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DÁ-ME A TUA MÃO 
 
                   Clarice Lispector 
 
Dá-me a tua mão; 
Vou agora te contar 
Como entrei no inexpressivo 
Que sempre foi a minha busca cega e secreta. 
De como entrei 
Naquilo que existe entre o número um e o número dois, 
De como vi a linha de mistério e fogo, 
E que é linha sub-reptícia. 
 
Entre duas notas de música existe uma nota, 
Entre dois fatos existe um fato, 
Entre dois grãos de areia por mais juntos que estejam 
Existe um intervalo de espaço, 
Existe um sentir que é entre o sentir 
Nos interstícios da matéria primordial 
Está a linha de mistério e fogo 
Que é a respiração do mundo,  
E a respiração contínua do mundo 
É aquilo que ouvimos  
E chamamos de silêncio. 
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RESUMO  
 

 

Esta tese apresenta o resultado de uma pesquisa sobre o mapeamento e análise da   estrutura 
do imaginário de professores de matemática da rede pública da cidade do Recife, 
relacionando os pressupostos matemáticos às estruturas míticas dos professores que com ela 
trabalham. Entendendo o imaginário como um lugar de “entre-saberes” instituído a partir da 
angústia existencial do homem frente à passagem do tempo e do seu destino mortal, como ele 
se atualizaria nas práticas pedagógicas dos professores de matemática, portadores de uma 
linguagem regida por antíteses conceituais, e por um discurso lógico e irretorquível? O 
presente trabalho teve como objetivo geral analisar o papel do imaginário na compreensão dos 
fenômenos educativos assumindo uma perspectiva que trate da inter-relação entre razão e 
imaginação entendendo-as como instâncias complementares e não cindidas. O marco teórico-
metodológico que fundamentou esta pesquisa foi a Teoria Geral do Imaginário de Gilbert 
Durand aliado à aplicação do Teste Arquetípico de Nove Elementos (AT-9), entrevistas semi-
estruturadas e histórias de vida. Participaram deste estudo 20 professores de matemática e 20 
professores de disciplinas diversas. O resultado da análise do AT-9 associado à análise das 
entrevistas e das histórias de vida permitiu delinear o perfil do imaginário dos professores 
investigados, relacionando-os aos fenômenos educativos presentes no cotidiano da escola. Os 
microuniversos míticos destes professores, revelados através do AT-9 se distribuíram entre as 
três estruturas do imaginário, heróica, mística e sintética. Não houve predominância da 
estrutura heróica entre os professores de matemática, como foi inicialmente suposto, em 
virtude desta estrutura ser regida por antíteses conceituais, portanto, mais similares com a 
precisão lógica do raciocínio matemático. Os elementos projetados nos protocolos destes 
professores estão a serviço das forças de vida, representando funções utilitárias para o 
personagem, ora auxiliando-o no combate ao monstro, ora como adjuvantes para defesa dos 
perigos por ele representados. O imaginário deste grupo apresenta-se predominantemente 
estruturado por símbolos de vida, os quais se projetam nas representações do AT-9 e se 
revelam igualmente em uma rede simbólica positiva que ancora seus discursos sobre o ser 
professor e sobre a função de educar. Estes professores, atentos às mazelas sociais que se 
fazem presentes na escola, não foram contaminados pelo cinismo ou pela resignação frente a 
uma realidade perversa descrita por eles. Acima de tudo, revelaram ser portadores e porta-
vozes de um imaginário ancorado em raízes profundas que mantêm o sonho e a crença nas 
possibilidades de contribuir para transformar e reinventar a educação e a sociedade. 
 
 
 
 
Palavras-chave: imaginário – educação – Teste Arquetípico de Nove Elementos – professor 
de matemática. 
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ABSTRACT 
 

 

This thesis presents the results of research conducted on the mapping and analysis of the 
structure of the imaginarium of mathematics teachers in the state school system in the city of 
Recife, relating these mathematical presuppositions to the mythical structures with which they 
work. Interpreting imaginarium as a place “d’entre-savoirs” stemming from the existential 
anguish of the human being in the face of the passing of time and his or her mortal destiny, 
how are they to perform the pedagogical practice of mathematics teachers – users of a 
language rooted in a conceptual antithesis through logical, irrefutable discourse? The overall 
objective of this study is to analyze the role of the imaginarium within the understanding of 
educational phenomena from a perspective that deals with the inter-relation between reason 
and imagination, understanding them as complimentary states, but not interlocking. The 
theoretical/methodological base that underpinned this research was the General Theory of 
imaginarium by Gilbert Durand, in association with the Archetypal Test with Nine Elements 
(AT9), as well as semi-structured interviews. The participants included 20 mathematics 
teachers and 20 teachers of various disciplines. The result of the of the analyze of the AT9 
associated with the analysis of the interviews helped delineate the profile of the imaginarium 
of the teachers who were investigated, and then relating them to the educational phenomena 
taking place in the normal school day. The mythical micro-universes of these teachers that 
were revealed through the AT9 fall into three structures of the imaginarium, heroic, mystical 
and synthetic. There was no predominance of the heroic structure among the mathematics 
teachers, as was initially suspected, in virtue of the fact that this structure is rooted in a 
conceptual antithesis. In fact, it was closer to the logical precision of mathematical rational. 
The projected elements in the protocols of these teachers are inspired by the forces of life, 
representing utilitarian functions for the character, either, helping him or her fight the beast, or 
as if a helper in the defense from the danger that it represents. It is symbols of life that 
predominantly constitute the imaginarium of this group, which project themselves in the 
representations of AT9, and are revealed in a positive symbolic network whose roots lie in 
discourse about being a teacher and the function of educating. These teachers, who are aware 
that they confront social malaises at a grassroots level in state schools, were not jaded by 
cynicism or by the adverse conditions that abound. Above all, they are bearers and 
spokespeople of an imaginarium deeply anchored in the dream and the belief in the possibility 
of contributing, transforming and reinventing education and society. 
 
 
Key words: imaginarium – education – Archetypal Test with Nine Elements – mathematics 
teacher 



 

 

XI

RÉSUMÉ 
 

 
 
Cette thèse présente les résultats d’une recherche sur le relevé et sur l’analyse de la structure 
de l’imaginaire de professeurs de mathématique des écoles publiques de la ville de Recife, en 
établissant un rapport entre les présupposés mathématiques et les structures mythiques des 
professeurs qui y travaillent. Comprenant l’imaginaire comme un lieu « d’entre-savoirs » 
institué à partir de l’angoisse existentielle de l’homme face au passage du temps et à sa 
condition mortelle, nous cherchons à comprendre comment il s’actualise dans les pratiques 
pédagogiques des professeurs de mathématique, porteurs d’un langage régi par des antithèses 
conceptuelles et par un discours logique et  indiscutables. Elle a pour but d’analyser le rôle de 
l’imaginaire dans la compréhension des phénomènes éducatifs à partir d’une perspective 
attentive à l’interrelation entre raison et imagination en les comprenant comme instances 
complémentaires et non coupées. La base théorico-methodologique qui fonde cette recherche 
est la Théorie Générale de l’Imaginaire de Gilbert Durand alliée à l’application du Test 
Archétypique à 9 éléments (AT-9) et à des entrevues semi-structurées. 40 professeurs de 
mathématique et 40 professeurs d’autres sciences ont participé de cette étude. Les résultats de 
l’analyse de l’AT-9, associés à l’analyse des interviews, ont permis de tracer un profil de 
l’imaginaire des professeurs questionnés et de les mettre en rapport avec les phénomènes 
éducatifs présents dans le quotidien de l’école. Les micro-univers mythiques se sont distribués 
entre les trois structures de l’imaginaire : héroïque, mystique et synthétique. Il n’y a pas eu de 
prédominance de la structure héroïque entre les professeurs de mathématique, comme il a été 
supposé au départ, du fait que cette structure soit  dirigée par des antithèses conceptuelles,  
par conséquent plus proches de la précision logique du raisonnement mathématique. Les 
éléments projetés dans les protocoles de ces professeurs sont au service des forces de la vie, 
représentant des fonctions utilitaires pour le personnage, ou bien en l’aidant dans le combat 
contre le monstre, ou bien comme adjuvant pour la défense contre les dangers représentés. 
L’imaginaire de ce groupe se présente comme étant principalement structuré par des symboles 
de vie projetés dans les représentations de l’AT-9 et se révèlent également dans une trame 
symbolique positive qui ancre ses discours sur « l’être professeur » et sur la fonction 
d’éduquer. Ces professeurs, attentifs aux problèmes sociaux présents à l’école, n’ont pas été 
contaminés par le cynisme ou ne se sont pas résignés, face à la réalité perverse qu’ils ont 
décrite.  Ils ont surtout montré qu’ils étaient porteurs et porte-voix d’un imaginaire ancré par 
de profondes racines qui maintiennent le rêve et la croyance en la possibilité de contribuer à 
transformer et ré-inventer l’éducation et la société. 
 
 
Mots clés:  imaginaire – éducation – test archétypique à 9 éléments – professeur de 
mathématique 
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APRESENTAÇÃO

 
Esta tese se insere em um conjunto de estudos que tem se pautado a explicitar as 

relações entre imaginário e educação. Parte do pressuposto de que o imaginário se expressa 

através das mais diferentes práticas simbólicas, abrangendo o universo humano nas suas mais 

diversas expressões: da arte à ciência, do pensamento racional à intuição. É ele que subjaz a 

toda e qualquer produção humana, seja ela de um gênio ou de um homem comum (DURAND, 

2001a). 

 O referido estudo se propôs a investigar as estruturas do imaginário dos professores 

de matemática, relacionando os pressupostos matemáticos às estruturas míticas dos 

profissionais que com ela trabalham. O mapeamento do universo mítico desses professores foi 

cotejado com o imaginário de professores das disciplinas relacionadas às ciências humanas, 

sociais e biológicas. A pesquisa contou com a participação de 20 professores de matemática e 

20 professores de disciplinas diversas.  

  Esta pesquisa teve como fio condutor o marco teórico-metodológico da Teoria Geral 

do Imaginário de Gilbert Durand, e a aplicação do Teste Arquetípico de Nove Elementos 

(AT- 9) de Yves Durand, aliado à entrevistas semi-estruturadas e à histórias de vida.  

No primeiro capítulo, fizemos uma retrospectiva da crise paradigmática da ciência, 

situando os estudos do imaginário no bojo do paradigma dominante e emergente; no segundo, 

fizemos uma retrospectiva histórica do iconoclasmo ocidental; no terceiro, apresentamos as 

contribuições da Filosofia e das Ciências ao estudo do imaginário; no quarto capítulo, a partir 

dos estudos teóricos de vários autores abordamos uma nova perspectiva conceitual e 

metodológica do imaginário, assim como uma síntese das diversas contribuições prestadas 

pelos precursores destes estudos na academia; no quinto, apresentamos os principais conceitos 

da teoria do imaginário de Gilbert Durand; no sexto, abordamos o tema imaginário e educação 

e pesquisas a ele relacionadas; no sétimo, dedicamos à explicitação do Teste Arquetípico de 

Nove Elementos: no oitavo, discorremos sobre a metodologia adotada; o nono capítulo foi 

dedicado a análise dos protocolos, das entrevistas e das histórias de vida dos professores de 

matemática e de disciplinas diversas, respectivamente; no décimo e último capítulo 

apresentamos as considerações finais. 
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JUSTIFICATIVA E RELEVÂNCIA DO TEMA 

 
As religiões e os deuses da Grécia e da Roma Antigas perderam-se ao longo do tempo. 

Contudo, o legado dos seus mitos, atravessaram séculos, resistiram às revoluções históricas e  

abriram caminho se imiscuindo no cotidiano da vida contemporânea. 

A sociedade ocidental, herdeira da civilização greco-romana, é também detentora da 

sua mitologia.  Ela está na raiz do imaginário do ocidente, revelando-se como uma das 

principais fontes de inspiração na arte e na literatura. 

Os mitos gregos constituem apenas uma parte da mitologia do mundo. Cada homem, 

cada agrupamento humano é invadido pela angústia da existência, e tenta explicar o como e o 

porquê da vida. Em todas as mitologias observa-se a emergência de um padrão comum. Todas 

falam do começo e do final, da criação e da destruição, da vida e da morte.  

No começo era o Caos. Nada tinha forma. Tudo era uma disforme e confusa massa, 

mas nela jaziam as sementes latentes da criação. São esses os começos das histórias dos 

vários agrupamentos humanos, das várias sociedades. É esse o começo de cada homem, de 

cada geração. Todos e cada um perfazem o mesmo percurso e colocam em perspectiva as 

mesmas questões. Todos são espreitados por Cronos, esse tempo que a tudo faz criar e a tudo 

remete ao fim.  

Os homens de todos os tempos, de todos os lugares, perfazem o caminho simbolizado 

por três figuras mitológicas, em sua tentativa de vencer a morte e a passagem do tempo: 

Prometeu, Sísifo e Hermes. Prometeu, de espada em punho, luta contra os deuses para 

conquistar a imortalidade; Sísifo, empurrando uma pedra montanha acima e abaixo em uma   

infindável repetição, tenta ludibriar a morte pela circularidade do ato; Hermes, mensageiro e 

alquimista, traz aos homens o poder de transformar palavras e coisas na tentativa de, 

atingindo a eterna juventude, conquistar a imortalidade. Estes três mitos se associam às três 

estruturas do imaginário, propostas por Gilbert Durand: heróica, mística e sintética (TURCHI, 

2003). 

É este universo imaginário, estruturado a partir da necessidade do homem de 

simbolizar sua angústia existencial, que este estudo procura explorar.  O itinerário percorrido 

por este trabalho se apóia nos estudos da Teoria Antropológica do Imaginário de Gilbert 

Durand, que atribui à imaginação a fonte de toda produção humana, responsável pela sutura 

epistemológica entre natureza e cultura. É ela que, como função, faz emergir um imaginário 

equipado para lutar contra a angústia da passagem do tempo e da morte. 
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A opção de trabalhar o imaginário na perspectiva teórica de Gilbert Durand dá-se, 

fundamentalmente, pela hermenêutica instauradora que guia a elaboração de sua teoria. Seu 

enfoque permite uma reflexão abrangente sobre o imaginário, a qual não se pauta por uma 

ontologia dualista, excludente, do seu estudo: ou psicológica ou culturalista. 

 Há, outrossim, uma integração entre estes dois pólos: o psicológico e o cultural. 

Como um imã, eles são magnetizados um em direção ao outro, formando um amálgama. 

Nesta fusão não há hegemonia de um pólo sobre outro, mas um intercâmbio de forças que se 

projetam para a estruturação do imaginário. Na sua emergência há uma “gênese recíproca que 

oscila do gesto pulsional ao meio material e social e vice-versa”, sendo ele o alicerce de todos 

os sistemas filosóficos, lógicos e conceituais(DURAND, 2001a:41).      

Na perspectiva durandiana, a comunicação entre os homens dá-se a partir da dimensão 

simbólica. É através desta dimensão, efetivada pelo imaginário, que os homens partilham o 

que há de mais comum em suas existências: sua angústia diante da passagem do tempo e da 

morte. 

Segundo Paula Carvalho (1990:186), “as práticas simbólicas são necessariamente 

educativas porque organizadoras do real, sendo a educação a prática simbólica basal que 

realiza a sutura entre as demais práticas simbólicas.”  

É este imaginário, instituído a partir desta angústia existencial, que se introduz e se 

atualiza nas práticas pedagógicas, no intercâmbio entre ensinar e aprender, objeto deste 

estudo. Assim, “crianças reunidas em uma sala de aula, com referências culturais diversas, 

têm no plano do simbólico a possibilidade de diálogo” (ROCHA PITTA, 1999).  

Provavelmente, a abertura e o acesso do professor ao seu próprio universo imaginário 

e ao dos seus alunos permitir-lhe-ia introduzir um novo olhar que poderia vir a contribuir para 

a reflexão da sua prática pedagógica, o qual, aliando-se aos conhecimentos específicos de sua 

disciplina e ao conjunto dos seus saberes abriria novas possibilidades para a efetivação da 

aprendizagem.  

Considera-se, assim, a escola como um espaço institucional privilegiado para a 

transmissão dos saberes predominantes na cultura na qual está inserida. Embora o discurso 

pedagógico seja predominantemente racional, a escola representa um lócus através do qual se 

atualizam práticas simbólicas, essencialmente produzidas pelo imaginário. Segundo Teixeira 

(1999), o discurso pedagógico pode ser considerado como meio-científico e meio-mitológico. 

É o imaginário que faz a mediação simbólica entre a razão e a emoção. 

É no espaço do cotidiano da práxis pedagógica, particularmente no que diz respeito ao 

ensino da matemática, que este projeto se insere. É a partir do seu discurso tautológico, 
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concatenado, lógico, irretorquível, que faz dela a rainha das ciências, niveladora do 

conhecimento, que se pretende estudar o imaginário, em particular o imaginário de 

professores de matemática. Dessa forma, busca-se fazer emergir a dimensão imaginária 

presente no exercício da docência, dimensão tão pouco explorada nos estudos propriamente 

acadêmicos.  

 Quando Descartes descortina para o ocidente o conhecimento de que tudo pode ser 

explicado através dos números, ele redescobre o que os pitagóricos na Antiguidade grega já 

observavam: todas as coisas se explicam numericamente. 

...as coisas mais sutis, mais diáfanas, mais inefáveis, mais evanescentes, 
mais voláteis” ... “a grande força e impulso da matemática no século VI a.C. 
é sobretudo essa: ela surge como um caminho para a salvação do homem e 
da sociedade. (PESSANHA,  1994:12-13). 
 

 Pessanha (1994), em suas considerações sobre o modelo matemático, lembra que nele 

não há lusco-fusco nem sombras, mas apenas um cadeia perfeita, luminosa, “do tipo portanto, 

portanto, portanto”. Lembra ainda que, para Platão ela se constituía em uma “linguagem 

alante – uma linguagem que parece dar asas ao lado linguageiro da condição humana.” Ela é 

assim fascinante e sedutora, “alimentando não apenas a produção científica, mas o próprio 

imaginário do homem a respeito da humanidade” (PESSANHA, 1994: 18-20-21). 

Levando em consideração o lugar ocupado pela matemática no conjunto das 

disciplinas científicas; a precisão e lógica do seu modelo; a sua linguagem universal que 

transcende os limites impostos pelas circunstâncias ambientais e históricas; o seu raciocínio 

claro e unívoco; as conquistas técnicas e científicas propiciadas pela exatidão do seu modelo; 

e o espaço ocupado por esta disciplina no quotidiano escolar, e preocupados, ainda, em 

estudar a situação de dificuldade e fracasso que vem sendo registrados nas últimas avaliações 

oficiais, a exemplo dos resultados do IDEB1 e do Pisa2, propusemos desenvolver um estudo 

sobre o professor, em particular, sobre o imaginário do professor de matemática.  

Assim, alguns questionamentos orientaram o desenvolvimento da investigação. 

Pergunta-se, pois: como se estrutura então o imaginário de professores que são mensageiros 

dessa linguagem de dimensão transistórica, transtemporal, e transcontigencial? Qual a sua 

estrutura mítica? Há uma relação entre esta estrutura e as representações acima referidas? Em 

que nível as premissas matemáticas, sempre regidas por antíteses conceituais verdadeiro/falso, 

ou isso/ou aquilo, se relacionam às estruturas míticas do imaginário de seus professores? Há 

uma maior freqüência de uma determinada estrutura do imaginário entre este grupo de 

                                                 
1 IDEB: Índice Nacional de avaliação da Educação Básica 
2 Pisa: Programa Internacional de Avaliação Comparada 
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professores, quando comparada às estruturas de professores de outras disciplinas? Qual a 

pregnância simbólica3 do seu relato? Que histórias estes professores contam para si mesmos a 

respeito do porquê ser professor de matemática?  Será este universo imaginário compatível 

com a plenitude da clareza e do silogismo do discurso matemático? A atualização da estrutura 

heróica do imaginário ocorre com mais freqüência entre professores de matemática do que 

entre os professores das áreas de ciências humanas e sociais? Ou esta correlação é 

inexistente? Como se articula, então, o imaginário desses professores, detentores do saber 

exato da matemática, com o imaginário de seus alunos?  Como ter acesso ao imaginário dos 

seus alunos, capturados por simbolismos de uma cultura tão plural como a do nordeste do 

Brasil? Como incluir este imaginário, estes saberes, na prática pedagógica? 

Esta são as inquietação que norteia este estudo. Ela se direciona em busca de 

sinalizadores que venham a contribuir com mais uma reflexão sobre o fazer educacional. 

Pretende-se assim que seu caráter inovador possa se alinhar às diversas perspectivas adotadas 

no estudo dos fenômenos educacionais, em particular, àqueles que têm se dedicado ao estudo 

do professor, configurando-se como outro olhar em direção à abordagem da complexidade do 

fenômeno educativo, e que desponte como alternativa promissora, face aos desafios 

educacionais impostos pela realidade atual. 

Maia (1997), no seu trabalho sobre as representações da matemática e do seu ensino,  

reporta a um estudo de Nimier (1989), no qual ele expõe o pensamento de eminentes 

matemáticos franceses em relação à ciência objeto dos seus trabalhos e pesquisas.  O trabalho 

acima referido aponta para a influência do pensamento desses matemáticos na formação e 

difusão das representações da matemática entre os professores franceses que se dedicam ao 

seu ensino.   

 Considerando que o desenvolvimento da ciência no ocidente partiu de um núcleo 

comum, presumimos que o ponto de vista que esses profissionais adotam em relação à 

matemática, e sua influência na representação da referida ciência, ultrapassa as fronteiras de 

seu país, podendo ser partilhado por professores de matemática, de modo geral.    

Resumindo o ponto de vista dos pesquisadores sobre a ciência à qual se dedicam, Maia 

(1997) aponta alguns dos principais aspectos encontrados em suas definições. Assim, a 

matemática se refere: à ciência da verdade; à ciência universal; à coerência; à lógica; a um 

método e critério de rigor; ao prazer; ao jogo, dentre outros. A referida autora observa que os 

diversos termos associados à matemática tanto podem relacionar-se entre si por associação, 

                                                 
3 “Pregnância simbólica é aquilo que se investe no discurso mítico, uma crença, uma espécie de empenhamento 
pregnante no mito” (DURAND, 1996:95). 



 

 

11

independência ou por exclusão. Eles estão atrelados às crenças, pensamentos e valores sociais 

transmitidos pela educação escolar.  

Considerando a importância destas representações na prática pedagógica, pois são as 

mesmas que, em parte, orientam e direcionam a ação dos professores em sala de aula, o 

presente estudo se propõe a pesquisar as estruturas do imaginário de professores de 

matemática subjacentes a estas representações. Adota ainda, como perspectiva de trabalho, 

elaborar um quadro comparativo entre as estruturas do imaginário destes professores em 

relação a professores de disciplinas inseridas no quadro das ciências humanas, sociais e 

biológicas.  

 Supõe ainda que as estruturas míticas do imaginário dos professores de matemática se 

configuram como um componente substantivo da sua prática pedagógica, contribuindo ou 

limitando as formas de acesso ao conhecimento dos alunos. 

