uma mulher-peixe, é uma sereia”.

Fig 26

Para desenhar, Willian usou o objeto observado, o vestido prateado, como
sugestão. Tal idéia parece muito promissora como projeto para um desenho, dada a força do
realismo visual que salta da imagem, pela semelhança do que seriam as alças do vestido com
o desenho de um rabo de peixe, reforçado pela cor prateada e pelo efeito escamado: quem
haveria de duvidar de que a mulher que vestisse essa roupa não quisesse mesmo parecer uma
sereia?
A experiência vivida com Willian foi transformadora para a ADI, a ponto de
encorajá-la a levar justamente esse caso para discutir em seu grupo, com o professorsupervisor, relatando sua própria descoberta. Caso semelhante ocorreu com a ADI que
acompanhou o percurso de Jackson, de 3 anos e 6 meses, na série de desenhos apresentados
na Introdução. É possível que ele nem mesmo tenha interpretado a intenção de sua
professora, pois, no momento em que viu a camiseta e o calção colados no papel, a lembrança
do varal e do vento surgiu com uma força interna muito maior do que a motivação externa. A
ADI, da mesma maneira, foi tocada pela experiência do menino e compreendeu que as
crianças têm idéias próprias e que o mais importante não é responder a uma proposta, mas
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construir o próprio problema e desafiar-se com ele, até o final. Essa é a característica que
marca a postura de uma criança que se impõe regras, portanto, joga. Em ambos os casos, as
ADIs mudaram de posição por um movimento interno, mas também reagindo a toda a
atmosfera reflexiva que se construiu em torno da produção de desenhos nos CEIs da cidade.
As soluções de Willian e de Jackson parecem mais interessantes na medida em
que trouxeram respostas inusitadas em relação às esperadas pelas ADIs. Mas, outras crianças
responderam organizando a figura, como Tony Anderson, de 5 anos e 8 meses, a seguir.

Fig 27

Fig 28

Mesmo nesse caso, é interessante notar como o menino também se coloca
desafios, desta vez, estéticos. O corpo do vestido vem de sua série de esquemas, oportunidade
em que ele pode aprender a cruzar as linhas de vários modos: paralelas verticais, horizontais,
diagonais. Como uma composição em blocos, ele monta sua menininha com a cor de que ele
mais gosta, vermelho, cuidando para que as meias também fiquem bem bonitas.
Na época em que Tony Anderson vestiu sua boneca, notou-se que também em
outros desenhos, entre crianças de diferentes idades, aparecia o mesmo recurso estilístico das
meias listradas, na maioria das vezes muito coloridas. Uma marca tão característica, tão
trabalhosa de desenhar e de pintar, surgindo nos CEIs de diferentes regiões da cidade. Como
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tal característica poderia ter-se espalhado? A primeira hipótese é a TV e, de fato, localizamos
na época a personagem infantil de uma minissérie que ficara muito famosa entre as crianças e
que vestia, tal como as crianças a retrataram, meias longas, com listras bem fininhas de cores
diferentes. É provável que essa informação se perca no tempo para os fruidores futuros, que
não viveram no tempo de Tony Anderson, mas, mesmo desconhecendo o seriado da TV e a
personagem, as listras coloridas, trabalhosas, se farão presentes ao olhar, porque ainda
tocarão o outro, produzindo novas interpretações.

3 Contorno e preenchimento

Micherlane tem 3 anos e freqüenta uma creche da rede pública da cidade de São
Paulo. Sobre ela pouco se sabe, mas, ainda assim, é possível aproximar-se de seu desenho
acompanhando seu percurso a partir de uma série de registros gráficos. Há uma boa
condição material para isso: sua professora datou-os e os guardou por um certo período, de
6 de abril até 26 de maio de 2004. No jogo de olhares, da ADI que selecionou e apresentou
tais registros, do professor-supervisor que os acolheu e dialogou com eles e do supervisor
pedagógico, reconstitui-se um caminho gráfico que ressurge das camadas em linhas, cores e
movimento para ser agora acompanhado.A partir do que nos é dado olhar, não é possível
saber se os traços observados têm origens recentes ou longínquas, se tiveram motivações
conscientes ou não, se foram concluídos pela menina ou interrompidos, se são
representativos ou não. De toda a história que neles resultou, só temos a visualidade
materializada em uma folha de papel amarela marcada por canetas coloridas. Espalhados
como em um leque, os quatro elementos ocupam a folha.
Um ziguezague sobreposto de uma única linha vermelha ao centro, movimento
que se repete no canto direito inferior, em marrom. Da mesma cor, dois outros rabiscos de
linhas que se enovelam em si mesmas. Na faixa superior da folha, marcas da professora
atravessam a folha com notações para a identificação do registro: nome, data, idade.
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Fig 29