Através do estudo e análise dos protocolos do AT-9 pretende-se conhecer a estrutura 

do imaginário deste grupo de professores, decodificando e interpretando as mensagens 

contidas nas imagens gráficas (desenho, relato, repostas ao questionário). Estas respostas 

arquetípicas fornecerão pistas para a compreensão da maneira como o grupo estudado 

organiza seu universo mítico, como ele expressa seu trajeto antropológico, atualizando 

respostas que sintetizam a inter-relação entre as pulsões subjetivas e as intimações objetivas 

do meio cósmico e social. As entrevistas semi-estruturadas e as histórias de vida 

complementarão as análises do AT-9. 

Considerando que o referencial teórico adotado tem sido pouco explorado no campo 

da educação, a ele será dedicado não só um capítulo, como vários de seus conceitos serão 

repetidos ao longo do texto, para facilitar o diálogo com profissionais que fazem pesquisas 

correlatas adotando outros quadros de referenciais teóricos.   
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OBJETIVOS 

Objetivo geral 

 

Analisar o papel do Imaginário na compreensão dos fenômenos educativos assumindo 

uma perspectiva que trate da inter-relação entre razão e imaginação, entendendo-as como 

instâncias complementares e não cindidas. 

 

Objetivos específicos: 

 

• Investigar as matrizes do imaginário de professores de matemática que estejam 

lecionando esta disciplina no Ensino Médio e no Ensino Fundamental. 

• Verificar se há predominância de uma das estruturas do imaginário (heróica, mística, 

sintética) entre os professores de matemática.   

• Investigar as estruturas do imaginário de professores que lecionam disciplinas nas 

áreas de ciências humanas, sociais e biológicas.  

• Elaborar um quadro comparativo entre os universos míticos de professores de 

matemática e professores que se dedicam ao ensino nas áreas de ciências humanas,  

sociais e biológicas. 
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CAPÍTULO 1 

IMAGINÁRIO E PARADIGMAS4 CIENTÍFICOS  

 
1.1. Situando o problema 

 

 O capítulo que se segue trata da relação entre o imaginário e os paradigmas científicos. 

Em uma primeira instância serão apresentados os principais pressupostos que subjazem ao 

paradigma científico tradicional, evidenciando a impossibilidade de apreensão do imaginário 

através de sua metodologia. 

 Em um segundo momento a emergência de um novo paradigma e de novas lógicas no 

desenvolvimento científico serão abordados. É com este novo olhar que se pretende investigar 

a apreensão de dimensões e fenômenos humanos que escapam ao controle e aos critérios 

adotados pela lógica dualista. 

 Considerando que o problema e objeto de estudo deste projeto está relacionado aos 

professores de matemática e suas práticas pedagógicas, é a partir da matemática que o tema 

será abordado. 

 A precisão da matemática, com sua característica atemporal, ahistórica, transcultural, 

exerce um grande fascínio e sedução sobre os homens de ciência. O silogismo matemático 

emprestou às ciências de modo geral, e às ciências sociais e humanas, particularmente, um 

estilo de olhar o mundo, de observar a vida.  Enfim, concedeu-lhe um método de fazer 

ciência. A clareza da matemática, sua ausência de mistérios, de acasos, de elementos 

imponderáveis vieram conferir ao homem a ilusão de poder e de domínio absoluto sobre a 

natureza e sobre o mundo social e humano (PESSANHA, 1994). 

A lógica irretorquível e atemporal da matemática, transcendendo a contextualização 

sócio-cultural, colocando-se acima das asserções argumentativas, divergências políticas, 

religiosas e opiniões pessoais, exerce um fascínio sobre os cientistas, porque ela simplesmente 

existe, prescindindo de maiores explicações. Ela emerge como uma grande niveladora do 

conhecimento, pois ela é a mesma para todos os homens. 

A adesão à objetividade do modelo matemático, à singularidade da precisão do seu 

raciocínio, ultrapassou suas próprias fronteiras e se fez presente nas demais ciências, 

chegando até mesmo a introduzir-se nos meandros da convivência rotineira, no dia a dia das 

                                                 
4 Paradigma é utilizado no sentido sociológico, indicando uma constelação de crenças, valores e técnicas 
partilhadas por uma comunidade científica, e no sentido espistemológico, compreendendo um esquema de 
pensamento para a explicação e compreensão da realidade (KHUN, 1982:218). 
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pessoas comuns. É o discurso lógico, concatenado, silogístico, que nos arrebata no nosso 

desejo de fugir da complexidade, da dúvida, da tensão e fricção existentes na diferença, no 

múltiplo, na pluralidade (PESSSANHA, 1994). 

O ser humano submetido à angústia existencial frente ao insondável e ao misterioso, 

contido na passagem do tempo e na inexorável finitude da vida, sente-se contemplado, na sua 

necessidade de segurança, pelas certezas matemáticas. A exatidão matemática liberta a todos, 

momentaneamente, da insegurança contida no imponderável da vida, fornecendo-lhes a 

sensação de domínio frente à sutileza dos fenômenos que escapam ao seu controle. 

Diante de tantas incertezas, a matemática surge como possibilidade de salvação para o 

homem e a sociedade. Ela está além das disputas e da dúvida. É algo em torno do qual se 

estabelece um consenso.  

Assim,  
“se quero ordem, unidade, clareza, armistício, paz, por que não fazer da 
matemática a linguagem mestra e disciplinadora de todas as línguas? Se eu 
conseguir matematizar todos os campos do conhecimento, introduzindo 
aquela harmonia interna que a matemática manifesta, quem sabe não consigo 
o consenso, a identidade de opinião, o desaparecimento da dúvida e do 
ceticismo?” ( PESSANHA, 1994:14 ) 

 

Seis séculos antes de Cristo, os pitagóricos, na antiguidade grega, já apregoavam que 

tudo pode ser explicado através dos números: das coisas mais concretas às mais sutis, diáfanas 

e voláteis. Mencionavam, ainda, que a salvação do homem e da sociedade pode se dar através 

da matemática. É a matemática que pode funcionar como a linguagem universal e harmoniosa 

contra os dissídios, as fricções e conflitos que vêm à tona quando as particularidades das 

linguagens culturais de cada povo, região ou nação desejam e lutam por supremacia 

(PESSANHA, 1994). 

 

1.2. Os precursores da ciência moderna 

 

A Revolução Cientifica começou a esboçar-se no século XVI, na Renascença, 

efetivou-se no XVII e firmou-se definitivamente durante o Iluminismo no século XVIII, o 

chamado “século das luzes”. Dois grandes expoentes, contemporâneos, se destacam como 

precursores da ciência moderna: René Descartes (1596 – 1650) e Francês Bacon (1561 – 

1626). O Discurso do Método, obra de René Descartes, publicada em 1637, paralelamente ao 

Novum Organum de Francis Bacon, publicada em 1620, podem ser consideradas as obras 

fundadoras e inaugurais do pensamento científico moderno (MATOS, 2005).  
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Tanto Descartes quanto Bacon, pilares da grande revolução operada no campo do 

pensamento reflexivo e da pesquisa científica têm em comum a luta contra o dogmatismo,  

herança da cosmovisão medieval, propondo o livre exame da realidade em busca da verdade, 

sem as amarras de qualquer forma de preconceito. Para tanto deveriam ser utilizados métodos 

de investigação objetivos que pudessem levar a resultados indiscutíveis, universalmente 

aceitos pela comunidade intelectual. Ambos coincidem, ainda, em um ponto fundamental: “a 

verdade é obra do homem e o critério de legitimidade do conhecimento é a evidência e não a 

autoridade civil ou eclesiástica” (D’ONOFRIO, 2005:169). Consideravam inócuos e sem 

qualquer utilidade prática os conhecimentos adquiridos em sua educação escolar, baseados na 

lógica aristotélica, tradicional, herdada dos gregos. 

É a partir da ruptura com esse conhecimento que tem início o pensamento científico da 

modernidade. Segundo Bacon, ciência e poder coincidem. Contudo, para que o poder se 

consubstancie, faz-se mister que o conhecimento seja operacional, transformador. Caso 

contrário, o conhecimento treinará tão somente o espírito, produzindo apenas atletas 

intelectuais, apresentando-se inútil e ineficaz para o domínio da natureza e para a produção de 

bens para a humanidade (PESSANHA, 1994). 

  O desenvolvimento da ciência moderna, seus avanços e êxitos se devem ao modelo 

baconiano-cartesiano que fez emergir, das “trevas do obscurantismo e das crendices”, o novo 

mundo científico onde se propunha a empreender a luta contra a ignorância e a superstição. O 

modelo do método científico iniciado nessa época, (observação, hipótese, experimentação, 

mensuração, análise e conclusão) deu origem a toda ciência moderna acompanhada das suas 

grandes realizações. A partir dessa época o pensamento tornou-se conseqüente – resultando 

no racionalismo e no empirismo que dominam a ciência há quatrocentos anos 

(GOTTSCHALL, 2004).  

Do ponto de vista da lógica das ciências exatas, este novo modelo analítico, dedutivo, 

teoremático, é irretocável, claro, inquestionável e evidente. Esta perfeição matemática, com 

resultados irrecusáveis, onde não cabe a dúvida, não fica à mercê da argumentação nem de 

desejos pessoais, permite ao homem usufruir um átimo de plenitude, indo ao encontro de sua 

mais profunda demanda de controle sobre o mundo, sobre a vida. 

No âmbito das ciências exatas, não se pode prescindir deste modelo. Toda a conquista 

científica e tecnológica, traduzida nos benefícios e facilidades do cotidiano do mundo 

moderno, credita-se a ele. As conquistas da ciência transcendem os limites históricos e 

temporais.  Para Pessanha (1994), este modelo é extraordinário e não se deve abrir mão dele. 
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Ele é luminoso, quase místico e beatífico, proporcionando um gozo, um êxtase não só 

intelectual, como estético. 

 Acrescenta ainda que a luminosidade, a clareza, a linguagem pura da matemática 

seduziu até mesmo Platão, o qual chegou a afirmar que para urdir uma linguagem transistórica 

e transcontigencial como a matemática, o ser humano, a despeito de todas as suas 

contingências limitantes, deve abrigar em si uma semente de transistoricidade e de 

transtemporalidade. Vem daí a força projetada no mito da clareza, tendo a modernidade se 

constituído, em grande parte, como um desdobramento desse mito (PESSANHA, 1994).  

Segundo Teixeira (2000), o mito da clareza e das luzes da modernidade  

consubstanciado por Prometeu está sintonizado com uma visão de mundo extremamente 

racional, que também subjaz às ideologias de progresso e da produção que dominaram a 

modernidade. 

Para Sironneau (1985), o Prometeu de Goethe não é mais considerado uma divindade 

primordial. Ele cristaliza o sonho das luzes e é representativo do homem concebido como 

senhor do seu próprio destino, criador de si próprio e que já não necessita dos deuses para 

explicar o seu destino.  
A linguagem matemática, transcendendo todos os limites já explicitados, se converteu 

numa das maiores seduções já forjadas pelo homem. Segundo Pessanha (1999), o fascínio 

produzido pela matemática não se deve somente às suas contribuições para o 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia, mas, alia-se também ao que ela fornece ao 

imaginário do homem a respeito de suas próprias possibilidades. Neste sentido, Santos (1999), 

menciona a atitude mental freqüentemente encontrada nos homens de ciência que, ao se 

confrontarem com suas descobertas, são tomados por um misto de perplexidade, associada a 

uma tranqüila arrogância, através da qual olham e se comparam ao homem comum. 

O experimentalismo empirista de Bacon permitiu o grande êxito das conquistas 

tecnológicas que iluminaram terrenos sombrios e enigmáticos.    Contudo, a modernidade, 

forçando o modelo quantitativo, matemático, para tratar do humano, esqueceu o segundo 

aspecto das observações baconianas, a qual menciona que esse modelo só seria eficaz quando 

o objeto do conhecimento fosse a coisa. Quando o objeto do conhecimento for a pessoa, o 

modelo a ser utilizado seria o dialógico (SANTOS, 1999). 

Particularmente no século XIX, todo conhecimento para ser reconhecido como 

verdadeiro, legítimo e científico teria que adotar a metodologia própria às ciências exatas, 

cumprir suas exigências e satisfazer seus cânones. Assim, a partir dos resultados obtidos 

através da dedutividade, do modelo científico analítico, da linguagem matemática, o homem 
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vislumbra a possibilidade de ampliar esse modelo perfeito, claro, unívoco, aos demais 

aspectos do seu universo (SANTOS, 1999). 

 

1.3. As ciências sociais e suas relações com o modelo das ciências exatas 

 

No século XX, foi proposta uma linguagem científica baseada no modelo matemático 

que, não sendo matemática pura, resguardasse suas características de clareza e exatidão. Com 

isso, ganhou-se em consistência, objetividade, mas se perdeu em contextualização histórica e 

sócio-cultural. Instalou-se então um dilema: ou a clareza, ou sua impossibilidade; ou a 

verdade plena, ou verdade alguma. Pois, ao se construir um discurso perfeito atendendo aos 

ditames da lógica simbólica construída a partir do silogismo matemático, ele perde sua força 

de comunicação (PESSANHA, 1999). 

Ressalte-se que os homens, como seres linguageiros, inexoravelmente atrelados à sua 

subjetividade e contexto espaço-temporal, comunicam-se, revelando e velando a sua 

subjetividade. Têm um dizer não dito, maculando, deste modo, a pureza da exatidão 

matemática. 

 Discute-se atualmente que as descobertas científicas da modernidade fizeram parte de 

uma opção para trilhar um determinado caminho, o qual veio a se tornar hegemônico na 

cultura ocidental. Assim, elegeu-se um discurso como sendo o legítimo, o certo, o científico, o 

verdadeiro. Enfim, o único aceitável. Contudo, nos dias atuais, se reconhece que há várias 

formas de se raciocinar, vários discursos a serem considerados, e várias formas de se 

aproximar da verdade, a qual, se tornou plural, e não mais única (PESSANHA, 1999). 

Um dos aspectos das proposições de Bacon que ficou adormecido por muito tempo, 

foi sua asserção de que há dois tipos de linguagem, de racionalidade e de instrumentos 

lógicos. São linguagens de natureza diferente, portanto, sua aplicabilidade e eficácia estão 

circunscritas aos objetos que lhes são próprios.  

Em se tratando de uma proposta cujo objetivo é dominar o mundo físico, o percurso a 

trilhar seria o da indução e da experimentação. A abordagem seria investigativa e 

experimental. Caso a finalidade seja a de atuar sobre as pessoas, a indução e a experimentação 

perdem a eficácia em favor da dialética. Bacon, a exemplo de Descartes, percebe que a lógica 

tradicional argumentativa não instrumentaliza o homem para solucionar questões concretas, 

dominar as coisas e a natureza. Contudo, ela mostra-se eficiente para tratar com  pessoas 

(PESSANHA, 1999). 
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Desenvolve-se, assim, uma ciência dialógica, plurilógica, que demanda argumentação, 

persuasão, “capaz de interferir nas pessoas, em suas mentes, inteligências, desejos, vontades. 

Capaz de transformá-las, quem sabe dominá-las, subjugá-las” (PESSANHA,1994:16). Esse 

aspecto reveste-se da mais alta importância no que diz respeito à ética nas ciências.  

Possivelmente, cabe às ciências sociais e humanas, contribuir para evitar o que 

George Orwell (2007), constata no seu célebre livro, A Revolução dos Bichos: “todos os 

homens são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros”. Segundo Pessanha (1999), faz 

parte das funções das ciências sociais e humanas, principalmente, de natureza dialógica, 

plurilógica, argumentativa e retórica, assumir uma co-responsabilidade junto aos poderes 

públicos e sociedade civil, no sentido de que as conquistas da ciência estejam a serviço de 

todos. 

O que se põe na ordem do dia, relativo às discussões filosóficas da 

contemporaneidade, em questões vinculadas principalmente à lógica, à epistemologia, até 

mesmo à razão, é que a natureza lógica e concatenada própria do raciocínio e pensamento 

científicos atuais, têm limites e fendas, através dos quais o universo do discurso e da 

comunicação encontram saídas, não se deixando apreender pelas metodologias adotadas na 

ciência moderna (PESSANHA, 1999). 

O caminho da exatidão matemática não se aplica à linguagem que o homem usa nas 

suas relações sócio-afetivas com outros homens, pois essa é povoada de tradição, de história, 

de emoções, de desejos, de uma diversidade de significados impossíveis de serem traduzidos 

pela referida ciência. 

Com o advento da física quântica, perdeu-se a âncora do cartesianismo, pois a 

realidade é, e pode não ser aquilo que nos parece, uma vez que o átomo se manifesta ora 

como partícula, ora como onda. A dimensão visível e concreta das coisas transcende os 

resultados dos experimentos científicos (CAPRA, 1990). 

Os progressos da ciência moderna revelaram o alcance das suas possibilidades e 

também seus limites. É dentro deste contexto que surge a crise intelectual do final do século 

XX. Uma vez que não se pode conceber a clareza, em seu sentido mais pleno, mais luminoso, 

que constituiu o modelo das ciências exatas para abordagem do humano, em sua totalidade, o 

pêndulo do equilíbrio das ciências humanas tende para o extremo oposto: a impossibilidade de 

clareza.  

Contudo, o que se considera ciência, por excelência, ou Hard Science, se ressente 

também dessa crise, começando a relativizar seus próprios conceitos. Também ela perdeu as 
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certezas e não mais se faz através de um caminho unívoco. Perdeu o que parecia ser a 

unicidade total, seu porto seguro (PESSANHA, 1999).   

Todo o engessamento que as ciências humanas e sociais se impuseram, ou a que se 

submeteram para andar pari passo com as ciências exatas, pagando um alto preço em seu 

desenvolvimento, sofreu fraturas à medida que o paradigma das ciências exatas entrou em 

crise. Com uma identidade ainda em construção, as ciências humanas, de modo geral, nunca 

questionaram o fato de que a opção científica de Descartes e Bacon não levava em 

consideração a ambivalência e a contradição, próprias da condição humana. Pois é dentro e a 

partir desta contradição que o homem constrói seu mundo social, cultural e histórico. 

Constrói, enfim, sua humanidade. 

Pessanha (1999), recorrendo a Perelman, menciona que a ruptura cartesiana, a 

despeito das possibilidades criadas para o desenvolvimento da ciência, privou o conhecimento 

científico de tudo quanto fosse ambivalente e obscuro, ou seja, de tudo aquilo que estivesse 

ligado ao corpo, à capacidade de falar, ao tempo, à história. 

No século XIX, há uma expansão das ciências humanas e sociais, dentro de um 

contexto científico que delas requisita a adesão ao mesmo modelo norteador da matemática, 

da física e da química. Assim, para serem considerados ciência, estes saberes, haveriam de 

estar de acordo com os cânones analíticos e quantitativos do que era consagrado como o 

verdadeiro discurso científico.  

Na perspectiva sociológica, o século XIX viu nascer, no berço do positivismo, a 

sociologia de Augusto Comte e o materialismo histórico de Karl Marx. Os pressupostos 

positivistas e materialistas consideram o imaginário à margem da civilização ocidental. 

Dentro desta perspectiva, o imaginário se situa na base do pensamento rudimentar do homem 

primitivo, não fazendo parte da racionalidade do pensamento e da cultura ocidental. Tanto 

para Comte como para Marx o imaginário se situa na “idade teológica do primitivismo 

humano...”...“na superfície da insignificância super-estrutural” (DURAND, 2001b:47). 

Não desprezando a importância dos modelos quantitativos e matemáticos para as 

ciências humanas, elas demandam um outro referencial para o seu desenvolvimento: o 

referencial do direito, o modelo dialógico, do litígio, da disputa. A razão dialógica propõe um 

modelo aberto onde tudo pode ser construído e reconstruído. Abre-se, inclusive, para o que se 

convencionou chamar de não razão, o que, segundo Pessanha (1994), vai diminuindo o campo 

da irracionalidade e da violência, uma vez que elas podem ser abordadas por outro referencial 

teórico, o da razão dialógica. Sinaliza-se, assim, para a possibilidade do uso das idéias 
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obscuras e ambíguas que não podem ser apreendidas pelos métodos quantitativos das ciências 

exatas.    

O novo paradigma, ou paradigma emergente, começa a nos alertar para o fato de que, 

além da racionalidade abstrata transtemporal e transcultural da razão pura, há um outro 

aspecto da racionalidade a considerar. Tal qual o anverso da página que compõe uma folha, 

esse outro aspecto comporia, com o primeiro, uma relação de interdependência, mas manteria 

a identidade de suas funções, criando a possibilidade de abordar o humano, nos limites do seu 

contexto geográfico, temporal e sócio-cultural. Nessa perspectiva, não seria através do 

modelo matemático que essa abordagem teria condições de se expressar, mas através da 

adoção do direito como seu referencial básico (PESSANHA 1994). 

Tem-se, assim, a possibilidade de abordagem do humano em sua presumível 

totalidade: a adoção e uso, simultâneo e inter-relacionado, do modelo matemático e do 

modelo jurídico.  Em oposição ao modelo matemático, monológico, verticalizante, 

demonstrativo, o modelo jurídico é dialógico, litigioso. Seria, portanto, esse último que 

poderia instrumentalizar a ciência para a apreensão dos fenômenos que escapam ao discurso 

analítico e monológico da matemática. 

Nesta perspectiva, o modelo jurídico se aplicaria a toda ciência que lança mão da 

palavra para se comunicar, que utiliza a mesma linguagem através da qual se traduz a história, 

a literatura, se escreve um poema. Esta linguagem não se restringe a uma estrutura sintática, 

mas, sobretudo, semântica. Constitui-se numa dimensão aberta, inesgotável, inconclusiva. 

Justifica assim, a adoção do modelo do litígio, do relacional, do jurídico. 

Pessanha (1994), refere que Descartes ao indagar-se sobre os conteúdos do 

pensamento, privilegiou as representações que considerava claras, perfeitas, como a idéia de 

uma reta, de um círculo, desprezando todo o resto. Pois, acrescenta, é este resto que as 

ciências humanas e sociais têm como matéria prima para desenvolver seu trabalho. O mesmo 

autor assinala, ainda, o fato de que, quanto mais a ciência se pauta por um modelo absoluto, 

fechado, mais ela se restringe e abdica de uma esfera do campo da razão, considerada 

irracional, simplesmente porque escapa à abordagem do modelo considerado científico. Nesse 

caso, abre um grande fosso, convertendo-se em um espaço de proliferação da irracionalidade 

e da violência. 

É essa esfera da irracionalidade que constitui o campo das ciências humanas e sociais. 

É do trato dessa dimensão, das idéias obscuras e ambíguas, nessa esfera em que se constrói 

não só o discurso subjetivo das comunicações informais do cotidiano, mas, sobretudo, do 



 

 

21

discurso retórico, exortativo, pedagógico, artístico, social, político, que as ciências humanas 

têm de se ocupar. 

É também através desse discurso, que se faz uma exortação de sentido ético e político. 

Para Morin (1999), os cientistas servem a dois deuses, complementares e antagônicos: o da 

ética do conhecimento que demanda que tudo seja sacrificado à sede do saber; e o da ética 

cívica e humana. Seria função do discurso exortativo, tentando responder à necessidade de 

uma ética cívica e humana “persuadir, cativar, convencer dialeticamente no sentido antigo – 

trazer o outro para alguma coisa que achamos ser melhor para ele, para os outros e para o 

mundo” (PESSANHA, 1994:32). 

As ciências humanas e sociais, à medida que tentaram pautar-se pelo modelo das 

ciências exatas, além de confundirem sua identidade, teriam deixado um espaço vazio na 

dinâmica do seu funcionamento. Espaço este que só ela teria condições de ocupar, em virtude 

da especificidade de sua função. É através do seu discurso exortativo, do seu método 

dialógico, que ela pode cumprir a função de contribuir para que, um número cada vez maior 

de pessoas, tenha acesso às conquistas das ciências exatas e da tecnologia que, ao longo do 

processo civilizatório, têm permanecido restritas a determinado segmentos das sociedades.  

Assim, ao considerar-se com seriedade a pergunta de Rousseau, quando ele se indaga 

se há alguma relação entre a ciência e a virtude, pode-se responder que não necessariamente. 

Esta relação é um campo aberto que demanda à atuação das ciências humanas e sociais. 

Alguns exemplos da história passada e contemporânea do ocidente podem ser ilustrativos da 

cisão entre ciência e virtude.   

Gardner (1999), cita o Holocausto como o exemplo extremo de dissociação entre 

conhecimento e comportamento ético. Segundo o mesmo autor, a concepção do genocídio 

judeu teve lugar em uma nação considerada como uma das mais civilizadas da Europa, cuja 

trama decisiva, ficou conhecida como “Solução Final da questão judaica”. Para tanto, foi 

convocada uma reunião oficial em 20-01-1942, conhecida como Conferência de Wannsee, a 

qual congregou ministros de Estado e funcionários graduados dos mais elevados escalões do 

governo. Dentre os 14 principais componentes, 08 eram doutores pelas principais 

universidades da Europa Central. Foi nessa reunião, que se consubstanciou a idéia do 

extermínio do povo judeu  

A experiência desse encontro pode ser transportada para fatos recentes, e seu resultado 

evidencia tão somente que o desenvolvimento científico  per si não confere a nenhum homem 

a conquista da ética em suas relações. Não há, portanto, relação causal entre conhecimento e 

virtude. Contudo, elas não são esferas excludentes. A relação entre estes dois aspectos pode 
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ser perseguida pelo homem. Está no campo das possibilidades da construção de uma 

sociedade mais justa.    

A ciência, a despeito de recriar problemas que se propunha a erradicar, e esquecer o 

alerta de Bacon de que “só podemos vencer a natureza obedecendo-lhe”, continua, segundo 

Morin (1999), sendo elucidativa, enriquecedora, conquistadora e triunfante. Mesmo não 

havendo possibilidade de recuo no que se convencionou chamar de processo civilizatório, e 

nos prejuízos e danos já causados ao planeta e aos seus habitantes, Morin adverte que, para 

compreender o problema da ciência, há que se ultrapassar o pensamento maniqueísta de 

ciência boa ou ciência má. Faz-se necessário compreender a ambivalência e a complexidade 

inerentes ao próprio saber da ciência.  

Para Morin (2001) há dois princípios fundamentais na lógica formal. O primeiro 

refere-se ao princípio do terceiro excluído, no qual uma proposição é verdadeira ou falsa, sem 

considerar uma terceira possibilidade. O segundo princípio é o da não contradição, que não 

concebe a existência de uma proposição que seja falsa e verdadeira ao mesmo tempo. Há, 

porém, um novo modelo alternativo. Esse novo modelo não põe fim à lógica clássica, 

pretende, outrossim, solucionar paradoxos e inconsistências impostos pela mesma. 

Assim, ao contrário da lógica binária que inspirou o desenvolvimento científico 

ocidental, a estrutura do cosmos é sempre ternária. O terceiro termo, ou terceiro excluído da 

lógica binária, resulta da relação das tensões entre duas instâncias antagonistas e define uma 

nova organização. Para Morin (2001), só o princípio da complexidade permite uma leitura do 

universo humano em toda sua abrangência.  

Os recentes estudos do desenvolvimento humano apontam para concebê-lo como um 

processo complexo, resultante da interação entre diversos fatores. Há, assim, não só uma 

interação entre a genética e o ambiente, mas parece haver um terceiro elemento, dinâmico e 

imprevisível, que desmonta a noção de causalidade e previsibilidade, em favor de modelos 

mais complexos do desenvolvimento.  Emerge assim a noção de eqüifinalidade no 

desenvolvimento, ou seja, caminhos diferentes podem levar à obtenção de resultados 

semelhantes, assim como caminhos semelhantes não garantem resultados idênticos 

(LORDELO, 2002). 

Considere-se, a título ilustrativo, em consonância com o acima citado, o conceito de 

resiliência, ainda em elaboração na sua aplicabilidade às ciências humanas e sociais. O 

referido conceito assinala a imprevisibilidade com a qual a pessoa administra recursos 

pessoais e contextuais em favor do seu desenvolvimento, mesmo vivendo em ambientes e 

lidando com realidades consideradas precárias e adversas (BASTOS, 2002).  
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Em todos os ramos da ciência têm surgido pontos de estrangulamento relacionados ao 

princípio de simplificação sujeito-objeto. É nesse intervalo que se conceitua o princípio da 

complexidade que, além de considerar os pressupostos metodológicos já consagrados pela 

ciência clássica, dá um passo qualitativo ao incluir a relação do sujeito com o objeto, do 

objeto com o ambiente, e da coisa observada com o sujeito observador. Trata-se, sobretudo, 

de estabelecer relações entre as ciências físicas e biológicas e as ciências humanas e sociais 

(MORIN, 1999). 

Considerando que a ciência está no cerne da sociedade, pode-se afirmar, segundo 

Morin (1999), que todas as ciências são sociais, inclusive as físicas e biológicas, assim como 

toda ciência antropossocial tem um componente biofísico. Contudo, tanto as ciências naturais 

têm dificuldade de conceber-se como ciência social, como as ciências antropossociais não 

compreendem seu enraizamento biofísico. Ou seja, a ciência ainda não desenvolveu nenhum 

método satisfatório que lhe permita se conhecer e se pensar. Propõe-se então como política da 

ciência e disciplina mental do cientista, o auto-conhecimento do conhecimento científico. 

Contraditoriamente, o progresso das certezas científicas nos encaminhou para o 

terreno movediço da insegurança e da incerteza. Ele nos aponta para o eterno mistério do 

universo o qual, ao mesmo tempo em que se torna cognoscível,  traz em cada nova 

descoberta, a semente de um novo mistério a ser desvendado.  

Surge então na ciência, a necessidade de um princípio mais abrangente do que a 

simplificação (separação/redução). Este princípio é o da complexidade que, apesar de 

distinguir e analisar, procura estabelecer comunicação entre o observador e a coisa observada, 

entre o objeto e o ambiente. Ele sinaliza, como já foi explicitado, para o desenvolvimento e 

ampliação do diálogo entre ordem, desordem e organização, e para o estabelecimento da 

comunicação entre as ciências naturais e humanas (MORIN, 1999). 

Paralelamente ao progresso do conhecimento, e da aquisição de certezas científicas, 

perdemos tanto pseudocertezas, como ganhamos incertezas e ignorância. Nesse sentido, o 

reconhecimento de uma ignorância e de uma incerteza é em si mesmo um progresso, e esse é 

o caráter do conhecimento científico. Um conhecimento aberto que reconhece, trabalha e 

dialoga com o irracional (MORIN, 1999). 

 

1.4. O paradigma dominante da ciência moderna 

 

 A ciência moderna inaugurou-se com a revolução científica do século XVI, 

primeiramente no campo das ciências naturais, e a partir do século XIX ampliou-se para as 
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ciências sociais emergentes. A racionalidade da ciência ocidental marginalizou duas formas 

de conhecimento: o senso comum e as humanidades, onde se incluem o que conhecemos 

como ciências humanas, de modo geral. 

A característica definidora do novo paradigma científico é a sua recusa em reconhecer 

um caráter racional a toda e qualquer forma de conhecimento que não se paute pelos ditames 

de seus princípios epistemológicos e regras metodológicas. Esse novo modelo de 

racionalidade não se limitou, apenas, às pesquisas científicas, mas definiu um novo olhar 

sobre o mundo e sobre a vida, determinando duas cisões importantes: a primeira entre o 

conhecimento científico e o conhecimento do senso comum; a segunda entre a natureza e o 

homem. 

O conhecimento científico se desenvolve através da observação livre, sistemática e 

rigorosa dos fenômenos naturais. Ele faz uso das idéias claras e objetivas da matemática, que 

lhe fornecem, ainda, instrumentos de análise, pressupostos lógicos de investigação e modelos 

de representação.  

Dessa abordagem advêm duas conseqüências: primeiro, para conhecer é necessário 

dividir e classificar, enfim, é necessário quantificar; segundo, é necessário reduzir a 

complexidade do fenômeno estudado, uma vez que é inacessível à compreensão humana 

apreender a complexidade do mundo na sua totalidade.  O conhecimento científico é, 

portanto, causal, objetivando a formação de leis, baseadas nas regularidades dos fenômenos 

observados, e na previsão do comportamento futuro dos fenômenos. Esse conhecimento tem 

como pressuposto a idéia de que o universo funciona dentro de uma ordem e de uma 

estabilidade repetida indefinidamente (CAPRA, 1985). 

 A idéia do mundo-máquina dominará todo o universo do conhecimento que se 

reconhece como utilitário, funcional, dominador e transformador do real. A preponderância 

desse modelo racional ensejou sua transposição para as ciências sociais, culminando com o 

positivismo, e bipartindo-se em duas correntes principais. Estas duas concepções se pautam 

por uma compreensão divergente do fenômeno social, cada uma, reivindicando para si o 

monopólio do conhecimento científico social. 

 A primeira, parte do pressuposto de que, como foi possível descobrir as leis que 

regem a natureza, da mesma forma é possível descobrir as leis subjacentes à regulação da 

sociedade. Assim, esta concepção tenta aplicar ipsi litteris os princípios epistemológicos e 

metodológicos dos estudos da natureza, a partir do século XVI, ao estudo da sociedade, 

através da redução dos fatos sociais a seus aspectos externos, observáveis e mensuráveis 

(SANTOS, 1999). 
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Para proceder de acordo com esses cânones, no entanto, as ciências sociais tiveram de 

levar em consideração vários obstáculos concernentes à própria especificidade do seu objeto 

de estudo que, por sua natureza, escapam aos instrumentos de controle e critérios de 

cientificidade das ciências naturais. Para alguns teóricos, esses obstáculos são responsáveis 

pelo atraso das ciências sociais em relação às ciências da natureza. Contudo, acredita-se que, 

com o decorrer do tempo e a disponibilidade de maiores recursos financeiros, esses obstáculos 

serão superados, posição esta não compartilhada pela segunda corrente (SANTOS, 1999). 

A segunda corrente reivindica o desenvolvimento de uma epistemologia e metodologia 

mais apropriadas à abordagem do humano em sua especificidade e diferença, em relação aos 

fenômenos da natureza. Considera-se assim, a ciência social como radicalmente subjetiva, 

necessitando, portanto, da utilização de métodos qualitativos e não quantitativos. Assim, esta 

ciência persegue um conhecimento intersubjetivo, descritivo, compreensivo, ao invés de um 

conhecimento objetivo, explicativo e nomotético. Apesar dessa concepção de ciência social 

incluir-se em uma posição antipositivista e abrigar em si componentes de transição para um 

novo paradigma, ela faz parte, tanto quanto a primeira, do paradigma da ciência moderna 

(SANTOS, 1999). 

 

1.5. A crise epistemológica do paradigma dominante da ciência moderna 

 

Considera-se, atualmente, que o modelo da racionalidade científica encontra-se em 

uma crise profunda e irreversível, resultante de uma pluralidade de condições que, tem aberto 

espaço para a introdução do paradigma emergente. A referida crise foi deflagrada por 

condições sociais e teóricas evidenciadas dentro do próprio paradigma dominante. 

Na esfera teórica, foram os progressos científicos alcançados a partir do próprio 

paradigma que permitiram reconhecer seus limites e fragilidades. Os primeiros sinais dos 

limites paradigmáticos da ciência moderna foram dados com as descobertas de Einstein (a 

relatividade da simultaneidade), que revolucionou as noções de espaço e de tempo até então 

vigentes (SANTOS, 1999). 

Em seguida, têm-se as descobertas da mecânica quântica, ilustradas pelo princípio da 

incerteza de Heisenberg, que nos diz que não conhecemos o real, a não ser o que nele 

introduzimos. Este princípio, que trata da interferência do sujeito no objeto observado, traz 

implicações no que se refere ao rigor do conhecimento, ao conceito de totalidade do real e à 

distinção entre sujeito e objeto. 
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Em um terceiro momento, têm-se os resultados das investigações de Godel com os 

teoremas da incompletude e da impossibilidade, demonstrando que o próprio rigor da 

matemática é insuficiente em si mesmo, necessitando ele próprio de fundamento (SANTOS, 

1999). 

Por último, têm-se as descobertas da microfísica, da química, e da biologia, que a 

partir da teoria das estruturas dissipativas e do princípio da “ordem através de flutuações”, 

ensejou um movimento convergente, transdisciplinar, que tem perpassado tanto as ciências da 

natureza, como as ciências sociais, e tem produzido uma vasta gama de contribuições a um 

movimento científico em expansão. Vários pressupostos desenvolvidos a partir do paradigma 

da ciência moderna foram questionados e substituídos (CAPRA, 1985). 

Além das condições teóricas acima citadas, as condições sociais imbricadas na 

deflagração desta crise referem-se, primeiramente, ao fato de que as reflexões advindas dos 

resultados das pesquisas têm sido propostas pelos próprios cientistas. Em segundo lugar, 

vários aspectos dessa reflexão, antes considerados como campo de estudos para sociólogos, 

passaram a fazer parte de uma reflexão epistemológica. 

 

1.6. Transição paradigmática: do paradigma dominante ao paradigma emergente 

 

O paradigma científico emergente, ainda em construção, é concebido primordialmente 

pela especulação e, retrospectivamente, a partir dos resultados das pesquisas em andamento. 

Ele recebe, assim, o viés teórico de cada pesquisador, e ainda que haja vários pontos de 

convergência entre eles, há algo de singular em cada síntese apresentada. Segundo Santos 

(1999), Ilya Prigogine o define como o paradigma da “nova aliança”, enquanto Fritjof Capra, 

menciona o paradigma da “nova física”. Santos (1999), o define como “um paradigma de um 

conhecimento prudente para uma vida decente”. Considerando a crescente desigualdade social 

brasileira, elegemos a concepção de Santos para tratar dos conceitos do paradigma emergente. 

Um ponto de partida para a análise do paradigma científico emergente pode ter início 

pela identificação das representações que a modernidade negligenciou ou deixou inacabadas.  

Dentre essas, pode-se mencionar, no domínio da regulação, o princípio da comunidade; e no 

domínio da emancipação, a racionalidade estético-expressiva.        

O princípio de comunidade, marginalizado e esquecido pelo paradigma científico 

dominante, parece estar em posição privilegiada para compor uma dialética positiva com o 

princípio de emancipação, numa nova perspectiva epistemológica. Nessa perspectiva se 
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ressalta, principalmente, duas de suas dimensões: a participação e a solidariedade, que não 

foram totalmente contempladas pelos princípios da ciência moderna (SANTOS, 1999). 

 Ainda segundo Santos (1999), a conjugação dos princípios acima citados, com a 

prevalência da emancipação sobre a regulação, ao contrário do que ocorreu com o paradigma 

da modernidade, apresenta potencialidades epistemológicas que podem contribuir com um 

diferencial qualitativo na construção do paradigma emergente. 

 

1.7. Do conhecimento-regulação ao conhecimento-emancipação 

 

O conhecimento supõe uma trajetória de uma certa ignorância para um determinado 

tipo de saber. Um só pode ser definido em relação ao outro. Cada saber é saber sobre uma 

certa ignorância, assim como a ignorância relaciona-se ao não domínio de determinados 

saberes (SANTOS, 1999). 

Nos últimos duzentos anos, o conhecimento científico moderno orientou-se segundo o 

princípio do mercado e do Estado. Nesse período, preponderou a racionalidade cognitiva 

instrumental, priorizando o conhecimento-regulação, o que significa que a ordem passou a ser 

a forma predominante do saber e o caos a principal forma de ignorância. 

 Contudo, para ultrapassar os limites criados por esse conhecimento, que resultou na 

crise paradigmática já mencionada, faz-se necessário conceder a primazia ao conhecimento-

emancipação, e conseqüentemente, eleger a solidariedade e o caos como formas de saber e 

não de ignorância (SANTOS, 1999). 

Do ponto de vista epistemológico, a distinção entre sujeito e objeto é uma das 

características mais marcantes da ciência moderna. Contudo, para o paradigma emergente, 

que privilegia o conhecimento emancipatório, essa distinção se configura apenas como ponto 

de partida, e nunca como ponto de chegada. Assim, os pressupostos metafísicos e os sistemas 

de crenças e valores do indivíduo são considerados como parte integrante do conhecimento-

emancipação. 

É, nesta perspectiva, que se inserem os estudos sobre o imaginário. Assim, seu estudo 

emerge como uma dimensão humana que, ao ser revelada, ilumina um aspecto obscuro e 

nebuloso das relações do homem consigo mesmo, com o seu ambiente e com os outros 

homens. Um aspecto que, por ser obscuro, e talvez exatamente por isso, potencialize o 

alcance de sua influência nas relações humanas.  

A distinção entre natureza e cultura tão cara ao paradigma moderno, tem cedido lugar 

a uma nova compreensão que gradualmente se impõe, ou seja, a de que todas as ciências serão 
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concebidas como ciências sociais. Considera-se que esta separação proposta pela ciência 

moderna, funda-se na cultura, e não na natureza, e subjaz aos pressupostos de uma ciência 

com saberes alicerçados numa cultura ocidental seguidora de um modelo capitalista e sexista 

(SANTOS, 1999). 

O dualismo natureza/cultura, presente na ciência moderna, pode ser explicitado na 

teoria evolucionista de Darwin. Considera-se atualmente que a referida teoria estava em 

sintonia com o momento histórico e cultural do seu tempo, contextualização esta que, em 

parte, é responsável pela sua aceitação nos meios científicos e acadêmicos da época. Pode-se, 

inclusive, encontrar paralelos entre a seleção natural e o capitalismo. Ambos comportam um 

percurso de progresso, expansão, invasão e colonização (SANTOS, 1999). 

O dualismo (cultura-natureza, abstrato-concreto, espírito-corpo, sujeito-objeto, ideal-

real) é parte integrante do conhecimento científico moderno, havendo sempre um pólo 

dominante associado ao masculino. Assim, além do etnocentrismo ocidental, revelado na 

teoria de Darwin, ele enseja também a predominância do androcentrismo nas relações entre os 

sexos. Nas mais diferentes ciências as concepções da natureza e do mundo são 

particularmente masculinas. Esse é um dos fatores que contribuem para a dificuldade da 

adoção, quando não da compreensão, de concepções e modelos alternativos de construções 

sociais (SANTOS, 1999). 

Na transição paradigmática, um dos desafios epistemológicos mais significativos está 

na compreensão de que todo conhecimento científico-natural é científico-social. As últimas 

descobertas da física e da biologia sinalizam para a superação da dicotomia entre orgânico e 

inorgânico, humano e não humano. Enfim, apontam para a não dualidade do conhecimento.    

 A superação das dicotomias - sujeito-objeto, natureza-cultura, espírito-matéria, 

observador-observado e tantas outras - se constitui num dos pilares do modelo de 

conhecimento emancipatório pós-moderno. Aliada a estes modelos, surge a revalorização dos 

estudos humanistas, da racionalidade estético-expressiva das artes e da literatura - com o 

discurso científico se aproximando cada vez mais do discurso artístico e literário - e do 

princípio de comunidade. Na transição paradigmática, há a valorização da dimensão estética 

do conhecimento, daí sua maior aproximação com a literatura e a arte (SANTOS, 1999). 

O que são a arte e a literatura, a não ser expressões de um imaginário latente que 

insiste em manifestar-se onde quer que se faça presente o homem, na atualização concreta da 

sua humanidade? 

O desenvolvimento científico no paradigma emergente busca o conhecimento-

emancipação a partir das representações negligenciadas pela modernidade, a saber: o 
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princípio da comunidade e a racionalidade estético-expressiva. O conhecimento-emancipação 

seria efetivado através de um conhecimento local, concebido e efetivado através de um 

discurso argumentativo, retórico. 

A retórica, como arte de persuasão do discurso argumentativo, depois de atravessar um 

longo período de marginalização pela racionalidade científica, começa a ressurgir com a crise 

do paradigma da ciência moderna. Tradicionalmente enraizada na cultura ocidental, 

gradualmente ela foi sendo relegada a um segundo plano no conhecimento científico, cedendo 

lugar à demonstração científica e à lógica evidente.  

Para Santos (1999), a retórica é mediatizada por vários tipos de argumento que devem 

partir de premissas aceitas - fatos e/ou topoi - que funcionam como pontos de partida para a 

argumentação. Pressupõe a existência de uma platéia sujeita à persuasão - adesão baseada na 

motivação para agir - ou convencimento - adesão baseada na avaliação das razões para agir. 

Para que a argumentação chegue até o auditório e o influencie, o orador deverá conhecê-lo 

para a ele se adaptar. Vale ressaltar a importância desse aspecto nas discussões e reflexões 

sobre o fazer pedagógico.   

Entendemos que o acesso do professor ao próprio imaginário e ao imaginário do aluno 

poderia criar novas possibilidades de aprendizagem.  Ressalte-se contudo que, este acesso ao 

imaginário não é algo definitivo. Ele é entendido aqui como participante de um processo de 

conhecimento, porque fruto de uma realidade fugidia, mas que está sempre disponível, 

oferecendo-se aos olhares atenciosos de quem dela quer se apropriar.    

Na perspectiva pós-moderna do conhecimento-emancipação, os conjuntos ou espaços 

temporais (espaço doméstico, da produção, do mercado, da comunidade, da cidadania e o 

espaço mundial) existentes na sociedade, devem contemplar tópicos que dêem um salto 

qualitativo de relações sociais dominantes em direção  àquelas que exprimam relações sociais 

emancipatórias.  

A nova ética deixaria para trás o antropocentrismo, a concepção individualista da 

subjetividade e a responsabilidade pelas conseqüências imediatas, em favor de uma postura 

emancipadora e libertadora, de co-responsabilidade, onde o indivíduo e a coletividade são 

pólos de um continuun, e não entidades separadas.    

No paradigma emergente, a solidariedade é a marca ética das novas relações e a 

participação, sua marca política. O prazer, a paixão, a emoção, a retórica, o estilo, a biografia, 

relegados que foram na ciência moderna, constituem-se na marca estética dos novos tempos e, 

como tal, de um novo conhecimento emancipatório que se configura como condição sine qua 

non para romper com a auto-reprodução do capitalismo excludente (SANTOS, 1999). 
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1.8. Situando as ciências sociais e humanas na transição paradigmática 

 

Vimos que as ciências sociais e humanas, ao longo do seu desenvolvimento, sempre 

envidaram esforços para adequar-se ao modelo científico hegemônico das ciências exatas. 

Nesta perspectiva, priorizou a objetividade e a universalidade propostas pelo paradigma da 

ciência moderna, esquecendo o fato de que, todas as pesquisas são realizadas por cientistas, 

social e culturalmente contextualizados, os quais, sobretudo, não podem escapar às demandas 

de uma subjetividade sempre presente. 