Como não é possível saber se tais marcas já estavam no papel quando a menina
o recebeu, também não é possível saber o quanto tais marcas interferiram na intenção, na
movimentação ou na interpretação da menina. Mas, independentemente disso, há o fato de
que, postas aí, interferem na disposição do olhar de quem observa, sugerindo múltiplas
idéias: a de percurso, evolução, registro, trabalho escolar e tantas outras noções que nos
sugerem algumas hipóteses sobre o que pensa a professora acerca da atividade gráfica da
menina e o papel desse registro.

Fig 30
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Dias depois, vemos surgir uma forma em ovo, amarela, sobrepondo-se a uma
outra cor-de-rosa. Não temos acesso às interpretações da menina, portanto, resta-nos apenas
recuperar visualmente o destino das linhas e cores.
Linhas rosa e amarela saltam aos olhos como um primeiro plano, provocado
mais pelo efeito das cores no olhar do expectador do que no domínio de alguma noção de
perspectiva. A linha rosa nascida primeiro atesta a intenção da menina de dominar o
material duro, giz de cera seco, para concluir trabalhosamente um fio contínuo que se faz
no efeito ligeiramente tremido da linha rosa, nas pontas que parecem escapar da rota que a
menina insiste em cumprir e que rapidamente volta ao seu curso, disciplinando-se e se
recompondo quando quebrada, até concluir um contorno completo. Em conjunto, essas
linhas contornam a coleção de pequenos e espaçados rabiscos em ziguezague sobrepostos
em tons de azul e amarelo. A disciplina que a menina se impõe no tracejo das linhas
arredondadas vira um exercício de repetição movido pelo automatismo, ao qual ela se
dedica no mesmo dia em que a professora lhe oferece um suporte irregular, muito diferente
do que ela estava acostumada a tratar.

Fig 31
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Na superfície ovalóide alongada, Micherlane organiza três linhas de objetos em
série, do início ao fim do papel, ocupando a parte superior da folha. À direita, duas esferas
destacam-se entre as demais: os círculos terminais diferenciam-se pelo preenchimento
interno, ao mesmo tempo em que diferenciam para a menina o uso da linha ziguezague que,
nesse contexto, é usada como recurso para “pintar dentro”. Assim, vemos como a menina
utiliza o mesmo repertório de linhas, o ziguezague e a linha circular múltipla, em uma nova
composição, criando um novo resultado visual. A professora novamente desafia Micherlane
a tratar de um suporte diferente, oferecendo a ela, desta vez, uma folha preenchida com um
recorte redondo que ocupa todo o centro da folha.

Fig 32

Essa disposição do papel cria um obstáculo no centro da folha: o efeito visual
desse preenchimento central não é ignorado pela menina, que passa, então, a trabalhar em
torno do centro. As linhas circulares vermelhas vão e vem, encontrando-se no terminal à
esquerda, onde se junta um feixe delas a cada chegada e nova partida. A linha amarela, com
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mais fôlego do que a outra, vai circulando o centro da folha e enovelando-se em alguns
pontos mais tensos. Em toda a faixa superior, da direita para a esquerda, estende-se uma
linha em ziguezague, alongando-se ao final, ao modo de uma assinatura, provavelmente
repetindo o modelo da professora, que insiste em nomear. A linha vermelha que circula a si
mesma persiste no gesto da menina, que o repete quando tem a oportunidade de tomar para
si novamente uma folha limpa de qualquer interferência, como se vê a seguir.