Paralelamente ao crescente questionamento dos critérios de objetividade e 

universalidade fundantes das ciências exatas, tem havido uma indagação sobre o papel e a 

importância da subjetividade no desenvolvimento das ciências. É na nascente desse novo 

olhar que as abordagens metodológicas qualitativas se destacam, passando a nortear uma nova 

perspectiva de fazer ciência, principalmente no que se refere aos fenômenos sociais. 

 Contudo, a adoção dessa nova abordagem teórica não passou incólume às críticas 

daqueles que continuavam fiéis aos postulados do paradigma positivista, cuja argumentação 

levanta dúvidas aos ainda neófitos adeptos da transição paradigmática, considerando que, 

também eles, eram frutos de uma formação empírico-positivista (SANTOS, 1999). 

Na tentativa de superar o viés teórico de sua própria formação e legitimar as novas 

metodologias adotadas, os pesquisadores conceberam, então, uma série de critérios de rigor 

científico e de medidas de qualidade para fins de regulamentação e controle, de modo que 

suas pesquisas pudessem figurar no corpo do conhecimento considerado científico. 

Entretanto, esses critérios foram questionados, ora porque foram concebidos e revistos por um 

pequeno número de cientistas, ora porque trazem a marca da visão positivista tão duramente 

criticada. Essa postura, contudo, tem inspirado um profícuo debate sobre objetividade, 

validade, fidedignidade e todos os pressupostos que subjazem a um trabalho científico. 

Na tentativa de superar o impasse das discussões sobre o que deve nortear o debate em 

relação ao critério de qualidade e rigor na pesquisa qualitativa, Brito e Leonardos (2001), 

sugerem um quadro analítico baseado num triângulo eqüilátero, circundado por uma 

circunferência. O esquema proposto relaciona-se mais à descrição do processo de pesquisa do 

que à sua prescrição. Nesse triângulo, os três elementos principais da pesquisa -  pesquisador, 

literatura científica e objeto/sujeito da pesquisa - são posicionados em cada vértice, cuja 

relação triangular permite transpor a barreira do raciocínio binário, base do modelo 
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cartesiano, apontando para um novo modelo de análise que contempla a complexidade do 

conhecimento e ilustra a possibilidade de diálogo entre todos os elementos constitutivos.   

 No que se refere ao círculo, ele representa todo o processo de pesquisa, abrigando em 

seu centro as relações de poder e as questões éticas que presidem as práticas profissionais. 

Dufour justifica a relação triangular “como a essência do laço social, porque sem ela não 

haveria relação de interlocução, não existiria cultura humana” (Apud BRITO & 

LEONARDOS, 2001:160). 

Seguindo a proposta do quadro de análise citado, o primeiro ponto a ser discutido é a 

posição de poder do pesquisador. Apesar da proposta do esquema acima mencionado prever 

um equilíbrio na relação entre os componentes da pesquisa, há um consenso de que o 

pesquisador exerce uma função privilegiada neste processo, o que cria dificuldades para a 

relativização da sua posição. No paradigma positivista, considera-se, claramente, a 

supremacia do poder do pesquisador, em relação aos participantes e à condução das pesquisas, 

posição essa assumidamente rechaçada pelos adeptos da corrente qualitativa.          

Outro aspecto fundamental dessa proposta refere-se à influência da subjetividade do 

pesquisador na condução do processo investigativo. Há, nela, a compreensão do pesquisador 

como sujeito contextualizado num processo histórico e cultural, homem de desejo e, por isso 

mesmo, sujeito a toda gama de condicionamentos: culturais, étnicos, valorativos, de classe 

social, enfim, sujeito a toda a rede de influências da complexidade do mundo contemporâneo. 

A investigação científica isenta, distanciada e neutra, sonho do positivismo, é 

impensável até mesmo para as ciências exatas, apesar da resistência encontrada para 

reconhecer a importância da subjetividade. Assim, ao invés de negar a subjetividade, deve-se 

implicá-la no processo para, a partir do seu conhecimento, avaliar a dimensão da sua 

influência, pois, parafraseando Bourdieu e Passeron, “a ocultação de um fenômeno contribui 

para redobrar a sua força” (Apud BRITO & LEONARDOS, 200:119). 

Outro ponto a merecer destaque é a literatura científica consultada e produzida pelo 

pesquisador, a qual passa a revelar: a vitalidade do seu pensamento; sua visão epistemológica; 

o grau de abertura e de diálogo a que ele se propõe; e sua postura ética.  

Considere-se, ainda, a terminologia que o pesquisador utiliza para se referir aos 

participantes de sua pesquisa. A forma como eles são nomeados se, “sujeito”, “objeto”, “ator” 

ou “agente”, denota o estatuto que lhes é atribuído pelo pesquisador. 

 A linguagem adotada remete tanto a uma postura ética ou ideológica subjacente à 

postura do pesquisador, como denota as relações de poder que permeiam esta relação, além de 

refletir seus vínculos teórico-metodológicos.  
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Os marcos teórico-metodológicos, além de demarcarem o ponto de ligação entre o 

pesquisador e seu campo de investigação, evidenciam suas opções referentes à abordagem 

adotada na construção do conhecimento, revelando também a natureza da sua interação com o 

sujeito/objeto, e sua relação com aspectos éticos e o exercício do poder. 

Em se tratando das questões éticas, as autoras chamam a atenção para quatro 

princípios, formulados por House, que devem nortear os estudos de campo: respeito mútuo; 

não coerção; não manipulação; e apoio ao que se define como valores democráticos. 

Adicione-se, ainda, a importância do retorno, aos sujeitos participantes da investigação, dos 

conhecimentos nela adquiridos e a preservação do princípio de autoria e citação de fontes 

consultadas (BRITO, & LEONARDOS, 2001).   
  Considerando todas as questões suscitadas, chega-se à conclusão de que o paradigma 

emergente remete a um processo universal da produção do conhecimento, ou seja, a um 

processo complexo, inacabado, coletivo, sempre em construção. Pois, como assinala Morin 

(1999:335), “uma teoria não é o conhecimento; ela permite o conhecimento. Uma teoria não é 

uma chegada; é a possibilidade de uma partida. Uma teoria não é uma solução; é a 

possibilidade de tratar um problema”. 

Finalizando as discussões aqui apresentadas sobre a crise paradigmática da ciência 

moderna retomamos as palavras de Santos (1999:73): 

 

A crise do paradigma da ciência moderna não constitui um pântano cinzento 
de ceticismo ou de irracionalismo. É antes o retrato de uma família 
intelectual numerosa e instável, mas também criativa e fascinante, no 
momento de se despedir, com alguma dor, dos lugares conceituais, teóricos e 
epistemológicos, ancestrais e íntimos, mas não mais convincentes e 
securizantes, uma despedida em busca de uma vida melhor a caminho 
doutras paragens onde o otimismo seja mais fundado e a racionalidade mais 
plural e onde, finalmente, o conhecimento volte a ser uma aventura 
encantada. A  caracterização da crise do paradigma dominante traz consigo o 
perfil do paradigma emergente. 
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CAPÍTULO 2 

O ICONOCLASMO OCIDENTAL – ABORDAGEM RETROSPECTIVA 

 
 

A civilização ocidental pautada pelo raciocínio socrático, tem-se considerado herdeira 

absoluta da Verdade. Defensora da supremacia da comunicação escrita – com sua riqueza 

retórica, sintática e lógica – sobre a imagem, tem se distinguido pela desconfiança 

iconoclasta. 

Em contraposição, civilizações orientais apresentam sistemas de escrita de origem 

ideogramática (hieróglifos egípcios, caracteres chineses) os quais integram signos metafóricos 

e sintaxes abstratas. Neste universo, não há divisão entre informações trazidas pela imagem 

daquelas trazidas pelos sistemas de escrita. Seu universo mental, individual e social é baseado 

em fundamentos pluralistas, diferenciados. Seu princípio de realidade é plural, não se 

fundamentando numa verdade única, a exemplo do que ocorre no ocidente (DURAND, 

2001b). 

A herança ocidental mais antiga remete ao monoteísmo bíblico. Sem dúvida, fincam-

se neste monoteísmo as raízes do nosso iconoclasmo. No segundo mandamento da lei de 

Moisés (Êxodo, XX. 4-5) há uma proibição explícita de criar qualquer imagem (eidôlon) em 

substituição ao divino. Tanto o Cristianismo, como o Islamismo e outras religiões monoteístas 

receberam grande influência do judaísmo.  

Segundo Durand (2001b), dentro deste universo religioso, a região mais helenizada do 

Cristianismo, o Oriente Bizantino, no século VIII, sentindo-se ameaçado tanto material como 

espiritualmente pelo Islã, inicia uma destruição de imagens santas e perseguição de seus 

monges, considerados idólatras. Esta perseguição que durou quase dois séculos ocorreu muito 

antes da redescoberta dos textos de Aristóteles no século XIII. 

Aliado a este iconoclasmo religioso, surge Sócrates, e a sua concepção da lógica 

binária (apregoando dois valores: um falso, outro verdadeiro) apresentando-a como a única 

maneira de se chegar e de se conhecer a verdade. Partindo do fundamento socrático, Platão e 

particularmente Aristóteles sedimentam a experiência dos fatos, o raciocínio lógico, binário, 

dialético, como a única via de acesso à verdade. Neste raciocínio, passível apenas de duas 

soluções, uma falsa e outra verdadeira, atua o princípio do “terceiro excluído”, ou seja é 

impossível uma terceira solução. Assim, a imagem não podendo ser apreendida pela lógica 
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verdadeiro/falso, passa a ser desvalorizada e recusada como uma das possibilidades de se 

chegar ao conhecimento (DURAND, 2001b). 

Abordada dentro deste quadro de referência, a imagem torna-se suspeita e ambígua, 

uma vez que suas características escapam ao argumento formal de “falso” e “verdadeiro”. 

Muito antes de Nicolas Malebranche (1638-1715), filósofo cartesiano francês, mencionar a 

imagem como “amante do erro e da falsidade”, a ela já haviam sido imputadas estas 

características. A partir desse referencial, cria-se a impossibilidade da imagem atender às 

exigências de clareza e distinção propostas pelo silogismo. Sua realidade é velada. Sua 

contemplação é inesgotável e sua descrição se abre para infinitas possibilidades (DURAND, 

2001b). 

O segundo momento do iconoclasmo ocidental se reporta à escolástica medieval. 

Depois de treze séculos de desaparecimento dos textos de Aristóteles, um sábio mulçumano, o 

espanhol Averroes de Córdoba (1126-1198), redescobre e traduz estes escritos para o árabe. A 

partir deste trabalho há uma retomada desses textos por filósofos e teólogos cristãos. Dos 

teólogos cristãos o mais influente foi São Tomás de Aquino. Sua “suma” teológica, agregando 

o racionalismo aristotélico às verdades da fé cristã, tornou-se a filosofia oficial da Igreja 

Romana, adotada como linha mestra de toda a escolástica, nos séculos XIII e XVI. 

O terceiro momento de repulsa e desaprovação da imagem se instala com o 

estabelecimento das bases da física moderna por Galileu e Descartes. Estes, apesar de 

estabelecerem algumas correções em relação à obra de Aristóteles, nunca contestaram sua 

filosofia nem a de São Tomás de Aquino, segundo a qual, a razão é o único meio de se chegar 

à verdade. A partir do século XVII, com a publicação dos Discursos de Descartes (1737), o 

imaginário, e consequentemente, a imagem são banidos definitivamente, dos procedimentos 

considerados científicos (DURAND, 2001b). 

A quarta conjuntura iconoclasta, emerge com o empirismo factual de David Hume e 

Isaac Newton, no século XVIII. Ao lado da importância dada ao argumento racional, o 

empirismo coloca o imaginário num espaço cada vez mais pertinente ao universo do delírio, 

do fantasma do sonho, do irracional. 

Dando prosseguimento à cruzada iconoclasta, agora de forma mais tênue, o século da 

Luzes, com Emmanuel Kant, estabeleceu a fronteira intransponível entre o que pode ser 

explorado (o mundo do fenômeno) pela percepção e pelo entendimento, enfim pelos recursos 

da razão pura e aquilo que escapa ao acesso desses métodos, ou seja, os problemas 

metafísicos: a morte, o além, Deus (DURAND, 2001b). 
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O positivismo e as filosofias da história, fundadores das pedagogias ocidentais, seriam 

frutos da síntese entre o racionalismo factual dos empiristas e do rigor iconoclasta do 

racionalismo clássico. O cientificismo (cujos pressupostos só reconhecem como verdade o 

que puder ser comprovado por métodos científicos) e o historiscismo (que só reconhece as 

causas quando expressas concretamente por um evento histórico) são os dois grandes pilares 

da era moderna que ensejam a total desvalorização do imaginário, do pensamento simbólico e 

da metáfora, ou seja, do raciocínio por semelhança (DURAND, 2001b). 

Não há dúvidas que o progresso material e técnico do Ocidente deve suas conquistas à 

paulatina perda do papel do imaginário na sua filosofia e epistemologia. Não obstante, o 

domínio deste poder material ensejou a emergência de uma atitude xenofóbica a qualquer 

grupo que não fosse o do adulto branco e civilizado, acarretando, assim, todos os danos 

acoplados às atitudes preconceituosas (DURAND, 2001b). 

 

2.1. Focos de resistência ao iconoclasmo dominante 

 

À margem da hegemonia dos valores epistemológicos ocidentais, os quais 

contribuíram para a desvalorização da imagem, persistiu sempre  um núcleo de resistência 

favorável e fomentador do imaginário, o qual, na segunda metade do século XX se fortalece 

com o desenvolvimento sistemático deste campo de estudo em várias disciplinas, como a 

psicanálise, a sociologia, a etnologia, dentre outras (DURAND, 2001b). 

Antes disso, porém, Platão, a despeito da importância dada ao racionalismo socrático, 

reconhece o valor da imagem. Nos seus Diálogos, ele assegura a legitimidade do raciocínio 

dialético, reconhecendo o mérito da filosofia do seu mestre, Sócrates.  No entanto, ele 

antecipa que há muitas verdades que não podem ser apreendidas através da aplicação dos 

princípios da metodologia científica até então adotados. Estas verdades,  

 

“limitam a Razão à antinomia e revelam-se, para assim dizer, por uma 
intuição visionária da alma que a antiguidade grega conhecia muito bem: o 
mito. Ao contrário de Kant, e graças à linguagem imaginária do mito, Platão 
admite uma via de acesso para as verdades indemonstráveis: a existência da 
alma, o além, a morte, os mistérios do amor... Ali onde a dialética bloqueada 
não consegue penetrar, a imagem mítica fala diretamente à alma” 
(DURAND, G. 2001 b:17). 
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As ponderações platônicas, a respeito das verdades que escapam às filtragens lógicas 

do método científico, iluminaram as argumentações dos iconólatras contra os iconoclastas 

vitoriosos.  

Nesta contenda do século VIII d. C., São João Damasceno revelou-se como arauto da 

defesa das imagens contra o enfoque abstrato da teologia. Para ele, o ícone pode reconduzir o 

fiel para além do mundo vil, sendo seu protótipo a imagem de Deus encarnada em Jesus 

Cristo, cuja face supliciada foi apreendida por Santa Verônica no Santo Sudário (DURAND, 

2001b). 

Contrapondo-se à antiga tradição iconoclasta do monoteísmo judeu, a encarnação de 

Cristo surge como uma das primeiras reabilitações da imagem no Ocidente cristão. A esta, 

veio juntar-se a imagem da Virgem Maria e de todos os santos da Igreja Católica, ícones 

privilegiados, através dos quais se tinha um acesso direto ao sacrossanto, sem 

necessariamente passar pela intermediação eclesiástica dos sacramentos (DURAND, 2001b). 

Paralelamente ao iconoclasmo racionalista nasce uma estética da imagem santa 

perpetuada pela arte bizantina, pela mariolatria e hiperdulias (culto às virtudes) dos santos. À 

estética da imagem santa bizantina, que perpetuava a imagem nos séculos XIII e XIV, veio 

unir-se a arte iconólatra gótica, sustentada, em grande parte, pelo sucesso da ordem e do 

espírito que alimentava, em 1926, a emergente fraternidade de São Francisco de Assis 

(DURAND, G., 2001b). 

Neste período, as cidades viram surgir uma nova fase, a “época das catedrais”, em 

substituição à austeridade das clausuras, isoladas dos monastérios fincados em áreas rurais. 

Pregada por São Bernardo, a “época das catedrais” com suas estátuas, seus vitrais e 

iluminuras substituiu o iconoclasmo da estética cistersiense do século XII.  

O estilo de vida, não enclausurado, dos monges franciscanos, os torna promotores da 

emergente sensibilidade e estética religiosas, com a criação de novas imagens para representar 

os mistérios da fé. Além disso, os propagadores de uma nova filosofia da imagem, junto com 

os “fioretti” de São Francisco, dão início a uma abordagem sagrada à natureza, saudando o 

Sol e a Lua como irmãos.  

Esta nova abordagem abrange o Intinerarium mentis in Deum (Intinerário da alma em 

direção a Deus) do sucessor de Francisco, o Superior geral da Ordem, São Boaventura. 

Comungando deste novo espírito religioso, a imagem santa, não somente convida, pela sua 

contemplação, a entrar em contato com a própria santidade, mas toda representação da 

natureza e da criação se constitui num convite a percorrer o Itinerário em direção ao Criador 

(DURAND, 2001b). 
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Segundo Durand (2001b), dentro dessa filosofia de imagem religiosa, há, ainda, três 

níveis de representação, através das quais, pela sua contemplação, a alma é conduzida a Deus: 

vestígio (contemplação da natureza); imagem propriamente dita (que representa as virtudes da 

santidade); e a semelhança (semelhança que Deus concede ao crente com sua própria figura). 

Essa doutrina será determinante para a estética iconográfica da cristandade Ocidental, 

tal qual o culto do ícone o foi para a Igreja do Oriente. Contudo, estas duas estéticas se 

desenvolvem em direções diferentes. A estética bizantina privilegia a imagem do homem 

transfigurado pela santidade, da qual Cristo é o maior representante. A estética iniciada pelos 

franciscanos e ratificada por Roma introduz o domínio da “senhora” natureza nas pinturas 

religiosas, o que ensejou o retorno das divindades antropomorfas do paganismo (DURAND, 

2001b). 

O retorno do culto às divindades antropomorfas precipitou uma crise na teologia 

cristã. Esta crise pode ser entendida como a terceira resistência à imaginária sacra, 

desencadeando a Reforma de Lutero. Com esta Reforma houve o retorno ostensivo do 

iconoclasmo, expresso pelo combate à estética imagética e destruição das imagens (estátuas e 

quadros), assim como o combate do culto aos santos (DURAND, 2001b). 

 Todavia, a necessidade de figuratividade, cuja expressão se revela no culto às imagens 

da Igreja de Roma, depreciado e condenado pela Igreja Luterana, pelo Islamismo e pelo 

Judaísmo, tem sido substituída, por estas mesmas Igrejas, por um imaginário voltado para o 

texto literário ou musical. O culto às Escrituras, às músicas e recitais sagrados e às exegeses 

poéticas das Escrituras, fazem parte do universo imagético destas religiões que não adotam 

um suporte icônico para suas práticas. 

 Jean-Sebastian Bach (1685 – 1750) protestante tardio da Reforma, personifica a 

inspiração e a teoria da estética luterana. Assim:  

 

“Os textos e as músicas de suas duzentas cantatas, e “Paixões” são 
testemunhas magníficas da existência de um “imaginário” protestante de 
uma profundidade incrível mas que se destaca na pureza iconoclasta de um 
lugar de oração do qual as imagens visuais – os quadros, as estátuas e os 
santos – foram expulsos” ( DURAND, 2001b:.23). 

   

A Contra-Reforma, consolidada no Concílio de Trento, no século XVI, pode ser 

considerada como o terceiro grande momento de resistência ao iconoclasmo. Pontua-se que, 

os excessos cometidos pela Reforma foram combatidos com o advento de um excesso 

inverso, representado pela arte e pela espiritualidade barrocas, assim como o excessivo papel 

espiritual destinado às imagens e ao culto aos santos (DURAND, 2001b). 
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No movimento da Contra-Reforma se destaca ainda os Exercitia spiritualia (1548) um 

tratado de contemplação imaginativa escrito por Santo Ignácio de Loyola, fundador da 

Companhia de Jesus, o qual, juntamente com o Itinerarium de São Boa Ventura, se 

configuram como um dos textos mais importantes do imaginário místico da cristandade 

ocidental. 

Apesar da estimulante competição do imaginário da Reforma e da Contra-Reforma, 

fatores como, a ruptura definitiva com a cristandade medieval, as “Guerras das Religiões” e a 

Guerra dos Trinta Anos, contribuíram para minimizar os poderes da imagem e deram início ao 

neo-racionalismo clássico do século XVIII (DURAND, 2001b). 

No século das Luzes, o pré-romantismo e o Romantismo podem ser considerados 

como a quarta resistência do imaginário a enfrentar a iconoclastia do racionalismo e do 

positivismo. Emmanuel Kant, com sua Crítica da razão pura, reabilita o papel da imagem, 

considerando-a uma “esquematização” preparatória da integração da percepção aos processos 

da razão (DURAND, 2001b). 

A filosofia do século XIX, particularmente os trabalhos ligados aos nomes de 

Schelling, Schopenhauer e Hegel tiveram uma participação importante nas obras da 

imaginação e da estética. Apesar do sucesso alcançado pelo desenvolvimento das ciências e 

das técnicas que ditaram ao mundo uma nova ordem social e colocaram os artistas num 

patamar inferior, eles continuaram reivindicando o espaço de “gênio,” de “profeta,” de 

“mago”. Para Baudelaire a imaginação é considerada “A Rainha das Faculdades”, já para 

Rimbaud “qualquer poeta tende a tornar-se um visionário” (DURAND, 2001b:28). 

Progressivamente, houve uma emancipação das artes em relação à religião, e à 

política, nos séculos XVIII e XIX. O Surrealismo da primeira metade do século XX aparece 

como resultado do Simbolismo. O simbolismo do surreal expressou uma outra estética, em 

contrapartida à estética do real institucionalizado pelo positivismo, sendo marginalizado 

durante boa parte do século XX. 

A cultura do ocidente, caracterizada por seu iconoclasmo, desconsiderando e 

desvalorizando a imagem, privilegiou o progresso técnico-científico, baseado no racionalismo 

cartesiano. A focalização exclusiva neste percurso resultou na impossibilidade de avaliar e de 

compreender o alcance civilizacional de suas descobertas, as quais resultaram numa 

“explosão” da comunicação e da difusão da imagem, de efeitos ainda imprevisíveis, que  se 

sobreporia  ao que se designou chamar de  “Galáxia Gutemberg” (DURAND, 2001b:28). 

A onipresença da manipulação icônica tem acompanhado o homem contemporâneo 

ocidental do seu nascimento até sua morte. Considerada prioritariamente como do domínio da 
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distração, a imagem tem se insinuado, subliminar e subrepticiamente, no cotidiano dos 

indivíduos. Segundo Durand (2001b), de maneira perversa, uma vez que velada, a imagem 

tem promulgado ideologias, definido e orientado hábitos, costumes, comportamentos e gerado 

necessidades.                                                                                                                                                    

 A confluência do iconoclasmo ocidental, com o reconhecimento da possibilidade de 

produção de conhecimento através da imagem, resultou no que se considera ser uma 

“revolução do vídeo”. Revolução que tem se caracterizado por uma produção obsessiva e 

desregulada de imagens e pela sua ubiqüidade em todos os níveis de representação 

(DURAND, 2001b).   