Fig 33

Ali, os ziguezagues multiplicam-se em novas cores que não apareciam antes,
sugerindo uma possível pesquisa de cores na repetição do exercício do mesmo repertório de
linhas simples, uma circular em forma de caracol e os ziguezagues horizontais e verticais
sobrepostos. O mesmo exercício de ziguezaguear e de circular reaparece na próxima
oportunidade, com menos fluidez do que a caneta hidrográfica já lhe permitira, mas
ultrapassando a resistência que agora o giz seco impõe em sua passagem pelo papel. O azul
provado anteriormente é, agora, retomado em ziguezague, compondo novas linhas que se
sobrepõem e criam pequenos espaços internos que a menina logo preenche, como vemos no
canto superior à esquerda, em marrom e vermelho.
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O exercício das linhas e das composições que se fazem na fluência do meio
flexível da caneta hidrográfica e na resistência do instrumento riscante mais duro, o giz de
cera, revelam pouco a pouco uma intensa atividade que é intencionalmente investida pela
menina, nas sucessivas oportunidades que teve para desenhar e que podem ser recuperadas
na reconstituição histórica de seus registros ao longo de 20 dias. Tal reconstituição permitenos observar como ela constrói visualmente, a partir de um repertório bastante restrito –
contando apenas com linhas circulares e ziguezagues sobrepostos –, o conteúdo e o
continente que surgem nos dois últimos desenhos dessa curta trajetória guardada pela
professora.

Fig 34

Conhecendo os materiais, Micherlaine pode escolher os meios que melhor
obedecem à sua intenção: a caneta hidrográfica para o contorno e o lápis de cor, meio termo
entre o macio e o duro, para compor o conteúdo. O ziguezague múltiplo acomoda-se
melhor na maciez do lápis de cor, provocando o efeito de preenchimento que é logo
assumido no exercício intenso, persistente, trabalhoso e ao mesmo tempo lúdico que a
menina dedica no troca-troca de cores do jogo, que é pintar dentro e pintar fora.
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Não se pode ainda concluir que já havia, desde os primeiros desenhos dessa
série, a intenção de construir o efeito visual do conteúdo e do continente. Mas é possível
que os agregados das duas últimas figuras tenham surgido como construção da atividade
gráfica de Micherlaine a partir da interação com os materiais. A atividade de desenhar as
linhas e observá-las pode ter apontado para a menina a possibilidade de contornar e pintar,
exercício assumido, então, nas produções seguintes, como uma intenção projetiva. Desse
modo, o desenho modificou a atividade da menina ao mesmo tempo em que foi modificado
por ela.

Fig 35

Fig 36

O percurso da menina desvela um caminho que outras crianças também
percorrem na construção de seus modos de preenchimento e de contorno, contrariando a
justificativa pedagógica comumente usada pelos professores adeptos do desenho pronto
como recurso para ensinar a criança a “pintar dentro”.
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4 Padrões musicais de ocupação do espaço

Como Micherlaine, Rayane também tem 3 anos, mas os problemas gráficos que
ela procura resolver são muito diferentes. Ao longo de um mês, ela se preocupou em
explorar a folha de papel, as linhas onduladas e as canetinhas novas do CEI, quase todas as
cores, gradativamente.

Fig 37

No primeiro desenho da série, vemos uma combinação de linhas intercaladas,
começando com um traço horizontal cruzando a base da folha partindo da direita, bem se vê
seu ponto de partida pelo terminal à esquerda, linha abandonada ao final de seu destino. O
desenho vai-se construindo de baixo para cima, em ziguezagues fluidos, às vezes
envolventes. Predomina uma cor, o vermelho, em duas tonalidades muito sutis,
possivelmente o mesmo vermelho em outra marca de caneta. Mas essa sutil diferença
permite enxergar a ordem do nascimento das linhas. Com uma cor, Rayane desenha todas
as linhas retas, e com outra, vai intercalando recheios de ondas periódicas e harmônicas,
regularmente crescendo até o meio do papel, mantendo sempre o mesmo andamento, sem
quedas ou movimentos repentinos, como se quisesse manter uma toada vermelha, essa que
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escutamos nas pontas de nossos próprios dedos quando tentamos repetir sobre a mesa os
gestos da menina.
Esse padrão – que é de ocupação de um espaço, mas também musical –
reproduz-se em vários outros desenhos da série: tanto faz se o papel é oferecido
horizontalmente ou verticalmente, a estrutura sempre se repete, o vermelho subindo, por
meio das canetas ou do giz de cera. Alguns desenhos à frente, a menina experimenta um
papel diferente, com as pontas cortadas. Essa é uma intervenção que a professora oferece a
todas as crianças da turma. As soluções encontradas pelas crianças são as mais diferentes e
é possível que para algumas isso nem mesmo se constitua como um problema. Mas, para
Rayane, que faz tudo tão regularmente, encontrar uma irregularidade na superfície coloca
em jogo seu padrão: o que fazer com as linhas que começavam em um lado e terminavam
em outro, se agora não existe mais lado, mas sim canto? Só então vemos uma mudança
importante em seu desenho.