Segundo Durand, “a revolução do vídeo”, que propiciou a explosão da “civilização da 

imagem”, é um efeito perverso (quer dizer que contradiz ou desmente as conseqüências 

teóricas da causa) do iconoclasmo técnico-científico, do qual a pedagogia positivista é o 

triunfal resultado” (DURAND, 2001b: 31). 

Contudo, a alienação que se observa em relação aos efeitos dessa revolução, se revela 

não só nos dias atuais, como pode ser observada entre os próprios pesquisadores e suas 

descobertas.  

No caso específico da revolução do vídeo, os progressos alcançados na física e na 

química foram determinantes. Para exemplificar o desconhecimento do alcance das 

descobertas científicas pelos próprios pesquisadores, são dignos de nota os comentários do 

cientista H. Hertz (1888).  Após sua descoberta da onda eletromagnética, a qual possibilitou a 

transmissão instantânea de imagens e posteriormente o advento da televisão, referiu-se à 

mesma como uma descoberta “inútil e puramente teórica”, sem prever a revolução que os 

resultados das suas pesquisas causariam na comunicação e na difusão de imagens.  

Neste mesmo contexto, podemos citar ainda o exemplo de Hiroxima. Só depois da 

destruição de uma parte de sua população foi que os físicos conseguiram avaliar os efeitos 

destruidores da aparente neutralidade de suas descobertas sobre a radioatividade (DURAND, 

2001b). 
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CAPÍTULO 3 

CONTRIBUIÇÕES DA FILOSOFIA E DAS CIÊNCIAS AO ESTUDO DO 

IMAGINÁRIO 

 
 

A filosofia, entendida como uma concepção de mundo que procura explicar a natureza 

e a sociedade, estabelecendo as leis de desenvolvimento, trata de elucidar a natureza do 

mundo fenomenal e espiritual, estabelecendo sua relação e hierarquização. Nesta busca, 

surgem duas correntes de pensamentos baseadas em concepções diversas: o Idealismo 

Filosófico e o Materialismo Filosófico (TRIVIÑOS, 1987). 

O Idealismo Filosófico prioriza a ascendência do espírito sobre a matéria, 

desmembrando-se em duas vertentes: O Idealismo subjetivo cuja realidade primeira é a 

consciência do sujeito; e o Idealismo Objetivo para o qual o espírito absoluto está na base da 

existência. 

Para o Materialismo Filosófico, a matéria se sobrepõe ao espírito, e seus pressupostos 

se apóiam no pensamento científico para explicar o mundo. Triviños (1987), baseando-se em 

Bazarian, distingue o materialismo em várias fases correspondentes à evolução do 

pensamento científico. São eles: materialismo ingênuo, materialismo espontâneo, 

materialismo mecanicista, materialismo vulgar e materialismo dialético. As bases do 

materialismo dialético se fundamentam na matéria, na consciência e na prática social, como 

critério de análise e de conhecimento do mundo. 

Durand (2001a), observa que a cultura ocidental, apesar de dominada pelo 

racionalismo matemático iconoclasta e desmitificante, encontra-se atualmente interessada em 

temas relacionados ao mito e à reabilitação da imagem, considerada até então a louca da casa. 

Faz-se assim necessário o desenvolvimento de uma metodologia que possa apreender a sua 

natureza e a sua função. Atualmente, há duas grandes vertentes para a interpretação das 

imagens: uma positiva e científica, cujas pesquisas tratam de estabelecer os fatos pelos 

caminhos da objetividade da ciência; e outra mais reflexiva e filosófica, que atrela os dados da 

pesquisa à interpretação do sentido das imagens dado pelo sujeito (DURAND, G. 2001a).   

Segundo Wunenburger (1997), a história do conhecimento das imagens remonta à 

Antiguidade e vem se enriquecendo ao longo do tempo. Contudo, este conhecimento tem se 

mostrado fracionado e disperso, necessitando uma reflexão metodológica aprofundada. 

Provavelmente, a fragilidade metodológica que tem acompanhado esses estudos explique a 
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razão do imaginário ter sido desconsiderado e banalizado por tanto tempo. O conhecimento 

das imagens depende, portanto, da elaboração de métodos de investigação, de classificação, 

de compreensão e de explicação. 

Com a formulação da Semiologia no século XVII, a imagem passou a ser abordada 

como signo, cujas regras são tiradas da constituição da linguagem formal. A semiótica 

classificou um sistema de signos favorecendo uma ordenação das imagens. O signo une 

sempre o significante a um conceito, a uma idéia, uma evocação psíquica e não a uma coisa. 

A partir dos trabalhos de Saussure, pode-se distinguir no signo, o significante, que é a 

tradução fônica de um conceito e o significado que é a correlação mental do significante. Os 

termos implicados no signo lingüístico são sempre psíquicos (CARVALHO, 2003). O 

desenvolvimento desses trabalhos constituiu-se numa ferramenta conceitual para abordar o 

estudo das imagens (WUNENBURGER, 1997). 

Em uma outra abordagem, a lingüística trouxe para a imagem-signo a distinção entre a 

denotação, referente à extensão e a designação do referente, e a conotação que se relaciona ao 

conjunto de significações, vinculados à compreensão. Essas categorias – semiótica e 

lingüística – permitem apreender a riqueza das imagens e sua fecundidade poética e estética 

(WUNENBURGER, 1997). 

A tradição filosófica que exerceu uma influência dominante nas ciências humanas do 

século XIX, apreendia a imagem subordinando-a à percepção sensível e à concepção 

intelectual. Uma mudança epistemológica ocorre quando a imagem passa a ser vista como 

entidade autônoma e primária, com função dinâmica e com possibilidades de criar 

representações sensíveis e inteligíveis (WUNENBURGER, 1997). 

A primeira expressão desta mudança é encontrada na teoria da imaginação 

transcendental de Kant, na qual ele confere à imaginação um novo status e a coloca num 

espaço privilegiado das operações mentais. A partir de Kant, um novo olhar passou a dominar 

o cenário dos estudos sobre o imaginário, tanto no campo da filosofia como no da 

antropologia e da psicologia contemporâneas (WUNENBURGER, 1997). 

A fenomenologia, privilegiando o estudo da consciência, na qual investiga a estrutura 

intencional para compreender as relações entre o sujeito, suas representações e o mundo, 

caracterizam-se como uma das abordagens de renovação dos métodos de investigação das 

imagens. Nas suas várias tematizações, favoreceu a reabilitação do campo do imaginário. 

O exercício da hermenêutica foi aplicado inicialmente à compreensão dos textos 

mítico-religiosos da antiguidade pagã ou da tradição bíblica, quando seus sentidos e conceitos 

não eram expressos de maneira unívoca. Esta hermenêutica da Antiguidade contemplava duas 
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concepções na abordagem de seu objeto de estudo, que ainda hoje inspiram as hermenêuticas 

contemporâneas (WUNENBURGER, 1997). 

A primeira concepção se configura numa hemenêutuca redutora, cuja proposta é 

reduzir o múltiplo ao uno, o sentido figurado ao sentido, por ela considerado, como próprio, 

verdadeiro. Ela objetiva desmitologizar relatos, esvaziar as imagens de seu mistério e de sua 

carga simbólica, trocando sua ambigüidade por uma representação unívoca.  

A hermenêutica amplificadora pretende reconstituir os sentidos velados e obscuros de 

um texto, sua multiplicidade e riqueza, e inseri-los em campos e momentos diversos da 

experiência humana. Assim, o nível literal de um texto não é o seu nível mais profundo, e sim 

o seu nível mais superficial que protege e esconde o seu sentido último, o qual é inapreensível 

através de conceitos lógicos.  Esta hermenêutica é, portanto, considerada instauradora.  

Atualmente, a Hermenêutica se refere a qualquer interpretação. Dentro de uma 

perspectiva Pós-Moderna, toda Ciência é uma hermenêutica, pois se configura como uma 

interpretação do Universo (WUNENBURGER, 1997). 

Considerando que todas as teorias clássicas permitem um conhecimento parcial da 

realidade, elas podem ser incluídas, juntamente com seus vários modelos teóricos, como 

hermenêuticas redutoras. Assim, o funcionalismo, o evolucionismo, o difusionismo, o 

positivismo, o estruturalismo, em que pesem suas contribuições ao desenvolvimento das 

ciências, são modelos reducionistas, principalmente pelo fato de que se aproximam apenas de 

uma dimensão, fazendo um recorte do objeto estudado (WUNENBURGER, 1997). 

Os estudos do imaginário se inscreveriam em uma hermenêutica instauradora, aqui 

entendida como a convergência de várias disciplinas na abordagem de um objeto de estudo, o 

que possibilitaria um olhar amplo sobre este objeto, visando minimizar as abordagens 

reducionistas e etnocêntricas. Neste sentido, o estudo do imaginário através de hermenêuticas 

instauradoras tem se mostrado mais profícuo e mais apropriado à amplitude de sua natureza. 

O trabalho de vários teóricos que contribuíram com o estudo do imaginário, como Jung, 

Bachelard, Eliade, se inscrevem na perspectiva de uma hermenêutica instauradora 

(WUNENBURGER, 1997). 

Em síntese, considere-se que a filosofia contemporânea contribuiu de maneira decisiva 

com a metodologia das imagens, possibilitando a utilização de instrumentos novos e 

pertinentes à sua abordagem. 

Além das contribuições da filosofia, a descoberta do inconsciente, por Sigmund Freud 

(1856-1939), colocou em evidência que o psiquismo humano, sua estrutura e funcionamento, 

têm um nível de complexidade que não pode ser apreendido exclusivamente pela 
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racionalidade e pelo pensamento lógico. Além da claridade da percepção imediata, há a 

penumbra de um inconsciente que se revela tanto em imagens irracionais de sonhos, como nas 

neuroses e na criação poética.  

Segundo Durand, (2001b:36): 

 
Qualquer manifestação da imagem representa uma espécie de intermediário 
entre um inconsciente não manifesto e uma tomada de consciência ativa. Daí 
ela possuir o status de um símbolo e constituir o modelo de um pensamento 
indireto, no qual um significante ativo remete a um significado obscuro. 

 

   Assim, a imagem deixa de ser “a louca da casa” para se transformar na chave que dá 

acesso ao espaço mais secreto, mais recalcado e mais criativo do psiquismo. 

Carl Gustav Jung (1875-1961) redimensionou o papel da imagem como algo que 

pertence, também, à esfera da normalidade. Ele a via com uma função construtiva, poética e 

não somente como resultante da sublimação de um recalcamento. Jung define a composição 

do psiquismo humano em pelo menos duas séries de impulsos, distintos e complementares, 

matrizes arquetípicas, produtoras de imagens:  

 
Aqueles que se originam na parte mais ativa, mais conquistadora, quando o 
animus mostra-se frequentemente sob os traços da grande imagem 
arquetípica (do tipo arcaico, primitivo e primordial) do herói que derrota o 
monstro e, por outro lado, aqueles elaborados na parte mais passiva, mais 
feminina e mais tolerante, a anima, a qual surge muitas vezes sob a figura da 
mãe ou, ainda, da Virgem... (DURAND, 2001a: 38).  

 

Os resultados clínicos baseados na teoria de Jung têm sido confirmados através de 

testes projetivos, que desencadeiam a liberação dos conteúdos psíquicos latentes, em resposta 

a estímulos dados. O mais conhecido destes testes foi proposto em 1921 pelo psiquiatra suíço 

Herman Rorschach. Para o propósito do nosso trabalho, tem destaque o “Arquetípico Teste de 

Nove Elementos” (AT-9) do psicólogo Yves Durand a ser tratado no capítulo 7.   

Por outro lado, as pesquisas anátomo-fisiológicas do sistema nervoso do homem têm 

confirmado as observações clínicas dos psicólogos. O cérebro pré-frontal ocupa dois terços da 

massa cerebral e, graças às suas ligações neurológicas, controla todas as informações filtradas 

pelas outras esferas do sistema nervoso. A riqueza de suas articulações abre possibilidades de 

ilimitadas ligações simbólicas (DURAND, 2001b). 

Segundo Durand, “todo pensamento humano é uma re-presentação, isto é, passa por 

articulações simbólicas”. ...“No homem não há uma solução de continuidade entre o 
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“imaginário” e o “simbólico.”... “O Imaginário constitui o conector obrigatório pelo qual 

forma-se qualquer representação humana” (DURAND, 2001b:41). 

 Apesar da extrema cautela com a qual se deve tratar o tema da topologia cerebral, os 

trabalhos de R. Sperry (Prêmio Nobel de medicina em 1982) e de E. T. Roll, distinguem 

zonas cerebrais mais propícias às articulações simbólicas. Estas articulações correspondem ao 

que Durand havia reconhecido como “diurnas” e “noturnas” (DURAND, 2001b). 

Os trabalhos de R. Sperry situam estas duas articulações nos hemisférios cerebrais 

direito e esquerdo, respectivamente. Paul Chauchard, ratificando os resultados encontrados 

por R. Sperry, refere o hemisfério esquerdo como o mais privilegiado pela cultura ocidental, 

sediando o pensamento verbalizado, reflexivo, a sintaxe da escrita. Já o hemisfério direito, é 

responsável pelos pensamentos e as linguagens não lógicas (musical, icônica) das 

representações afetivas e do esquema corporal. Embora possa haver hierarquia e 

independência nesses dois campos de simbolização, sua anatomia é interligada pelo corpo 

caloso, o que propicia uma interconexão funcional (DURAND, 2001b). 

 Nas primeiras décadas do século XIX, a reflexologia da Escola de Leningrado revelou 

a noção de gesto ou reflexo dominante que, quando em ação, inibe todos os outros reflexos. A 

reflexologia “permitiu a circunscrição das matrizes originárias sobre as quais serão 

construídos progressivamente os grandes conjuntos simbólicos” (DURAND, 2001b:43).  

Segundo W. Betcherev, há três grandes séries de reflexos dominantes: o de posição, o 

de deglutição e o copulativo. Estes reflexos, quando ativados, inibem ou retardam todos os 

outros reflexos, constituindo-se na base das três grandes séries de “gestos dominantes”: 

postural, digestivo e copulativo. Por sua vez, estes gestos dominantes se constituiriam nos 

schèmes matriciais das grandes categorias das representações. Como veremos no capítulo 5 

esta noção foi de grande importância para o desenvolvimento da Teoria Geral do  Imaginário 

de Gilbert Durand.  

 Segundo Gilbert Durand (2001b), essas observações confirmam a preponderância da 

representação, ou seja, da imagem, bem como a existência de imaginários distintos no homo 

sapiens. Além dessas observações referentes às imagens matriciais no homem, os etologistas 

observaram, em comportamentos animais, a existência de grandes imagens primordiais que 

direcionam gestos e comportamentos específicos, representando ligações simbólicas 

rudimentares, regularizadoras dos comportamentos vitais da espécie. 

Como anteriormente discutido neste trabalho, o desenvolvimento científico do 

ocidente tem se caracterizado por um euro-centrismo limitado e limitante. Ele considera 

outros povos, não europeus, como primitivos, de mentalidade inferior, de raciocínio pré-
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lógico, diferente do homem branco e civilizado. Durante muito tempo, ao homem não 

europeu foram atribuídas características de selvageria, de barbárie, infantilismo, crueldade, e 

de falta de cultura. 

 A partir dos trabalhos de campo dos etnólogos, principalmente depois da publicação 

do livro de Claude Lévi-Strauss, O Pensamento Selvagem em 1962, o euro-centrismo teve 

seus pressupostos contestados pela afirmação de que “ ‘os homens sempre souberam pensar 

muito bem’ e que em cada homem subsiste um patrimônio ‘selvagem’ infinitamente 

respeitável e precioso” (DURAND, 2001b:50).  Assim, desde a sua mais longínqua aparição, 

o gênero humano já é dotado de um cérebro que o distingue como homo symbolicus, não 

havendo diferença de natureza qualitativa entre o homem dito civilizado e o considerado 

selvagem. 

A posição filosófica instaurada por Claude Lévi-Strauss fez escola, fundando, a partir 

destas mudanças de valores, uma sociologia do imaginário, na qual se destaca Roger Bastide, 

cujos trabalhos estabeleceram uma ponte entre a sociologia e a psicologia das profundezas. A 

partir destes estudos, duas correntes se definiram: a etnologia contemporânea; e a nova 

sociologia.                         

A etnologia contemporânea prioriza os estudos do imaginário relativos aos símbolos, 

aos mitos e aos ritos das sociedades distantes, não européias, reabilitando o homem até então 

considerado selvagem, primitivo.  

A nova sociologia do imaginário trabalha com o que há de mais próximo, com o 

comum, o cotidiano, a exemplo de Michel Maffesoli, fundador de uma “estética sociológica 

atenta às menores imagens do cotidiano, ao frívolo, efêmero, conquistadora do presente e do 

atual e de um néo-barroquismo epistemológico...” (DURAND, 2001b:56). 

A essa corrente sociológica vem juntar-se a sociologia das “histórias de vida, na qual a 

investigação do sociólogo cede diante do imaginário recitativo e representante de uma 

amostragem de um grupo social” (DURAND, 2001b:56). 

Com Cornélius Castoriades e George Balandier surge o estudo do imaginário no 

universo político, aparentemente tão racional. Assim, as sociologias recentes trabalham em 

direção ao que Durand chama de reencantamento, através do imaginário, do mundo da 

pesquisa e de seu objeto social, tão desgastado pela unilateralidade das dialéticas rígidas e 

unidimensionais do positivismo (DURAND, 2001b).  

Na trilha dos trabalhos da sociologia recente, restaurando o valor do imaginário, surge 

também a nova critica literária e artística. O nome de Gaston Bachelard emerge como 

pioneiro dessa nova orientação da crítica literária. Na perspectiva desta nova crítica, 
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privilegiam-se os conteúdos imaginários e as imagens poéticas e literárias subjacentes aos 

textos e obras de arte, à biografia do seu autor e aos incidentes históricos do seu tempo 

(DURAND, 2001b).         

A Nova Crítica, ao perseguir os conteúdos imaginários da obra, permanecendo o foco 

na sua pregnância simbólica, transcende a lógica binária, do falso ou verdadeiro, ou isto ou 

aquilo, fundada no princípio do terceiro excluído. 

Deve-se, contudo, ao estruturalismo de Claude Levi-Strauss, o que há de mais 

importante na exploração do mito. Ao contrário de um discurso ou relato demonstrativo, o 

mito é dotado de redundância, assentado em variações simbólicas sobre um mesmo tema. 

Estas variações se agrupam em constelações que podem ser estudadas não só pela diacronia, 

ou fio temporal do discurso, mas se prestam também para serem reagrupadas em séries 

sincrônicas, através do que Lévi-Strauss chama de mitemas, ou seja, a menor unidade 

semântica  em um discurso que se distingue pela redundância (DURAND,G.2001b).         

Na trilha dos trabalhos desenvolvidos por Bachelard, foram fundados vários centros de 

estudos e pesquisas do imaginário. No seu livro A formação do espírito científico, Bachelard 

(1996) já refere sua dificuldade em separar os seus dois amores: a ciência e as imagens.  

Assim, as ciências do imaginário se desenvolveram independentes do que Durand (2001b), 

chama de “monoteísmo” das ciências ocidentais.  

Apesar de todo esforço iconoclasta da ciência de se desvincular do imaginário, 

DURAND, (2001b:69), ressalta que: “as imagens, expulsas pela porta da frente, reentravam 

pela janela para atacar os conceitos científicos mais modernos como as ondas, os corpúsculos, 

as catástrofes, o bootstrap, a teoria dos superstrings...”   

Assim é que o epistemólogo e doutor em medicina, Georges Canguilhem,  menciona 

que, o antagonismo existente entre os citologistas (mecanicistas) e o histologistas (adeptos do 

contínuo) pode ser atribuído à valorização positiva ou negativa que eles conferem à imagem 

da membrana celular (DURAND, 2001b).         

Ainda dentro desta perspectiva, o médico americano Gerald Holton tem se destacado 

pelos seus exaustivos estudos que apontam o papel preponderante dos sistemas de imagens, 

que ele chama de pressupostos temáticos ou thêmata, na definição das descobertas científicas 

(DURAND, 2001b).         

  Gerald Holton tem assinalado o fato de que, as grandes descobertas científicas 

sempre foram influenciadas pela formação e fonte imaginária de cada pesquisador. Segundo o 

referido autor, as descobertas de Kepler, Newton, Copérnico, Niels Bohr e Einstein, dentre 

outros, foram, de alguma forma, influenciadas por suas experiências educacionais, pelo 
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ambiente sócio-cultural freqüentado e pelas leituras realizadas. Munidos destas informações, 

torna-se assim mais claro o entendimento das contendas científicas entre Einstein, partidário 

do ‘Deus da ordem’ de Newton – bem próximo do Jeová da Bíblia – e Niels Bohr, defensor 

do Deus jogador de dados, ‘intolerável’ aos olhos de Einstein (DURAND, 2001b).  

Saliente-se, assim, que a física do descontínuo, do salto quântico, de Niels Bohr, 

reflete as idéias do filósofo e psicólogo dinamarquês Harald Höffoding amigo de sua família, 

com o qual ele teve contato durante toda a sua infância e adolescência. Höffoding, por sua 

vez, seguia a psicologia de William James, referente ao “famoso fluxo de consciência, onde a 

unidade é complementar aos eventos descontínuos e dispersos, assim como o trajeto de um 

pássaro consiste na continuidade do seu vôo e paradas” (DURAND, 2001b:71).  

O estudo de Gerald Holton sugere então que, as explicações das descobertas científicas 

não podem prescindir da investigação do imaginário, de “uma ‘realidade velada’ (Bernard 

d’Espargnat), onde os símbolos, estes objetos do imaginário humano, servem como modelo...”  

Até mesmo na física, por tanto tempo voltada para o aspecto mecânico do fenômeno, “as 

imagens irreconciliáveis da onda (contínua) e do corpúsculo (descontínuo) vêem-se obrigadas 

a se associarem a um ‘mecanismo ondulatório’” (DURAND, 2001b:71). 

A faculdade de simbolização do homo sapiens remonta, também, às suas primeiras 

manifestações religiosas. Contudo, a exemplo da ciência ocidental, o domínio da religião tem 

sofrido as mesmas influências positivistas e materialistas que têm dominado o ocidente a 

partir do final do século XVIII (DURAND, 2001b). 

A submissão ocidental ao “monoteísmo” científico influenciou, ainda, uma busca 

teológica para “desmitologizar” as verdades da fé. As religiões institucionalizadas passaram 

então a se pautar pelos fatos positivos da história. 

Com a recente emergência de um novo paradigma da ciência, que põe em questão a 

supremacia do pensamento dualista da modernidade, teve início, uma revisão teológica do 

Sagrado, até então submetido ao iconoclasma científico. Dentre os mais importantes 

revitalizadores do papel do imaginário religioso no pensamento humano destacam-se o 

romeno Mircéa Eliade (1907 – 1986) e o francês Henry Corbin (1903 – 1978) (DURAND, 

2001b). 

A obra de Eliade, Tratado da história das religiões, revela o caráter trans-histórico, e, 

portanto, perene, das imagens e dos mitos fundadores do fenômeno religioso (DURAND, 

2001b). 
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Para Henry Corbin, há uma faculdade do imaginário que se sobrepõe a todas as outras, 

o “imaginal” que permite aceder a um mundus imaginalis, a uma realidade espiritual e divina 

que transcende o mundo fenomenológico (DURAND,G.,2001b). 

Na Igreja Católica se destacam dois teólogos que se empenharam na restauração da 

importância do simbólico para a Igreja: Jean Daniélou (1905 – 1975) e Jacques Vidal (1925 – 

1987). Para o primeiro, “o tecido simbólico nada mais era que o tecido comum a todas as 

religiões” (DURAND,G.,2000b:76). O segundo, empreendeu esforços para demonstrar a 

correlação existente entre o homo religiosus e o homo simbolicus. 

Atualmente, há um direcionamento entre as várias disciplinas do saber para uma 

revalorização da imagem e da ciência do imaginário. 
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CAPÍTULO 4  

UM NOVO OLHAR CONCEITUAL E METODOLÓGICO PARA A ABORDAGEM 

DO IMAGINÁRIO 

 
    

“Vivemos porque imaginamos que nunca iremos morrer; assim, 
criamos uma enteléquia, a vida e a amamos (...)  A imaginação e o 
amor nos levam à descoberta, ou seja, a criação. Tropeçamos com 
coisas que andam soltas, ou Deus nos manda, e aí criamos. Quem não 
tem amor ou imaginação não tropeça nas coisas: pisa nelas. Bem 
aventurados os humanos, que, às vezes, tropeçamos. Bem-aventurados 
aqueles que, entre nós, conseguem identificar aquilo com o que 
tropeçam. Coitados, mortos, perdidos aqueles que não conseguem nem 
uma coisa nem outra” (IZQUIERDO, 1996:3) 

 
O modelo analítico e dedutivo que permitiu o desenvolvimento científico ocidental é 

insuficiente ou inapropriado para traduzir a linguagem do imaginário. A  complexidade de sua 

estrutura  foge à lógica binária própria a este modelo. 

Assim, é na emergência de um novo paradigma científico, o qual se propõe a tratar os 

fenômenos humanos além de uma perspectiva excludente e dualista que, se inserem os 

estudos sobre o imaginário. 

Nestes estudos despontam os trabalhos de Gaston Bachelard como uma das mais 

importantes contribuições. O seu conceito de “pluralismo coerente” aplicado à química 

moderna, sinaliza para a reviravolta epistemológica que se estende para além do campo das 

ciências humanas (DURAND,  2001b).    

A taxinomia clássica aplicada às espécies animais e vegetais obedece a uma 

classificação de identidade “exclusiva”, fundamentada no silogismo socrático, que exclui 

qualquer terceiro “elemento”. Segundo Durand (2001b:80), “a identificação localiza-se e 

separa-se do resto nas coordenadas de um espaço-tempo universal e homogênio (Euclides e 

Newton)”. 

Ao contrário da identidade exclusiva, o pluralismo se caracteriza pela existência de 

fenômenos que se inscrevem em um espaço e um tempo relativos. Essa relatividade sugere 

que passado e futuro são independentes entre si e que os eventos são “passíveis de reversão, 

de uma releitura, de litanias e rituais repetitivos... como foi apontado pela filosofia pré-

socrática com o termo enantiodromia ou retrocesso ou ‘dar a meia-volta’” (DURAND,  

2001b:80).  
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Neste sentido, uma contribuição imortante à teoria do imaginário foi dada por Eliade 

com o conceito de illud tempus do mito (sem um depois que necessita de um antes) e por 

Corbin, com o conceito de koja abad (não onde). Assim, o imaginário tem acesso a um tempo 

que escapa à entropia da dissimetria newtoniana e a um espaço figurativo que escapa ao 

espaço de localização geométrica (Durand, 2001b).  

Para Durand, (2001b:81), 

 
“O resultado a priori desta “simetria” e “não-separabilidade” é que embora 
identificados, os elementos do discurso (sermo mythicus), nem por isso são 
menos solidários. Segundo os lógicos, o status da identidade deixa de ser 
uma “extensão” do objeto/conceito para tornar-se uma “compreensão” (o 
conjunto de suas qualidades e seus “atributos”). Segundo a velha fórmula, 
“in subjecto” (praedicatum inest subjecto...), a identificação já não reside 
mais “num sujeito”, mas na trama relativa dos atributos que constituem o 
“sujeito” ou, melhor, o objeto...” 

 

 Gradativamente, o estudo do imaginário vai minimizando a desconsideração pelo 

“terceiro excluído” próprio da lógica dualista. Nesse sentido, ressalte-se a segunda tópica de 

Freud, composta de três elementos (o isso [id], o eu e o superego) substituindo a primeira 

tópica, elaborada em bases dualistas: consciente e inconsciente. Note-se também que na 

formulação de sua teoria do imaginário, Gilbert Durand amplia a noção de Regime Diurno e 

de Regime Noturno de imagens. O primeiro, caracterizado pela lógica da antítese e da 

oposição, corresponde à Estrutura Heróica do imaginário. O Regime Noturno, regido pela 

fusão, integração, harmonia, contempla duas estruturas do imaginário: a Estrutura Mística e a 

Estrutura Sintética. Assim, a partir de dois regimes, diurno e noturno, há uma tripartição 

estrutural: heróica, mística e sintética (DURAND, 2001b). 

 A passagem de um dualismo exclusivo para um pluralismo tripartite resultou em uma 

identidade e em uma lógica ou mesmo em uma alógica do imaginário, “seja ele o sonho, o 

onírico, o mito ou a narrativa da imaginação” (DURAND, 2001b:82). 

A lógica do mito se encontra em oposição à lógica clássica, ensinada desde Aristóteles 

até Léon Brunschvicg e que tem se pautado pela desconfiança e desconsideração tanto em 

relação ao imaginário como aos seus pesquisadores. 

O mito, tal qual o sonho, sempre foi considerado como alógico e sem nexo, tendo sido 

combatido enfaticamente pelo que Durand (2001b), denomina de “combate heurístico”, 

investindo sobre o imaginário tal qual uma cruzada heróica. Cruzada esta que não atentou 

para o fato de que todo herói precisa de um monstro para se definir e se afirmar, um elemento 
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precisando do seu contrário para existir. “Quando evocamos o Diabo em nome do bom Deus é 

porque precisamos dele!” (DURAND, 2001b:83). 

O “pluralismo coerente” do imaginário tem origem na teoria dos sistemas, a qual, por 

sua vez, rompe com a lógica binária, levando em consideração o terceiro excluído. Na teoria 

dos sistemas está implicada a idéia de abertura e de flexibilidade. “Trata-se de um conjunto 

relacional entre vários elementos que podem até ser contrários ou contraditórios” (DURAND, 

2001b:84). 

Por exemplo, “temos A= A+B e A’+ B= A’. B coloca uma ponte entre A e A´. Se A´= 

animal (um boi) e A = não animal (um arado), o “terceiro dado” pode estar associado ao boi e 

ao arado. Pois, na verdade, ambos são definidos por lavra, lavrar, lavragem...” (DURAND,  

2001b: 84). 

O princípio do “terceiro dado” da natureza sistêmica “não representa toda uma classe 

inclusiva (um “gênero vizinho”) como na lógica clássica, mas uma qualidade que pertence a 

A e a A´e que denominamos +B” (DURAND, 200b:84). 

Todo imaginário é “dilemático” (Claude Lévi-Strauss) e “anfibológico”. Este último 

conceito se refere à ambigüidade dos objetos que compartilham com seu oposto, qualidades 

comuns. Niels Bohr e a física contemporânea com seus conceitos de “complementaridade”, 

“antagonismo” e “contraditoriedade” foram responsáveis por conferir o status científico ao 

conceito de anfibólio. O Tai ki dos taoístas, no qual cada figura oposta e simétrica contém 

elementos da que se lhe opõe, representa bem este conceito (DURAND, 2001b).  

“Na física, esse anfibólio consiste nas famosas “relações de incerteza” de Heisenberg, 

no qual, quanto mais um elemento do sistema for conhecido, isto é, analisado nos seus 

parâmetros, tanto mais o outro torna-se vago e “velado” (DURAND, 2001b:85). 

É da perspectiva desta outra lógica, comum às recentes descobertas da física e ao 

imaginário, que deriva o processo de redundância observado nos mitos. O sermo mythicus, tal 

qual a seqüência de um ritual que se estabelece sobre um tempo “simétrico” e um espaço “não 

separável”, não se presta a um processo de demonstração analítica, nem consegue submeter-se 

a uma descrição histórica ou localizável. Os processos do mito, do sonho ou onírico se pautam 

pela repetição e pela sincronicidade das relações simbólicas dos seus componentes 

(DURAND, 2001b). 

O mito não obedece a um raciocínio lógico nem descritivo. Ele faz uso da repetição 

das relações em todas as suas nuances possíveis (derivações). Assim, cada mitema, 

considerado como as menores unidades semânticas do mito, apresenta a mesma verdade 
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contida no mito. “O mitema comporta-se como um holograma (Edgar Morin) no qual cada 

fragmento e cada parte contém em si a totalidade do objeto” (DURAND, 2001b:87). 

Em relação à lógica ocidental, o imaginário nas suas manifestações mais comuns (o 

sonho, o onírico, o rito, o mito, a narrativa da imaginação) é alógico. “A identidade não 

localizável, o tempo não assimétrico e a redundância e metonímia “halográfica” definem uma 

lógica “inteiramente outra” em relação àquela, por exemplo, do silogismo ou da descrição 

eventualista, mas muito próxima, por alguns lados, daquela da música”....”A música, acima de 

qualquer coisa, procede por uma ação de imagens sonoras  “obssessivas” (DURAND, 

2001b:87). 

A narrativa imaginária e o mito, subvertendo a ordem da gramática indo-européia, 

priorizam outros aspectos do discurso, desconsiderando o velho adágio “praedicatum inest 

subjecto”. Assim, no ”sermo mythicus, o substantivo deixa de ser o sujeito da ação e, a 

fortiori, o  “nome próprio”, para dar lugar a muitos atributos – os “adjetivos” -, sobretudo à 

“ação” expressa pelo verbo” (DURAND, 2001b:88). 

Nas mitologias e lendas religiosas o nome próprio adquire um significado relacionado 

à etimologia da palavra. Assim, Hércules significa “a glória de Hera”, Zeus “o brilhante”, 

Christus “o ungido”. Acrescente-se ainda que, a estes atributos substantivados são 

adicionados epítetos que os tornam mais fortes (DURAND, 2001b). 

Da relativização do nome próprio surgem alguns fenômenos que podem ser 

observados na hagiografia: o revestimento atributivo (virgo prudentíssima, virgo veneranda); 

a ubiqüidade (Lourdes, Fátima, encontrada em várias situações geográficas); e as vicariantes, 

como conseqüência da insignificância do nome próprio na atribuição de qualidades (a âncora 

é o atributo de vários santos; São Clemente, São Nicolau) (DURAND, 2001b). 

A hierarquia do discurso imaginário vem sendo confirmada tanto por Théodule Ribot 

como pelo seu adversário Henri Bergson. Na afasia progressiva eles observaram que primeiro 

há o esquecimento dos nomes próprios, depois dos nomes comuns e dos adjetivos e por fim 

dos verbos. Ainda, segundo a lei da regressão, o esquecimento ocorre primeiro em relação às 

lembranças mais recentes (DURAND,  2001b). 

A ordem da afasia progressiva e da lei da regressão mostra-se em consonância com as 

constatações do “trajeto antropológico” e dos níveis de formação do símbolo (Durand, 

2001b). 

“Na formulação do imaginário, a lei do “trajeto antropológico”, típica de uma 
lei sistêmica, mostra muito bem a complementaridade existente entre o status 
das aptidões inatas do sapiens, a repartição dos arquétipos verbais nas 
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estruturas “dominantes” e os complementos pedagógicos exigidos pela 
neotenia humana” (DURAND,  2001b:90). 

 

Ainda segundo Durand, (2001b:91): 

“para tornar-se um símbolo, a estrutura de posição fornecida pelo 
posicionamento do reflexo dominante na vertical necessita a contribuição do 
imaginário cósmico (a montanha, o precipício, a ascensão...) e sócio-cultural 
(todas as pedagogias da elevação, da queda, do infernal...) sobretudo. 
Reciprocamente, o precipício, a ascensão e o inferno ou o céu somente 
adquirem um significado de acordo com a estrutura da posição inata à 
criança” 

 
Assim, as estruturas verbais primárias necessitam dos símbolos distribuídos pela 

sociedade para serem preenchidas. Ao mesmo tempo, todo símbolo necessita, para sua 

representação, das estruturas dominantes do comportamento cognitivo inato ao homo sapiens. 

Na formação do imaginário há uma sobreposição do ambiente geográfico, dos 

simbolismos parentais da educação, dos jogos e das aprendizagens, e das convenções 

simbólicas determinadas pela sociedade para a comunicação entre seus membros (DURAND, 

2001b). 

Ainda na gramática do imaginário, a primazia do verbo sobre o sujeito se revela na 

facilidade com a qual ocorrem as mudanças verbais entre as vozes passivas e ativas. Assim, as 

divindades das tempestades tanto protegem dos raios como os lançam; o caçador passa a ser 

caçado; o lançador de flecha é atingido pela mesma flecha lançada. 

Na tópica sociocultural da teoria do imaginário de Durand há uma correspondência 

entre os conceitos de consciente e inconsciente formulados por Freud. Assim, o pólo 

correspondente ao caráter inato do “trajeto antropológico” corresponde ao “isso” ou “id” 

freudiano. Enquanto, que, a parte “educada” do trajeto corresponde ao “ego” e ao “superego” 

(DURAND, 2001b). 

Aplicando a classificação do imaginário a um determinado momento de uma 

sociedade específica, pode-se representá-la por um círculo dividido horizontalmente em três 

partes. Na parte inferior localiza-se: o “isso” antropológico; o “id” de Freud; o “inconsciente 

coletivo” de Jung; o “inconsciente específico” de Durand, que se liga à estrutura psicológica 

do animal social, o Sapiens sapiens.  

A segunda fatia é ocupada pelo “ego” freudiano, correspondente às imagens 

simbólicas durandianas. A fatia horizontal superior é ocupada pelo “superego” da sociedade, 

organizador e racionalizador dos papéis positivos do ego sociocultural, transformando-os em 

programas, ideologias e pedagogias.  
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 É no campo ocupado pelo “inconsciente específico” durandiano que os esquemas 

arquetípicos provocam as imagens arquetípicas.  

“Este inconsciente específico forma-se quase no estado de origem (tal como 
o gesso “adquire a forma” num molde) das imagens simbólicas sustentadas 
pelo meio ambiente, especialmente pelos papéis, as personae (as máscaras), 
desempenhados no jogo social, e constituem a segunda “fatia” horizontal do 
nosso diagrama, correspondendo, metaforicamente, ao “ego” freudiano” 
(DURAND, 2001b:94). 

 Esse campo das imagens simbólicas é uma zona de estratificação social onde os papéis 

são socialmente valorizados ou marginalizados. Estes papéis se posicionam em campos 

opostos. Imaginemos o círculo, referido acima, separado verticalmente em dois lados, cada 

lado abrigando um conjunto de papéis.   

Os papéis valorizados tendem a institucionalizarem-se. Já aqueles marginalizados são 

papéis não convencionais que permanecem num Underground, à margem do estabelecido. 

Contudo, são as imagens dos papéis marginalizados que se constituem em sementes das 

mudanças sociais. Ressalte-se, porém, que, não há uma cristalização dos papéis, ou seja, uns 

destinados exclusivamente à preservação das instituições e outros à revolução. Dependendo 

das circunstâncias, esses papéis podem se alterar (DURAND, 2001b). 

Acrescente-se uma outra dimensão a estas duas tópicas: à tópica vertical que, 

dividindo o círculo em duas metades, abriga as contradições existentes em cada sociedade; e a 

horizontal, a qual divide o imaginário sociocultural em três campos, compreendendo uma 

outra dimensão. 

 Esta terceira dimensão obedece a uma lógica temporal. Começando do pólo inferior a 

partir da linha vertical, percorre-se o lado externo do círculo no sentido horário em direção à 

outra extremidade do eixo vertical. Constata-se então que, parte-se de um esboço do 

imaginário, ainda confuso, estruturado a partir do “isso” (id freudiano), que vai se 

regularizando através do diversos papéis sociais modelados pela sociedade, terminando na 

extremidade superior do círculo, onde o alógico do mito cedeu lugar à lógica racional. 

 

Segundo Durand, (2001b:96): 

“Portanto, os conteúdos imaginários (sonhos, desejos, mitos etc.) de uma 
sociedade nascem durante um percurso temporal e um fluxo confuso, porém 
importante, para finalmente se racionalizarem numa “teatralização” (Jean 
Duvignaud, Michel Maffesoli) de usos “legalizados” (Algirdas, Greimas, 
Yves Durand), positivos ou negativos, os quais recebem suas estruturas e 
seus valores de várias “confluências” sociais (apoios políticos, econômicos, 
militares etc.), perdendo assim sua espontaneidade mitogênica em 
construções filosóficas, ideologias e codificações”.   
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 Durand, (2001b), mencionando a terminologia de Stéfhane Lupasco, afirma que, numa 

cultura, vários mitos, pelo menos dois, se sobrepõem. Uns, manifestos, se atualizam e se 

expressam à luz do dia, obedecendo assim à lógica racional. Outros permanecem latentes, 

movimentando-se na sombra, mas carregados das infinitas possibilidades da alógica do mito. 

Assim, para Nietzsche, a subsistência da civilização helênica deve-se ao confronto entre dois 

mitos: Apolo, o Luminoso; e Dioniso, o Noturno.  

 Ressalte-se ainda que o imaginário, quando atualizado, reprime e marginaliza o 

imaginário potencializado, o qual, no entanto, continua a se movimentar na clandestinidade da 

latência. 

 As pesquisas nas diversas áreas da ciência apontam para o fato de que, entre os 

eventos instantâneos propiciadores das mudanças e os “tempos muito longos,” há “períodos 

médios e homogêneos quanto aos estilos, às modas e os meios de expressão” (DURAND, 

2001b:100). 

  Assim, mesmo considerando os limites impostos por uma divisão que se pauta 

exclusivamente por uma cronologia, a história da sociedade ocidental é subdividida em 

“Antiguidade”, “Idade Média” e “Tempos Modernos”. Esta divisão, baseada no mito 

progressista joaquimista5, foi contestada pelo historiador Alemão Oswald Spengler (1880-

1936), que substituiu esse modelo por estações culturais comuns a todas as sociedades: 

primavera, verão, outono, inverno. Este modelo, por si só, já é um indicativo do periódico 

retorno (DURAND, 2001b). 

Os economistas observam na história econômica da sociedade ocidental, ciclos 

econômicos e tendências (trends) que se repetem periodicamente. Historiadores de arte, em 

geral, dividem os estilos de época como o clássico, o barroco, o romantismo (DURAND, 

2001b). 

Segundo Durand, (2001b), foi Pitirim Sorokin o primeiro a conceber uma classificação 

da “dinâmica sócio-cultural” de uma entidade sócio-histórica em três fases: sensate; 

ideational; idealistic;  as quais, retornam periodicamente, sem necessariamente obedecerem a 

uma ordem pré-estabelecida. 

Baseado nestas várias constatações, Durand (2001b), aperfeiçoou o conceito de “bacia 

semântica” em relação à dinâmica do imaginário. O vislumbre desse conceito já pode ser 

percebido pelo movimento implícito na tópica do imaginário. Nesta tópica, o “isso” 
                                                 
5 A partir de uma leitura diacrônica, histórica, da Bíblia, o abade italiano Joaquim de Fiori classificou três idades,  
entrecruzando a história secular e a história sagrada: a idade do Pai (caracterizada pelo medo e pela servidão), a 
Idade do Filho (com a predominância da fé e da submissão filial) e a Idade do  Espírito Santo ( na qual  se 
observa a supremacia do amor e da liberação do espírito na sua plenitude). 
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imaginário se esgota no “superego” institucional, sem, no entanto, deixar de escoar através de 

um fluxo confuso, latente e rico, onde pode ser reencontrado o alógico do mito (DURAND, 

2001b). 

O conceito de “bacia semântica”, mantendo a metáfora potamológica (em referência à 

potamos = rio), permite tanto a integração das evoluções científicas, como a análise de uma 

era e de uma área do imaginário, em seis subconjuntos (estilo, mitos condutores, motivos 

pictóricos, temáticas literárias etc.), através de uma mitanálise generalizada. 

Considere-se, no entanto, que as pesquisas que fundamentaram este conceito foram 

realizadas nas sociedades ocidentais mais acessíveis e mais ricas em documentos e 

monumentos, as chamadas sociedades “quentes”. Além disso, deve-se notar que um sistema 

sociocultural imaginário é composto de micro sistemas, por isso é necessário precisar com 

exatidão o campo e a amostragem da pesquisa (DURAND, 2001b). 

A dinâmica da bacia semântica se expressa em seis fases. A primeira denomina-se 

escoamento; a segunda divisão das águas; a terceira confluências; a quarta o nome do rio, a 

quinta a organização dos rios; a sexta e última os deltas e os meandros (DURAND, 2001b). 

O escoamento se expressa no movimento de pequenas correntes descoordenadas, 

disparatadas e desordenadas que fluem à margem do curso principal do rio, ou seja, à revelia 

dos movimentos gerais institucionalizados. Frequentemente, estas correntes se opõem a um 

imaginário cada vez mais engessado em códigos, regras e convenções. 

A divisão das águas se expressa pela união de alguns escoamentos que, ao se 

reunirem, tornam-se uma oposição mais acirrada aos estados imaginários hegemônicos. Nesta 

fase são comuns as disputas entre as Escolas. 

As confluências acontecem quando uma corrente se consolida pela união de alguns 

escoamentos, e necessita de reconhecimento e apoio das instituições legais, das autoridades e 

personalidades locais. 

O nome do rio, não é outra coisa senão o “nome do pai” mitificado. Ele pode ser 

observado quando uma personagem real ou fictícia condensa a ressonância, retratando o 

espírito de síntese de uma época. Ele caracteriza a bacia semântica em sua totalidade, lhe 

conferindo paternidade. 

A organização dos rios pode ser reportada à consolidação teórica dos fluxos do 

imaginário. Esta consolidação teórica é geralmente realizada pelos “segundos fundadores”, os 

quais, não raro, cometem exageros em relação a determinadas características da corrente. 

O “deltas e os meandros“ ocorre quando a corrente mitogênica  - o “inventor” dos 

mitos – que transportou o imaginário específico ao longo de todo o curso do rio se desgasta, 
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atingindo, segundo Sorokin, uma saturação “limite”, e deixa-se penetrar aos poucos pelos 

escoamentos anunciadores dos deuses por vir...” (DURAND, 2001:114).   
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4.1 A Função Simbólica 

 

A preponderância do simbólico no universo humano remonta a tempos imemoriais, 

expressando-se em conjuntos simbólicos que unem o universal e o individual, constituindo os 

arquétipos. O símbolo, ao se deslocar do significado, torna-se aberto a interpretações 

subjetivas e abre espaço para a introdução de uma nova ordem nas estruturas mentais, ordem 

esta complexa e indeterminada. Ele abriga as idéias de separação e união. Ele é sempre 

sugestivo, nunca definitivo, pertencendo à categoria do invisível. 