Fig 38

As ondas agora se organizam em arcos e as linhas retas agora dão a volta no
papel: vêm da esquerda para a direita, fazem a curva, com esforço para não quebrar, e
seguem de volta. Novas cores entram, cada cor, uma linha, todas convergindo para o canto,
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algumas vindo da esquerda e outras iniciando na direita. No fundo de tudo, uma linha muito
diferente, curva envolvente laranja, que se espalha por todo o centro do papel, para logo
depois ser superposta por outras que passeiam de cá para lá, tocando agora como orquestra.
Nos dias subseqüentes, a ADI continua oferecendo papéis de diferentes cores, tamanhos e
formatos. E, mais uma vez, Rayane muda seu padrão, explorando outras possibilidades de
traçar.
Mas, se no desenho anterior o papel chama a atenção para o canto, nesse novo
suporte, curiosamente o que chama a sua atenção é o centro vazio, que Rayane preenche
como pode, usando suas linhas de voltas múltiplas que, na falta de espaço, soprepõem-se
em círculos coloridos, com predominância para o rosa.

Fig 39

E, no seguinte, ocorrendo exatamente o contrário – tendo preenchido o centro
com um recorte de papel colado –, Rayane dedica-se a explorar todo o entorno, utilizando o
repertório de linhas aprendido em seu percurso criativo.
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Fig 40

5 Dois jogos em um mesmo percurso
Para o desenvolvimento dos percursos, é fundamental a regularidade, o tempo
necessário para recuperar uma idéia, desenvolver um projeto, experimentar novamente uma
conquista, explorar novos modos de apresentar a mesma linha. Muitas vezes as crianças
precisam desenhar mais de uma vez no mesmo dia, como é o caso de Douglas Leandro, de
3 anos e 11 meses. Em um mesmo dia, ele pesquisou várias combinações: agregados de
bolinhas, sobreposição de blocos triangulares.

Fig 41
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Fig 42

É possível que as bolinhas sejam fruto do automatismo visual: o resultado das
figuras aglomeradas convida o menino a seguir repetindo as mesmas formas. Mas é
interessante notar como ele organiza as combinações de formas e linhas, de modo a fazer
um sentido gráfico dentro de um desenho em si e também em sua continuidade. No
primeiro desenho, por exemplo, vemos o exercício disciplinado de enfileirar as bolinhas e,
logo ao lado, a combinação dos blocos, que parece ter como regra nunca deixar uma linha
solta. Uma a uma, as linhas nascem e morrem, passando de uma para outra, como em uma
teia.
Também é interessante notar como até agora não se encontram, nos desenhos de
Douglas Leandro, os tão esperados radiais e bonecos, as figuras que os educadores podem
identificar. Mas isso não significa que ele não saiba desenhar, como de fato se comprova na
figura a seguir.

Fig 43
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À direita na Figura 3 há um boneco subindo a rampa. Mas esse tema não parece
ser seu foco de atenção, tanto que o despreza. Seis dias depois, a partir de um papel
circular, Douglas Leandro volta a compor seus aglomerados de bolinhas combinados com
as séries de linhas, elementos que já apareciam desde a primeira figura da série.