Cassirer (1995), nos lembra que todo o pensamento do homem gravita em torno da 

noção do símbolo. Gilbert Durand, citando Croce afirma: 

 
“os homens só se compreendem entre si, podem ‘comunicar-se’ e 
‘intercambiar’ porque vivem, são, se ‘movimentam’ dentro de um consenso 
arquetípico”...”toda linguagem é expressiva, significativa ou simplesmente 
possui certa ‘verdade’ porque é “simbólica’, ou ‘divinatória’ – o que quer 
dizer o mesmo, de modo mais forte” (apud DURAND, 1995:210). 

 

Compreendendo a preponderância da função simbólica na apreensão e transformação 

do mundo, alguns autores da pós-modernidade propõem a mudança da terminologia de Homo 

Sapiens para Homo Symbolicus. 

Segundo Cassirer (1995), o homem, diferentemente dos animais, vive uma outra 

dimensão da realidade, que lhe é conferida pelo sistema simbólico, elo peculiar que se 

interpõe entre o sistema receptor e o sistema de reação comum a todas as espécies animais. O 

universo do homem não é simplesmente físico. O plano de concretude é transcendido pela 

função simbólica. Assim, o homem vive num universo simbólico habitado pela linguagem, 

pelo mito, pela arte e pela religião. Universo este que precede a linguagem e a razão, pois, 

como afirma Bachelard, a imaginação se manifesta antes do raciocínio e do pensamento. 

O universo simbólico transcende o significado e sintetiza todas as influências 

biofisiopsicológicas e culturais presentes no interior de cada homem, integrando dimensões da 

afetividade, sensibilidade e emoção. A apreensão do mundo pelo homem se dá através da 

função simbólica, e é através dela que esse mundo é transformado, transfigurado, criado e 

recriado. Para Georges Gurvitch eles têm a função de revelarem, velando e velando revelarem 

(ROCHA PITTA, 2005) 

Segundo Castoriades (1991), o mundo social-histórico, permeado por atos individuais 

e coletivos, está indissociavelmente ligado ao símbolo. Sem a tessitura simbólica, sua 

existência torna-se impossível.  
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O plano simbólico tem um componente essencial e decisivo: a imaginação. Eles são 

indissociáveis. O simbólico pressupõe a capacidade de imaginar e a imaginação utiliza o 

símbolo para se expressar, para existir.  Eliade (1972), nos informa que mesmo a existência 

mais apagada, mesmo o homem mais realista vive de imagens. Segundo Carl Gustav Jung 

(1977), sem imagens o homem está desconectado da realidade profunda da vida e da sua 

alma.  

Coloca-se então o desafio: como trabalhar com o símbolo, sendo ele, complexo, 

dinâmico, fluido, e sem fronteiras definidas? Como apreendê-lo? Para  Durand (1991), uma 

das possibilidades de apreendê-lo é através do estudo do imaginário. Para ele, o imaginário é 

o capital pensado da humanidade. Tudo o que foi criado pelo homem, desde os primórdios de 

sua existência, pertence ao campo do imaginário. Como função psíquica, a imaginação 

organiza e interpreta o universo, atribuindo significado ao mundo, às coisas, às pessoas. 

Através dos mitos, o imaginário organiza a vida cotidiana e oferece o alicerce da construção 

cultural. Assim, toda cultura se forma, se sustenta e se apóia em relação à noção de tempo e 

espaço, através do imaginário. É ele que funda a cultura, na qual subjazem os mitos. Cada 

cultura privilegia determinados mitos, atendendo demandas específicas do seu meio. 

Demandas que são, em sua maioria, inconscientes (DURAND, 2001B). 

Segundo Levi-Strauss (1996), o mito é um relato de caráter aparentemente arbitrário, 

que se reproduz em culturas diversas e que não está subordinado a nenhuma regra lógica ou 

de continuidade. Está na linguagem e além dela. Relaciona-se concomitantemente ao passado, 

ao presente e ao futuro. Ele forma uma estrutura permanente, cuja substância encontra-se no 

relato de uma história, na qual não existe uma versão verdadeira e única, da qual todas as 

outras procedessem como relatos deformados. No caso dos mitos, todas as versões são 

verdadeiras, pois todas a ele pertencem. 

 

4.2. Principais Teóricos do Imaginário 

4.2.1. Gaston Bachelard 

 

 O filósofo Gaston Bachelard pode ser considerado o precursor dos estudos sobre o 

imaginário no universo acadêmico e científico. Ele se dedicou a explorar os dois pólos do 

psiquismo humano: a conceitualização que se expressa através da ciência, e o devaneio que 

usa a via poética para manifestar-se. Os seus trabalhos sobre o campo do imaginário 

inspiraram inúmeros estudos e pesquisas na área das ciências humanas (WUNENBURGER, 

1998). 
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 O fio condutor da abordagem metodológica de Bachelard é a aproximação global das 

imagens, as quais devem ser estudadas através de outras imagens. Segundo seu ponto de vista, 

o estudo analítico, tão caro à academia, leva à fragmentação do real, e se mostra insuficiente 

para a apreensão do imaginário (BACHELARD, 2000). 

 Para ele, as imagens constituem a primeira instância formadora do psiquismo, 

observando que o conceito vem sempre depois da imagem. Contudo, para haver imagem, é 

necessário haver imaginação, cuja função básica é produzir símbolos, a  partir das 

transformações das imagens primeiras, fornecidas pela percepção. 

 Segundo o referido autor, há uma grande variedade de imagens. As mais primitivas 

são inconscientes e acessíveis apenas aos sonhos, mas são elas a gênese dos arquétipos 

suprapessoais e universais.  

O percurso por excelência adotado pela imagem é o da espontaneidade onírica, que 

antecede o pensamento, o relato, a emoção, sendo mesmo desatrelada do real, tendo 

conseqüentemente um caráter ahistórico e atemporal.  

As imagens são moduladas por um dinamismo criador e se expressam nos relatos 

mitológicos, nos contos, lendas, alegorias. Mas, para Bachelard (2001), sua via de expressão 

mais completa é a forma literária, sendo a metáfora a sua forma mais elevada 

(WUNENBURGER, 1998). 

O poder da imaginação, cria, enriquece e transforma as imagens. Ele se apóia em duas 

fontes interconectadas e intercambiáveis, as quais trocam seus conteúdos incessantemente. De 

um lado, tem-se o inconsciente pessoal, as profundezas do eu, do outro, as formas e forças da 

natureza. 

Para Bachelard (2000), as imagens estão subordinadas a uma lógica, a uma dialética e 

a uma rítmica que nada ficam a dever ao arcabouço do conceito. O imaginário não opera 

incoerentemente, mas está subordinado à leis sintáxicas e a princípios semânticos.  

Paralelamente a estas leis, o referido autor menciona constantes semânticas 

relacionadas ao conteúdo de produções oníricas, salientando o princípio de isomorfismo, 

segundo o qual a natureza da imagem se mantém essencialmente a mesma, diversificando-se 

apenas em suas manifestações. Dentro deste princípio, no imaginário, o pequeno pode fluir no 

grande, e o grande no pequeno, pois ambos operam em diferentes escalas mas, congregam em 

si potência idêntica. 

Bachelard que, segundo (WUNENBURGER, 1998), se considerava um leitor 

incansável, vinculou a compreensão do imaginário à literatura. Para ele, a literatura, mais do 

que a estética, tem o dom de captar as ‘imagens naturais’. Sua abordagem da crítica literária 
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prioriza a subjetividade poética do leitor. Entretanto, o interesse de Bachelard em explorar o 

funcionamento e a lógica do imaginário se expande além do aspecto especulativo e estético. 

Para ele, a imaginação é, sobretudo, um meio para o homem curar-se da sua angústia 

existencial e dos seus medos primitivos. 

A obra de Bachelard vincula-se a uma psicologia do conhecimento, em um processo 

dinâmico de desconstrução e reconstrução. Suas concepções do imaginário tangenciam com a 

cosmologia dos pré-socráticos, com os pensadores do Renascimento, com a alquimia, com 

teorias do idealismo alemão, e , finalmente com as idéias de Schopenhauer, Nietzche, Freud e 

Jung. O impacto de sua obra se refletiu nos trabalhos de G. Ganguilhem, L. Althusser, M. 

Foucault, G. Durand, dentre outros (WUNENBURGER, 1998). 

 

4.2.2. Mircea Eliade 

 

 Eliade foi, indubitavelmente, o melhor colaborador e intérprete de Jung no que se 

refere à história das religiões e da mitologia. É considerado como um grande conhecedor do 

pensamento místico do oriente, assim como da Antropologia contemporânea, particularmente 

das obras de G. Dumézil e de Lévi-Strauss. Elaborou uma nova concepção da história das 

religiões, baseado numa fenomenologia das manifestações do sagrado e numa hermenêutica 

dos dados fornecidos (THOMAS, 1998). 

A sua noção de illud tempus deriva da noção de sincronicidade de Jung e se relaciona 

ao espaço-tempo primeiro, no qual se situa o ato fundador do mito original. No entanto, o 

tempo do mito é o tempo total, o presente, uma vez que ele está vivo e pode ser chamado, 

ressuscitado em qualquer momento da história de vida de uma sociedade. O mito perpassa a 

história lhe conferindo um sentido, uma estrutura, ao mesmo tempo em que é alimentado por 

ela, numa relação de interdependência e complexidade (ELIADE, 1972). 

Para Eliade (1972), a história das religiões se inscreve, sobretudo, como uma ciência 

da complexidade, cuja apreensão deve ultrapassar as fronteiras da diversidade e brilho das 

imagens, uma vez que ela se concentra no universo simbólico. Para ele, a imagem caracteriza-

se pela possibilidade de refletir tudo aquilo que é refratário ao conceito, pois concentra maior 

densidade simbólica, diferente do discurso teórico, o qual é mediado pela linguagem e seus 

conceitos. 

Segundo Eliade (1972), as imagens simbólicas são agrupadas em torno de relatos 

organizados, constituindo os mitos. Na sua obra, o mito do herói aparece em lugar 
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privilegiado, compreendido dentro de uma dinâmica organizadora que liga o profano ao 

sagrado.  

Assim, o herói mítico aparece em todas as culturas através da atualização das suas 

funções, que são realizadas pelas ações dos homens. É o homem que, pelos desafios vencidos, 

se qualifica fazendo existir o mundo à sua volta, e, portanto, nomeando-o. Manifesta assim, a 

unidade simbólica entre o interior e o exterior. É ele que, através de sua caminhada, permite 

um movimento de ascensão, se opondo a um movimento primário de inclinação natural das 

coisas (ELIADE, 1972). 

Por fim, é ele ainda habitado pelo desejo. Desejo de ser, em função do desamparo pelo 

paraíso perdido, e pela esperança na fusão e reintegração. O desejo é assim, essencial à 

construção do imaginário. Abdicando-se do desejo, decreta-se a morte tanto do homem, como 

da sociedade (ELIADE, 1972). 

Os desafios a serem enfrentados pelo herói criam um desequilíbrio estimulante que o 

fazem transcender seus limites, e o colocam numa posição de equilíbrio instável. Esta 

trajetória do herói se organiza em torno de antagonismos, de pares de opostos, que se nutrem 

através de uma secreta aliança, denominada de coincidência oppositorum, através da qual o 

mundo se projeta e se cria (ELIADE, 1972). 

De acordo com Éliade, o tempo do mito é complexo, entrelaçando-se em três tempos: 

o tempo linear, que é o tempo histórico; o tempo cíclico que é o tempo do eterno retorno; e o 

tempo total, o qual contempla e transcende os dois outros. A compreensão desse tempo pode 

ser feita a partir do conceito de sincronicidade de Jung (ELIADE, 1972). 

 

4.2.3. Henry Corbin 

 

 Filósofo, especialista em filosofia oriental, principalmente do Iran, Henri Corbin 

destacou-se por seus trabalhos sobre a imaginação criadora, dando especial atenção à imagem 

e à imaginação na experiência religiosa. Para ele, a religião refere-se a uma experiência 

interior, que vai além da história circunstancial. Nesta perspectiva, criador e criatura são 

interdependentes, sendo a existência de cada um autorizada e reconhecida pelo outro 

(THOMAS, 1998). 

 A exemplo de Mircéa Éliade, Henry Corbin tinha presença assídua no Círculo 

Pluridisciplinar de Eranos, fundado por Jung em 1933. Recebeu influência dos trabalhos de 

Jung para a elaboração de seu conceito de Ausência de Continuidade entre o Eu e o Si, entre o 

microcosmo e o macrocosmo. Ressaltou a importância da fenomenologia anunciando que, se 
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há um mundo de essências e arquétipos, eles só podem ser compreendidos através das 

imagens e das representações. 

 A originalidade da obra de Corbin se configura na sua visão mística, à qual ele atribui 

três características. A primeira diz respeito à transcendência do tempo linear e banal do dia a 

dia, priorizando o tempo da ressurreição, tempo este que engloba todos os tempos e todos os 

espaços (THOMAS, 1998). 

 A segunda característica refere-se à mediação entre o mundo não cognoscível das 

Essências e o mundo da Percepção, que é o mundo da revelação, nomeado de mundus 

imaginalis, um mundo entre-dois, mediano e mediador. Neste sentido, Corbin faz uma 

distinção entre o mundo da fantasia, que é fruto da função imaginativa e a imaginação 

criadora, cuja nascente é o mundus imaginalis, o qual lhe confere tal potência criadora, que 

lhe permite gerar o mundo sensível e o mundo do espírito (THOMAS, 1998). 

A terceira característica relaciona-se à dinâmica, criatividade e eficácia da imaginação 

criadora, que valoriza a Força da Forma, entre a matéria densa e a essência não cognoscível 

do mundo do Espírito. Na visão mística, a imagem é real, pois é ela que transforma o mundo. 

Ela é ao mesmo tempo teofania e epifania, manifestação e revelação do princípio divino 

(THOMAS, 1998). 

 

4.2.4. Edgar Morin 

 

 A obra de Edgar Morin deu visibilidade a duas das mais importantes noções para o 

conceito do imaginário: a noção de complexidade e a de relação. Para ele, as estruturas do 

imaginário, a exemplo das estruturas do cosmo e dos seres vivos, se organizam em torno da 

relação advinda da tensão entre instâncias antagonistas, que só podem ser concebidas dentro 

de uma complexidade (THOMAS, 1998). 

Para Morin (1999), o modelo positivista, que inspirou o desenvolvimento das ciências 

no ocidente, evidencia uma lógica binária. Entretanto, essa lógica não se aplica à estrutura do 

cosmos. A estrutura do cosmos é sempre ternária, sendo o terceiro termo a relação que define 

uma organização a partir das tensões entre duas instâncias.  

Como ilustração, tem-se o aparente antagonismo entre a ordem e a desordem. A partir 

da tensão e da dinâmica resultante da sua relação, cria-se uma nova organização, que só pode 

ser compreendida a partir de uma leitura inserida numa visão de complexidade. É esta visão 

de complexidade que viabiliza a abrangência das estruturas do ser vivo (MORIN,1999). 
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Ainda de acordo com Morin, o mundo animal é dominado por uma ordem, uma 

regulação, uma programação. Já o mundo humano, se desenvolve sob o signo da desordem. É 

esta desordem que, ao mesmo tempo em que o ameaça e lhe traz o risco da morte, lhe abre as 

portas para a criatividade, lhe acena para um constante aprender, para as possibilidades da 

vida e para a transformação (MORIN,1999).  

A vida emerge da relação entre ordem e desordem, pólos de uma realidade ambígua, 

que se alimentam entre si e que lhe conferem um equilíbrio instável. O homem é 

simultaneamente louco e sábio, razão e não razão, e é no limite entre estes dois estados que as 

estruturas do imaginário são fundadas, como um elo formador e transformador do real 

(MORIN, 2001). 

Enfim, para Morin, a ordem e a desordem fazem parte do princípio constitucional da 

vida, e a história das ciências no século XX será a história do reconhecimento do princípio da 

complexidade como vetor de todos os fenômenos que compõem a vida. A todo instante, 

simultaneamente, a vida nasce e morre, se integra e se desintegra (MORIN, 2001). 

 

4.2.5. Gilbert Durand 

 

 Discípulo de Bachelard, Gibert Durand concebeu a Teoria Geral do Imaginário, obra 

em que expõe uma ordenação e classificação do imaginário segundo uma lógica integrada, 

constelacional. O seu trabalho se pauta pelo conceito do Trajeto Antropológico do Imaginário, 

que prioriza a homologia dos aspectos psíquicos, cósmicos, sociais e biológicos. 

Considerando a escolha da sua Teoria Geral do Imaginário como o marco teórico que 

fundamentou a pesquisa realizada, o capítulo seguinte abordará os conceitos principais da 

referida teoria. 
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CAPÍTULO 5 

O IMAGINÁRIO EM GILBERT DURAND – PERCURSOS E PANORAMA 

TEÓRICO 

 
 

“A razão e a ciência apenas unem os homens às coisas, mas o que une 
os homens entre si, nos níveis das felicidades e penas cotidianas da 
espécie humana, é essa representação afetiva porque vivida, que 
constitui o império da imagem” (DURAND, 1989:160) 
  

 

Estudos e pesquisas no campo do imaginário têm ampliado seus espaços nas áreas das 

Ciências Humanas e Sociais. Embora seu valor heurístico ainda seja questionado em vários 

espaços acadêmicos, a multiplicidade de estudos nessa área ratifica as observações de Gilbert 

Durand sobre a ressurgência do mito (Teixeira, 2005).  

Segundo Durand (2001a), a civilização ocidental erigida sob o racionalismo 

positivista, tratou o mito e a imagem como resultado de processos rudimentares na história da 

evolução do pensamento do homem. Contudo, a matriz mitológica instaurada na emergência 

do Homo Sapiens tem caráter indelével, não sendo suscetível à destruição. Assim, subjacente 

ao iconoclasmo do pensamento científico moderno, o mito, às escondidas, de uma forma 

clandestina, imprimiu seu caráter, através, principalmente, da expansão dos meios de 

comunicação de massa.    

Cientistas das mais diversas áreas do conhecimento têm voz uníssona ao afirmarem 

que vivemos uma civilização de imagens. Contudo, segundo Durand, (1969), a infiltração 

dessa imagem no cotidiano da civilização moderna se revela destituída de toda potência 

pedagógica, pois é contaminada pelo iconoclasmo que domina o pensamento científico. A 

predominância iconoclasta desvaloriza o símbolo em favor do signo objetivo e tem se 

mostrado vulnerável à inflação patológica de imagens.  

Além disso, a redescoberta do poder da imagem, dos mecanismos de sua formação, 

suas deformações e elipses é característica da “civilização da imagem” que, sem uma autoria 

explicitamente patenteada, foge ao controle social, se expandindo sem qualquer limite ético 

em todas as instâncias da sociedade (DURAND, 2001b).  

Para Durand, (2001b:120)  

“Um perigo tríplice para as gerações do “zapping”: perigoso quando a 
imagem sufoca o imaginário, perigoso quando nivela os valores do grupo – 
seja de uma nação, cantão ou “tribo” – e perigoso quando os poderes 
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constitutivos de toda sociedade são submersos e erodidos por uma revolução 
civilizacional que escapa ao seu controle...” 

 
 

A desvalorização da imagem e da função da imaginação no desenvolvimento científico 

ocidental orientou Gilbert Durand na construção de uma teoria geral do imaginário que veio a 

colocar a imagem, a imaginação e o imaginário, no cenário dos estudos acadêmicos.  

É, nessa fenda não contemplada pela corrente principal do pensamento científico, que 

se iniciam os estudos sobre o imaginário de Gilbert Durand. Discípulo de Bachelard, Durand 

concebeu a sua Teoria Geral do Imaginário na década de 40, inaugurando e 1967 o Centre de 

Recherches sur l`Imaginaire na Universidade de Grenoble, (França). Este centro de pesquisa 

rege-se por uma proposta interdisciplinar, e inicia a divulgação dos seus trabalhos através da 

publicação da revista Circé. A partir deste núcleo central, os grupos de estudo sobre o 

imaginário se expandiram. Sob sua inspiração foram fundados quarenta e três centros de 

estudos e pesquisas que se estendem por universidades de cinco continentes “de Seul a 

Sidney, de Montreal a Recife, de Brazzaville a Dublin” (DURAND, 2001 b:62).  

 A pioneira desses estudos no Brasil foi a professora Danielle Perin da Rocha Pitta que 

em 1975, fundou o primeiro Núcleo de Estudos do Imaginário junto ao mestrado em 

Antropologia da Universidade Federal de Pernambuco. A referida professora concebeu 

também os Ciclos de Estudos do Imaginário, evento bianual que acontece na cidade do 

Recife, o qual congrega estudiosos do imaginário de países diversos, tendo como objetivo 

divulgar e veicular as pesquisas e estudos sobre o referido tema. 

Na primeira metade da década de 90, José Carlos de Paula Carvalho, juntamente com 

Maria Cecília Sanchez Teixeira, Maria do Rosário Silveira Porto e Helenir Suano criam o 

Centro de Estudo de Imaginário, Culturanálise de Grupos e Educação da Faculdade de 

Educação da Universidade de São Paulo – CICE/FEUSP.  Atualmente, no Brasil, há o registro 

oficial de 36 grupos de pesquisas sobre o imaginário distribuídos por 13 estados brasileiros 

(TEIXEIRA, 2005). 

 Na concepção e elaboração da Teoria do Imaginário, Gilbert Durand explicita a função 

do imaginário na vida do homem. Ele expõe a relação entre o imaginário e a razão. Segundo 

sua perspectiva, o imaginário antecede, transcende e ordena todas as atividades da 

consciência, do pensamento humano. 

Para Durand, o imaginário é o alicerce fundante sobre o qual se constroem as 

concepções de homem, de mundo, de sociedade. A sua base é matricial para a construção da 

tessitura das relações indivíduo/sociedade, natureza/cultura. 
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Durand (2001a), na sua obra As Estruturas Antropológicas do Imaginário (2001a) faz 

um percurso retrospectivo em relação aos estudos sobre o imaginário. De início, ele aborda o 

associacionismo e ressalta a sua fragilidade conceitual, ao tentar explicar as conexões 

imaginativas, reduzindo a imaginação a um quebra-cabeça estático, e a imagem, a algo que se 

situa entre a sensação e a idéia. 

Em seguida, ele traz as contribuições de Bergson que, ao inaugurar novas dimensões 

no continuun da consciência, deu um corte nos pressupostos associacionistas. Seu conceito de 

imaginação, contudo, cruza-se com processos mnêmicos. Tal conceito foi refutado por Jean 

Paul Sartre, o qual observou haver uma diferença entre o imaginado e o rememorado, a 

exemplo do que ocorre com a essência própria do imaginário, o qual confere uma qualidade 

diferente ao pensamento do poeta em relação ao pensamento do cronista ou do memorialista 

(DURAND, 2001a). 