Fig 44

Pode ser que isso tenha ocorrido pelo exercício puro e simples do automatismo
visual a partir de um primeiro aglomerado de círculos, mas também é possível que ele se
tenha lembrado da produção anterior e esteja agora dando continuidade às suas pesquisas
gráficas. É igualmente possível que um certo mistério sobre a origem desse desenho
permaneça; de todo modo, essa informação pouco ajuda o educador. Nesse momento,
diante da série de desenhos, o que salta aos olhos é a intensa e dedicada pesquisa a que o
menino se dedica, conhecimento que se constitui não só pelo repertório gráfico, ampliado
continuamente, como também pela própria experiência de desenhar.
Nas três semanas seguintes, Douglas Leandro volta à brincadeira das linhas,
como se vê a seguir.
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Fig 45

A regra aqui é seguir cada linha com sua cor e um grande contorno azul
envolvendo todas as demais, dando um continente a elas, uma idéia de conjunto bem
amarrado no canto superior direito. Dias depois, a regra continua: cada uma com sua cor,
mas, desta vez, as linhas são mais curtas e recuperam a aparência triangular que já aparecia
na composição em blocos da Figura 1, e os contornos sinuosos abraçam as demais linhas à
direita, harmoniosamente.

Fig 46
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Kaíque, de 5 anos, também brinca com a cor durante três meses: para ele a regra também é
para cada coisa, uma cor.

Fig 47

Fig 49

Fig 48

Fig 50
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Os percursos criativos de Douglas Leandro e de Kaíque também permitem
refletir sobre a necessidade de criar estratégias de gestão do coletivo de crianças. Muitas
crianças possuem projetos de pesquisa gráfica, permanecem com suas idéias e preferências,
mas, para seguirem em suas buscas, precisam encontrar regularmente condições para tanto.
Muitos CEIs organizam seus planejamentos em função da diversidade porque os
educadores têm a hipótese de que as crianças gostam de novidades e que oferecer todos os
dias as mesmas coisas é cansativo para elas. No entanto, os percursos das crianças mostram
o contrário: a novidade não está na atividade aplicada pela professora, mas sim nas novas
descobertas resultantes da sua própria atividade. A construção de novo sentido para a
palavra atividade é fundamental, pois no cotidiano das instituições educativas ela tem sido
comumente empregada como algo externo, a ser aplicado e, por outro lado, muitos dos
materiais didático também reforçam esse uso da palavra. É possível que muitos educadores
ainda permaneçam utilizando-a dessa maneira, mas, o que importa é saber que, para além e,
muitas vezes, apesar das propostas da professora, as crianças dedicam-se à sua própria
atividade, esta que é aprendida culturalmente, por meio da qual os homens transformam seu
entorno e a si mesmos, ao mesmo tempo.
Essa atividade que não é apenas repetição alienada, constrói história e por isso
precisa fundar-se no tempo. Cuidar do tempo para o desenho no CEI é condição
fundamental para o crescimento dos percursos criativos de um grupo. É preciso que todas
as crianças tenham opções, tanto as que querem continuar desenhando quanto as que já
concluíram e não podem esperar até que todas as crianças do grupo terminem o que
iniciaram para, então, seguirem juntas para o próximo momento da rotina no CEI.
Disponibilizar materiais para que as crianças possam, por conta própria, fazer a gestão de
sua própria atividade de desenhar é orientação das mais importantes.

6 O efeito da força

Edimilson, de 3 anos e 8 meses, sabe desenhar a figura humana, faz
composições com pequenos círculos e ziguezague, mas, sempre que pode usar o giz-de-
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cera, ele exercita sua força para potencializar o efeito da cor, com um movimento
alternativo tão forte quanto o contraste visual que o verde e o vermelho causam aos olhos.

Fig 51

Curiosamente, quando desenha com canetas coloridas a força que ele imprime
ao material e o movimento, às vezes retrógrado, às vezes errático, são muito diferente e,
portanto, também o resultado visual. Percursos como o de Edimilson permite aos
educadores avaliarem com mais critério os tipos de suporte que devem oferecer e o que
devem observar nas experiências das crianças com o giz de cera sobre papel de ceda e sobre
cartolina; a caneta hidrográfica sobre papel craft ou sobre papel espelho, por exemplo.
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7 O que aconteceu com os nossos olhares
A partir do conjunto das séries de desenhos pode-se concluir, como formulação
geral, que o processo de criação artística pressupõe muita pesquisa e experimentação visual
e plástica e grande familiaridade com os materiais e processos que estão implicados nos
diferentes fazeres: riscar, pintar, colar, imprimir, esculpir, modelar, etc. Também exige
continuidade, para que haja o tempo necessário às apropriações infantis. A este fazer
também deve integrar-se o momento de apreciar e conhecer a arte e seus processos de
produção, mas, para isso, os professores precisam antes reconhecer o que as crianças já
sabem, como se expressam, o que gostam de desenhar. Precisam reconhecer a intenção, o
propósito, a ludicidade e, muitas vezes, o trabalhoso processo de criação que está posto no
desenho por meio dos traços, dos gestos e das idéias infantis. Essa é uma condição para que
os educadores reflitam sobre os problemas que as crianças constroem e como os
solucionam, para que aprendam a propor desafios e reconheçam o processo de significação
das crianças enquanto desenham.
Este rápido passeio pelo universo visual das produções infantis é apenas uma
opção de trajeto. Muitas outras séries de desenhos poderiam emergir, mas, de todo modo,
importante é reconhecer o valor do entrecruzamento de olhares que produz sentido a partir
da ADI, do professor-supervisor, do supervisor pedagógico, do consultor e, por fim, dos
leitores deste trabalho.
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Conclusões

As séries de desenhos recolhidas ao final do Programa ADI-Magistério confirmam a idéia de que o olhar compreensivo e interessado do ADI é um fator relevante na
construção das condições para desenhar no CEI, bem como na qualidade da intervenção.
Isso pode ser notado na seleção dos desenhos que os ADIs levaram para as rodas de leitura
nas aulas de Orientação da Prática Educativa. As amostras de desenhos revelavam as mudanças de posição dos ADI, de modos de olhar para o desenho figurativo e também uma
atenção maior para as garatujas e outros grafismos.
Os avanços estão presentes na produção de figuras e também nos grafismos, de
modo geral. O fato de que os percursos não concluem com a conquista da figuração é coerente com os princípios que nortearam o trabalho. Nas rodas de leitura, na fala dos professores e nas propostas disparadoras das práticas no CEI foram valorizadas as expressões
gráficas fundamentais para as crianças que desenham, visando a ampliação da experiência
de desenhar, não apenas o resultado final. Além disso, considera-se que quatro meses, tempo em que o trabalho foi acompanhado pelos professores-supervisores, é pouco para promover tantas mudanças, a começar pela conquista de condições materiais básicas como, por
exemplo, a aquisição de canetas hidrocor para todos os CEIs.
A revisão dessa experiência, foco de trabalho desta pesquisa, teve como objetivos levantar os principais referenciais teóricos e sistematizar os elementos constitutivos de
uma possível metodologia para o trabalho de formação do professor de educação infantil
criando condições para a construção mútua de novos olhares. Portanto, é sobre os dois eixos que se organizam as conclusões finais.

1 Os referenciais teóricos na formação prática do educador

Para ser um parceiro mais interessante para as crianças, organizador de boas
propostas, capaz de desafiá-las e ajudá-las a avançar, um professor precisa, antes de tudo,
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reconhecer o desenho infantil. Mas, tomar o desenho como objeto de estudo não significa
dissecá-lo, mas sim abordá-lo como objeto sensível. Ao abordar os desenhos o professor
coloca em jogo, além de conhecimentos e impressões pessoais, todos os saberes
pedagógicos e profissionais que circulam no ambiente de uma instituição educativa e que
influenciam suas interpretações sobre o desenho das crianças. Por isso, é importante apoiar
a formação inicial sobre novas bases, procurando os aspectos teóricos que podem levar o
professor a ver depois de olhar.
Os autores apresentados no capítulo 3 não foram tomados no conjunto de suas
obras, mas sim por aspectos que permitem ao professor em formação compreender o que
está em jogo quando a criança desenha. Os elementos escolhidos mostram o desenho como
uma elaboração do pensamento e da linguagem, que envolve o movimento e que, tomado
nos contextos materiais e das interações sociais, constituem a atividade humana como
totalidade. Em conjunto, tais conhecimentos ofereceram aos sujeitos em formação um
campo a partir do qual se construiu os instrumentos que colaboram para a compreensão dos
dois aspectos sobre os quais refletir: o que as crianças tentam solucionar em seus desenhos
e como fazem isso.
Como proposta prática, o mergulho na visualidade dos desenhos de crianças
tomados como objetos de estudo foi uma experiência importante rumo à produção de
significações pelos professores em formação. Nessa experiência não se desprezou

a

visualidade do desenho – o que não significa tomá-lo como produto final –, mas, ele foi
aceitou como produto da cultura infantil, carregando vestígios de uma atividade que
envolve operações do pensamento e da sensibilidade estética. Por outro lado, o ADI foi
visto como um sujeito que se põe inteiro no mundo, dono de um olhar constituído
historicamente, no enquadramento da experiência altamente contextualizada pelo ambiente
do Programa ADI-Magistério, conforme descrita no capítulo 2. Além disso, seu olhar
também é resultado do entrelaçamento de outros sentidos pessoais que ele traz consigo e
que compartilha nas rodas de leitura com seus pares, podendo se comover pelos desenhos
infantis. Para o exercício de seu olhar expressivo, ele utilizou nos exercícios de leituras as
ferramentas semióticas que pode construir nas aulas, o que permitiu a ele enxergar e
valorizar aspectos que antes eram invisíveis.

139
Nesse contexto, o desenho pode se revelar aos ADIs como uma atividade
humana criativa, promotora de aprendizagem e transformadora. Isso pode ser visto no
modo como as crianças transformam o desenho ao mesmo tempo em que foram
transformadas por ele e, por outro lado, na maneira como os adultos se modificaram na
experiência mediada de leitura dos desenhos de crianças.
A partir do olhar construído nas interações da sala de aula, os ADIs puderam
propor às crianças outras oportunidades para desenhar, primeiro experimentando e depois
escolhendo mais criteriosamente os materiais mais adequados para cada proposta, a
organização dos espaços para a atividade das crianças, o modo de colocar os propostas e de
acompanhar as soluções gráficas que as crianças buscam para os problemas que assumem
para si no jogo de desenhar. Como conseqüência, nota-se avanços importantes no
desenvolvimento de percursos criativos, como apresentados no capítulo 4.
Vale também lembrar que a construção de referenciais teóricos cria as condições
para a mudança do olhar para os desenhos infantis, mas, além disso, no contexto do
Programa ADI-Magistério, ela é também uma exigência curricular da formação inicial do
professor de educação infantil, o que faz dessa experiência um possível modelo para os
estágios de prática de ensino em educação infantil nos cursos de Pedagogia.

2 Um desenho para as metodologias para a formação do olhar do professor

Os estudos de Buoro (1998), Rossi (2006) e Oliveira (2006) sobre a formação
do olhar, abordados no capítulo 1, embora apresentem metodologias não voltados especialmente para olhar os desenhos de crianças, como o fazem Ott e Housen, por exemplo,
inspiram reflexões para a organização de uma possível prática formativa no âmbito do tema
proposto nessa pesquisa. Todos eles partem da relação direta dos observadores com os objetos visuais, estejam eles no museu ou em outros espaços sociais, como é o caso das imagens presentes no cotidiano, nas diversas mídias de massa, e como proposto na metodologia
de Oliveira (2006). Além disso, são atravessados pela palavra: as conclusões a que os observadores chegam sobre suas experiências visuais são fruto da relação entre o que vêem
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nas obras e o que podem falar sobre elas. Dada a relação dialética entre o pensamento e a
linguagem, é possível assumir que ao falar sobre os objetos, os observadores também passem a ver um pouco melhor.
Também verifica-se na análise comparativa uma estreita relação entre o trabalho
de Housen apresentado por Rossi (2006), o de Ott, apresentado por Buoro (1998) e o de
Oliveira (2006): enquanto a Housen esteve voltada para a descrição dos níveis de leitura,
Ott preocupou-se com os passos para a formação desses tipos leitores, próximos aos também elaborados por Oliveira (2006). Os passos metodológicos de Oliveira, por sua vez,
também se aproximam dos elaborados por Ott. Em todos os casos, a evolução parte do nível descritivo, que surge como o mais básico de todos, até a interpretação e, por fim a recriação.
A partir dessas reflexões pode-se pensar em três condições fundamentais para a
formação do ADI. Em primeiro lugar, é necessário criar um espaço em que os objetos do
olhar – os desenhos de crianças – sejam postos diretamente aos educadores. No contexto da
formação das ADIs, o acesso aos desenhos também passaram por elaborações no âmbito da
palavra: além de desenhar, as crianças falam sobre suas produções e os professores, da
mesma forma, falam sobre o que vêem nos desenhos das crianças e sobre o que elas mesmas lhes disseram sobre seus próprios desenhos.
Além disso, é preciso que o ambiente da formação seja promotor de boas interações, que a mediação permita o entrecruzamento de olhares e de apreciações verbais sobre
o que se vê. Por isso, o registro, seja ele proveniente da memória, dos relatos orais ou da
escrita diária do educador, passa a ser instrumento fundamental para o exercício das leituras.
E, por fim, é preciso cuidar em especial da passagem do ADI pela experiência
do primeiro tipo de leitor, o descritivo. Considerando-se o contexto da educação infantil, a
formação de um leitor descritivo passa a ser também um objetivo dos mais relevantes, considerando que muitos dos desenhos infantis não são rapidamente nomeáveis, o que dificulta, por exemplo, a significação das garatujas, por exemplo. Falar sobre as figuras, por mais
misteriosas que sejam, é para um professor uma atividade mais simples do que falar sobre
garatujas. Por isso os referenciais de Kellog e as reflexões sobre os tipos de movimento são
tão importantes: eles podem servir ao professor – e também aos professores-supervisores e
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supervisores pedagógicos – como um alfabeto visual a partir do qual se pode constituir um
olhar e um pensamento sobre ele. Nesse contexto, a descrição dos desenhos revela ao educador as estruturas das composições gráficas ao mesmo tempo em que também faz explicitar seu próprio pensamento.
Os níveis de compreensão construtiva e interpretativa também são importantes à
formação de um professor. Eles podem ser conquistados a partir dos três passos propostos
por Oliveira (2006): a desconstrução, ou movimento de elaboração de esquemas visuais; a
redefinição dos elementos da composição; o estudo sobre procedimentos. Dada a concepção do olhar como elemento expressivo de um professor, entende-se que tais passos devem
ser vividos a partir das singularidades dos sujeitos envolvidos e suas complexas redes de
significação.
A formação do educador no que seria o último nível, segundo Housen, analisado
por Rossi (2006), que é o nível da recriação, passa a ocupar o espaço do planejamento do
ADI, pois não se pode esquecer que, além de fruidor dos desenhos, ele também é responsável por promover as condições necessárias ao avanço das crianças.
O esforço de sistematização neste trabalho não pretende apresentar um roteiro
ou uma seqüência estruturada de passos, mas sim o desenho de uma experiência mais arredondada. Tal experiência parte do sobrevôo sobre os desenhos de crianças, com os recursos
próprios que cada educador traz consigo, acrescidos de seus registros: relatos das interpretações das crianças, descrições dos contextos de produção e reflexão sobre a atividade da
criança. Reconhecido esse território, ainda visto a distância, lança-se um novo olhar, fruto
da conversa com seus pares, nas rodas de apresentação dos desenhos de crianças. Mas, como as condições de apresentação dos desenhos de crianças também interferem na configuração do olhar, cuidar dos modos de mostrá-los em público, ao professor-supervisor e aos
demais colegas, também passa a fazer parte da aprendizagem do olhar. Este é o momento
do desvelar da visão informada. Só então é possível ao professor, ver depois de olhar e descobrir o que há de novo nos mesmos desenhos de crianças.
Esse primeiro círculo não se encerra sozinho, em si mesmo, mas deixa uma linha aberta para uma subida em espiral: o retorno ao exercício do planejamento, à sala de
aula e ao encontro com as crianças, os novos desenhos que saltam aos olhos das crianças e
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dos professores e que voltam às rodas de leitura em grupo, momento de compartilhar olhares, outras tantas vezes.
Para a ampliação do olhar, também são importantes as ramificações desses círculos de leitura: as rodas de fruição de desenhos de crianças em sala de aula geram outros
diálogos, com outros parceiros como os supervisores pedagógicos e destes com seus pares,
criando uma rede de adultos educadores envolvidos no fenômeno que é o encontro de um
professor com os desenhos de crianças.
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