Por último, aborda as contribuições de Sartre cujas obras A imaginação, publicada em 

1936 e O imaginário publicado e 1940 podem ser considerados os primeiros trabalhos 

editados sobre a imaginação. Na sua abordagem fenomenológica, para evitar a coisificação da 

imagem, Sartre destaca quatro qualidades que lhes são inerentes: 1º. Que ela é uma 

consciência e como tal, está no registro do transcendente; 2º. Que a imagem é apreendida de 

imediato, diferente do saber perceptivo que se forma num processo de aproximações 

sucessivas; 3º. Que a consciência imaginante trata seu objeto como um nada, um não ser; 4º. 

Que é a sua espontaneidade que se nutre da vacuidade total da consciência (DURAND, 

2001a). 

Segundo Durand (2001a), apesar da abordagem de Sartre apontar a diferenciação entre 

a imagem e a percepção ou a memória, suas conclusões tropeçam numa total desvalorização 

do imaginário. Este resultado pode ser atribuído e explicado pela pouca consideração 

dispensada por Sartre à poesia e à morfologia das religiões, compreendidas por Durand 

(2001a), como patrimônio imaginário da humanidade.  

Contrapondo-se também à psicanálise, enquanto defensora da posição de que a 

imaginação resulta do conflito entre as pulsões e o seu recalcamento, Durand esclarece que a 

imaginação, ao contrário do afirmado por esta teoria, é origem de uma libertação. Acrescenta, 

ainda, que a posição psicanalítica é reducionista na sua pretensão de explicar a gênese do 

simbolismo exclusivamente pelas pulsões, e sugere que “as imagens não valem pelas raízes 

libidinosas que escondem, mas pelas flores poéticas e míticas que revelam” (DURAND, 

2001a:30). 
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Saliente-se, ainda, que tanto os pressupostos associacionistas, como bergsonianos e 

sartrianos, são insuficientes para a apreensão da natureza do imaginário. De todos os estudos 

já citados, examinando ainda os textos de Jung e Piaget, é a obra de Bachelard que pode ser 

considerada pioneira de uma nova compreensão do imaginário. Com os estudos de Bachelard 

se instaura um novo tempo na abordagem do imaginário, conferindo-lhe uma dimensão 

qualitativamente diferente da até então adotada. Para Bachelard, a imaginação é um 

dinamismo organizador e como tal, fator de homogeneidade na representação (DURAND, 

2001a). 

Dando continuidade à sua argumentação, Durand (2001a), afirma que nenhuma 

ciência presta-se melhor ao estudo do simbolismo imaginário, do que a Antropologia. No seu 

sentido contemporâneo, a Antropologia se apresenta como um campo de saber ampliado, 

como o conjunto das ciências que estuda o Homo Sapiens, sem adotar nenhuma abordagem 

pré-determinada em relação ao seu objeto de estudo. 

Para Durand (1996:145), “não existe senão uma ‘ciência do homem’, ou seja, que os 

recortes epistemológicos (em psicologia, sociologia, medicina, história, literatura, estética, 

etc.) são meramente circunstanciais, simples ‘pontos de vista’ sobre um objeto único o homo 

sapiens sapiens”. 

Seguindo o mesmo percurso de Jung e Bachelard, Durand (2001), afirma que a 

representação não se refere a uma simples reprodução ou tradução mental de determinada 

realidade exterior. Ela engloba o domínio da fantasia, que transporta o imaginário para além 

da simples representação intelectual. 

Para ele, o imaginário pode ser entendido “como o conjunto das imagens e das 

relações de imagens que constituem o capital pensado do Homo Sapiens.” Propõe ainda, uma 

classificação das imagens a partir dos estudos de Bachelard sobre os quatro elementos 

fundamentais ao estudo do imaginário: terra, água, fogo, e ar (DURAND, 2001a:14).  

Para Durand (2001a) em que pese as importantes contribuições da Antropologia, da 

Sociologia, da Psicanálise e da Psicologia das Profundezas de Jung ao estudo do imaginário, 

estas contribuições parecem reducionistas e insatisfatórias.  

 Assim, ele se coloca numa perspectiva antropológica globalizante, concebida como o 

conjunto das ciências que se dedicam ao estudo do Homo Sapiens, e que visam à instauração 

de um pensamento transdisciplinar, como ponto de partida para a classificação do imaginário. 

Nesta perspectiva ele adota 
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“um paradigma que pressupõe uma comunicação-elaboração transdisciplinar 
entre as diferentes áreas do conhecimento, oposta ao isolamento disciplinar 
característico do paradigma clássico, abrindo brechas para o estudo do 
imaginário como temática transdisciplinar.” ...” ele considera o imaginário 
não como uma disciplina, mas como um tecido conjuntivo, um  lugar de 
‘entre-saberes’. Sua Antropologia do Imaginário situa-se nos quadros 
epistêmicos dos chamados Projetos de Unidade da Ciência do Homem que 
visam  a instauração de um pensamento transdisciplinar” (TEIXEIRA, 2000: 
26). 
 

Segundo Durand (1964), sempre houve um pouco de confusão na utilização dos vários 

termos relativos ao imaginário. Assim, termos como imagem, signo, alegoria, símbolo, 

emblema, parábola, mito, figura, ícone, ídolo, em geral são usados indiferentemente por 

vários autores. 

Na sua obra, A imaginação simbólica (1964), Durand empreende um trabalho de 

definição dos termos mais freqüentemente utilizados na sua teoria geral do imaginário. Ele 

inicia esclarecendo que há duas maneiras da consciência representar o mundo. A primeira dá-

se de forma direta através da percepção ou da sensação. Neste caso a própria coisa “parece 

estar presente no espírito” (Durand 1964: 07). 

Na segunda maneira de representar o mundo, há uma impossibilidade da coisa se 

apresentar à sensibilidade de forma concreta. Como exemplo desta impossibilidade pode-se 

mencionar as recordações de um tempo passado, ou ainda, a representação do que se segue à 

morte. Em todos os casos de consciência indireta, o objeto ausente se apresenta à consciência 

através de uma imagem. Ele é então re-presentado.  

Estes diferentes graus de imagem correspondem, melhor dizendo, a dois extremos de 

representação das coisas. No primeiro extremo há uma adequação total à coisa pela presença 

perceptiva. Já o segundo, caracteriza-se pela inadequação, representado por “um signo 

eternamente viúvo de significado, e veríamos que este signo longínquo não é mais do que o 

símbolo” (DURAND, 1964:08).  

De acordo com Saussure (1968) o signo é uma entidade semiológica que substitui o 

objeto a conhecer, representando-o aos indivíduos e apresentando-lhes em lugar do objeto. 

Ele se caracteriza pela sua total arbitrariedade. Ele é a própria palavra.  

Segundo Durand (1961:09), o símbolo pertence à categoria do signo e isso se dá 

quando o signo “perde seu arbitrário teórico: quando remete para abstrações, especialmente 

para qualidades espirituais ou do domínio moral dificilmente apresentáveis ‘em carne e 

osso’.” Assim, para representar a Justiça ou a Paz o pensamento não pode abrir-se totalmente 

ao arbitrário e faz uso então, do símbolo, que segundo Saussure (1968) é semi-arbitrário, 

sendo um tipo intermediário entre o ícone (uma foto, uma estatueta) que não pode ser 
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arbitrário e entre o signo. Temos então a balança como símbolo da Justiça e a pomba com um 

ramo de oliveira como símbolo da Paz. 

A alegoria é a representação concreta de uma idéia difícil de ser explicada de uma 

maneira simples. Assim, a Justiça poderia ser representada por um personagem punindo ou 

absolvendo. Se do cenário deste personagem fizer parte alguns objetos como tábuas da lei, 

gládio, balança estaríamos então diante de emblemas (DURAND, 1964).  

O domínio do símbolo é o do não-sensível nas suas mais variadas formas, abrangendo 

o inconsciente, o metafísico, o sobrenatural, o surreal, enfim, abrangendo todas as coisas 

impossíveis de serem percebidas diretamente pelos sentidos. Pela sua possibilidade de 

abertura, o símbolo aglutina sentidos divergentes e antinômicos, a exemplo do fogo, que tanto 

pode ser um fogo purificador, como um fogo demoníaco e infernal (DURAND, 1964).   

Considere-se então que o símbolo é sempre o resultado dos imperativos biopsíquicos 

atendendo às intimações do meio sócio-cultural. Ele realiza a sutura epistemológica do 

binômio natureza/cultura. Etimologicamente significando reunião, religação, o símbolo 

sintetiza a invariância do arquétipo com a pluralidade e variação das imagens (DURAND, 

2001a). 

Ainda segundo Durand (1964:11-12),  

O símbolo é, como a alegoria, recondução do sensível, do figurado ao 
significado, mas é também, pela própria natureza do significado inacessível, 
epifania, isto é, aparição, através do e no significado, do indizível.” ... “O 
símbolo é, pois, uma representação que faz aparecer um sentido secreto, é a 
epifania de um mistério”.  
 

Assim, na imaginação simbólica  

“o significado não é de modo algum apresentável e o signo só pode referir-se 
a um sentido e não a uma coisa sensível.” ... “A re-presentação simbólica 
nunca pode ser confirmada pela representação pura e simples do que ela 
significa, o símbolo, em última instância, só é válido por si mesmo”. 
(DURAND, 1964:10-11). 
 

A imagem não é só um fenômeno da consciência, mas é, sobretudo, a matéria que 

serve ao processo de simbolização na percepção do mundo. Diferentemente do saber 

perceptivo, o qual se dá num processo de aproximações sucessivas, a imagem é apreendida de 

imediato. Ela é a fonte do pensamento racionalizado e o dinamismo organizador de toda 

expressão da criatividade (DURAND, 2001a).  
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A imaginação refere-se 

“a faculdade de o homem, ou o grupo social, perceber a cultura e a natureza 
e com elas interagir, exercendo três funções: a) suplementar o real, dando-
lhe uma forma ou veículo para sua existência; b) ampliar o real, indicando as 
perspectivas do possível; c) revelar um real até então incompreendido, 
criando imagens que não têm correspondência no mundo concreto. O modo 
como ocorrem tais operações da imaginação é o imaginário. Entende-se, 
então, que enquanto a imaginação é uma faculdade, o imaginário é o 
processo dessa faculdade se atualizar: é ele que revela ou caracteriza um 
indivíduo, um grupo social e, por extensão, uma cultura ou uma época.” 
(STRONGOLI 2005:147). 

 
O Imaginário é o processo através do qual a faculdade da imaginação se atualiza. É o 

imaginário que revela as características do indivíduo, de um grupo social, de uma cultura ou 

de uma época como produto da interação das pulsões subjetivas com os dados objetivos da 

realidade histórica, geográfica, social e cultural de cada sociedade (DURAND, 2001a).  

  Com o objetivo de determinar a influência dos reflexos dominantes na constituição 

do imaginário, ele direciona seus estudos para os trabalhos da escola de Reflexologia de 

Leningrado, particularmente aos estudos de Betcherev. Para Betcherev, a primeira dominante 

reflexa é de ‘posição’ (gesto postural); a segunda de nutrição (gesto de engolimento); e a 

terceira de copulação (gesto copulativo, gesto rítmico).  

Contudo, Gilbert Durand deixa claro que estas imagens não vêm prontas nem são 

hereditárias. Elas estão submetidas à interação que existe entre estes reflexos e suas pulsões, 

em relação ao meio material e social. Esta noção é de suma importância na obra de Gilbert 

Durand e é o que vem a se chamar de Trajeto Antropológico, entendido como: “a incessante 

troca que existe ao nível do imaginário entre as pulsões subjetivas e assimiladoras e as 

intimações objetivas emanadas do meio cósmico e social” (DURAND, 2001a:41). 

A noção de Trajeto Antropológico exclui a questão da anterioridade ontológica em 

relação ao desenvolvimento do processo imaginário. Postula, outrossim, uma gênese 

recíproca, um movimento que vai do gesto pulsional ao meio ambiente, e deste, ao gesto 

pulsional. Ele pode partir tanto da cultura como da instância psíquica, pois, a essência da 

representação e do símbolo se encontra entre estes dois pólos reversíveis. Logo, o imaginário 

nasce neste trajeto, na confluência do subjetivo com o objetivo, do universo pessoal com o 

meio cósmico e social. É desse modo que as representações dos objetos deixam-se assimilar e 

modelar pelos imperativos pulsionais do sujeito, ao mesmo tempo em que as representações 

subjetivas explicam-se pelas acomodações realizadas pelo sujeito em relação ao meio 

ambiente.  
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Considere-se, então, que o símbolo é sempre o resultado dos imperativos bio-

psíquicos, atendendo às intimações do meio sócio-cultural. Ele realiza a sutura epistemológica 

do binômio natureza/cultura. Etimologicamente significando reunião, religação, o símbolo 

sintetiza a invariância do arquétipo com a pluralidade e variação das imagens. 

As produções imaginárias, atualizadas através das mais variadas formas de expressão 

da cultura (linguagem, mito, magia, religião, arte, ciência) são manifestações e práticas 

simbólicas provenientes da inter-relação bio-psico-sócio-cultural. O salto qualitativo da 

natureza para a cultura na história da humanidade pode ser reportado a um tempo mítico no 

qual, num átimo de consciência, o homem despertou para a realidade da morte.  

Ao confrontar-se com a passagem do tempo e com a finitude, o homem é atravessado 

pela angústia existencial. Para dominar essa angústia, ele recorre ao imaginário, à dimensão 

simbólica. As produções do imaginário estão, assim, a serviço da eufemização da angústia 

originada pelo contato com a passagem do tempo e a certeza da morte (DURAND, 2001a). 

Segundo DURAND (2001a:45) “o princípio constitutivo da imaginação é o de 

representar, figurar, simbolizar as faces do Tempo e da Morte.” Assim, ele constrói uma 

arquetipologia do imaginário, cuja função é a de oferecer ao homem a possibilidade de lidar 

com a angústia frente à passagem do tempo e a consciência da morte. Para reduzir esta 

angústia existencial, a imaginação tenta controlá-la através da representação e da 

simbolização das faces do tempo e da morte. Como esse controle é impossível, o imaginário 

cria, numa primeira instância, imagens nefastas de angústia que são expressas em três grandes 

conjuntos simbólicos: os símbolos teriomórficos, nictomórficos e catamórficos.   

Os símbolos teriomórficos, ligados à animalidade agressiva, expressam-se através de 

várias manifestações: o formigamento, a animação e a mordicância. 

O formigamento, no sentido da imagem da agitação, do fervilhamento (grouillement). 

É este movimento do fervilhar que transporta a animalidade à imaginação, conferindo uma 

aura pejorativa a essa agitação fervilhante que, se associa a larvas amontoadas visguentas e 

agitadas.  

Para enfrentar esta imagem, desenvolve-se uma postura de repugnância primitiva que 

se vincula ao arquétipo do caos. Este, sempre representado como um lugar agitado, 

fervilhante. É sempre a angústia diante da mudança, da fuga do tempo, que desencadeia e 

projeta estes simbolismos.  

A animação refere-se ao movimento incontrolável dos grandes animais, representados 

principalmente pelo cavalo e pelo touro. Diversas mitologias, contos infantis e livros sagrados 

projetam a angústia humana diante da mudança e da fuga do tempo, utilizando-se de figuras 
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animais como mediadoras. “O seu vetor essencial é o esquema de animação. Cavalo e touro 

são apenas símbolos, culturalmente evidentes, que reenviam para o alerta e para a fuga do 

animal humano diante do animado em geral” (DURAND, 2001a:83).  

A mordicância é caracterizada pela mastigação agressiva, pela boca aberta e cheia de 

dentes das feras, dos animais devodores. O movimento dos animais é agora substituído pelo 

simbolismo da sua agressividade e crueldade. Eles são representados pelos lobos, pelos leões, 

pelo próprio Kronos, que na mitologia devora seus próprios filhos. “Terror diante das 

mudanças da morte devoradora, é assim que nos aparecem os dois primeiros temas negativos 

inspirados pelo simbolismo animal” (DURAND, 2001a:89).     

Os símbolos nictomórficos dizem respeito à escuridão, à noite. Eles se manifestam 

através: das trevas noturnas nefastas, do escuro terrificante e das águas escuras. Para 

Bachelard, a escuridão pontencializa e amplifica o barulho. Assim, no folclore, o anoitecer e a 

meia-noite são sempre povoados de possibilidades terrificantes. Na noite escura, o mal se 

agiganta e, através de animais monstruosos, se insinua para se apoderar das mentes e dos 

corpos dos homens.   

As águas escuras ligam-se à água dormente e hostil, sombria, estagnada. Estas águas 

são convidativas a um mergulho mortal. A água do rio que flui, que nunca volta à nascente, 

remete a uma viagem sem volta. Alguns aspectos secundários das águas noturnas são as 

lágrimas que indiretamente remetem ao tema do afogamento; e a cabeleira que, através do seu 

movimento, suscita a imagem aquática e desliza para a água feminina, o sangue menstrual, 

considerado como água nefasta, por excelência. O dragão sintetiza todos os aspectos 

maléficos pressentidos na negritude das trevas, dos símbolos teriomórficos e aquáticos. 

(DURAND, 2001a).     

Os símbolos catamórficos relacionam-se às imagens dinâmicas da queda. O 

nascimento e as experiências que a ele se seguem estimulam o sentido da queda e da 

gravidade, desencadeando o relembrar da condição finita do homem. Ao contexto físico da 

queda introduz-se o tema da moralidade. Em apocalipses apócrifos a queda passa a ser 

associada aos pecados da idolatria, inveja, ira, dentre outros. Relaciona-se à carne, ao ventre 

digestivo e sexual, deslizando para o intestino, o esgoto, o labirinto (DURAND, 2001a).     

Em seguida, são criadas imagens cuja representação tem por finalidade enfrentar e 

combater estes símbolos de angústia, criados pela imaginação, para superar o medo da morte. 

Vencer o tempo e a morte. Este é o objetivo. Este enfrentamento se dá a partir de três 

soluções: armar-se para destruir a morte (o monstro); criar um universo harmonioso no qual 
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ela não possa entrar; adotar uma visão cíclica do tempo no qual toda morte significa 

renascimento.  

Às três soluções encontradas se integram em dois regimes de imagem: o regime diurno 

e o noturno. O regime diurno é caracterizado pela lógica da antítese, da oposição, da 

distinção, da análise. Vincula-se à dominante postural, à tecnologia das armas, e às matérias 

luminosas, visuais. Está a serviço da sociologia do soberano, do mago e do guerreiro. 

Caracteriza-se ainda pelos rituais de separação e purificação, que devem ser buscadas pelo 

uso das armas, da flecha, do gládio (DURAND, 2001a).     

Ao regime diurno de imagens corresponde a estrutura heróica, que representa a vitória 

sobre o tempo e a morte, através das armas, da luta. Em torno desta estrutura constelam três 

grandes agrupamentos de imagens: os símbolos ascencionais, os símbolos espetaculares e os 

símbolos diairéticos. Neste regime a ascensão é imaginada contra a queda e a luz contra as 

trevas. O indivíduo regido por este regime é orientado pela antítese racional do sim ou do não, 

do bem ou do mal, do útil ou do prejudicial, do isso ou aquilo. Opõe pensamento e 

sentimento, análise e intuição, prova e impressão. É sempre regido por antíteses conceituais. 

Sua dominante reflexa é a postural (DURAND, 2001a).     

Em oposição ao regime diurno de imagens, focalizado em dividir para reinar, o regime 

noturno centraliza-se em harmonizar, fundir, integrar. Neste regime, a queda é convertida em 

descida, e o abismo transfigurado em taça. A busca não é determinada pelo desejo de 

ascensão ao poder, mas pela descida interior em busca do conhecimento. Ele contempla duas 

estruturas do imaginário: a estrutura mística e a sintética (DURAND, 2001a).     

A estrutura mística é entendida não em um sentido religioso, mas em um sentido de 

construção de harmonia, de união, de paz. Nesta estrutura não há gosto pela polêmica, mas há 

inclinação para a conquista de uma secreta intimidade, de quietude, de gozo e transcendência. 

Para a realização de tais objetivos, o indivíduo utiliza-se do processo de eufemização e 

inversão dos significados simbólicos. Por exemplo, o túmulo será eufemizado como um local 

de repouso e a morte é vista como um retorno a casa, ao berço, e não como destruição. As 

imagens se agrupam em torno da idéia de acomodação, de aconchego, de envolvimento. Sua 

dominante reflexa é a digestiva (DURAND, 2001a).     

Na estrutura sintética ou disseminatória busca-se um fator de constância na passagem 

do tempo, entendendo-o como um movimento cíclico. Assim, o tempo cíclico não tem 

começo nem fim, não é linear, mas obedece a um eterno retorno. A noite configura-se como 

promessa do amanhã. A morte, assim, não é entendida como um fim, mas como um 
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recomeço.  Há uma busca de equilibrar os contrários, mantendo uma dialética salvaguardora 

das distinções e oposições. A roda é seu símbolo mais explícito (DURAND, 2001a).     

Ressalte-se, contudo que, o imaginário, ao equipar-se, construindo um repertório de 

imagens para enfrentar a morte, constrói a vida. Ao tentar imprimir um sentido à morte, o 

homem re-siginifica a vida (DURAND, 2001a).     

Na classificação dos símbolos, o referido autor utiliza noções de reflexologia, 

tecnologia e psicanálise. Ele parte da hipótese de que há uma “estreita concomitância” entre 

os gestos do corpo, que ele chama de dominantes reflexas, e as representações simbólicas. Os 

símbolos e as imagens são, portanto, resultado da confluência destes dois aspectos. As 

intimações ambientais funcionam como fontes culturais dos símbolos e das imagens. As 

dominantes reflexas, suas fontes sensório-motoras (DURAND, 2001a).     

À cada uma das dominantes reflexas, já mencionadas, postural, digestiva e rítmica, 

correspondem um artefato tecnológico e uma dimensão afetiva. Para a postural (estrutura 

heróica/regime diurno), os instrumentos utilizados são percucientes e contundentes; nas quais 

aparecem as dimensões afetivas da elevação e dicotomia transcendente. À dominante 

digestiva (estrutura mística/regime noturno), correspondem os instrumentos continentes e 

recipientes, acompanhados da dimensão afetiva de inversão e profundidade íntima. Na 

dominante rítmica (estrutura sintética/regime noturno) os instrumentos referem-se a 

prolongamentos tecnológicos da roda, transporte, indústria têxtil e de fogo, sendo a dimensão 

afetiva endereçada ao poder infinito da repetição (DURAND, 2001a).     

Um outro conceito desenvolvido por Gilbert Durand, diz respeito ao schème, que 

forma o esqueleto dinâmico, o esboço de funcionamento da imaginação. O schème é o 

responsável pela junção entre os “gestos inconscientes da sensório-motricidade, entre as 

dominantes reflexas e as representações” (DURAND, 2001a: 60). 

Considere-se, portanto que, os reflexos se consubstanciam em gestos. O reflexo de 

posição no gesto postural, correspondendo a dois schèmes, o da verticalização ascendente e o 

da divisão visual e manual. O reflexo da deglutição no gesto do engolimento, correspondendo 

ao schème de descida e do aconchego na intimidade. O reflexo de copulação, no gesto 

copulativo, correspondendo ao schème cíclico. Ressalte-se, ainda, que os shèmes pertencem à 

categoria das abstrações e ainda não se constituem em imagens. Eles se situam mais próximos 

da intencionalidade e do gesto que das representações. Assim, eles se expressam, se 

concretizam em três conjuntos estruturais: os arquétipos, os símbolos e os mitos (DURAND, 

2001a). 
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Os arquétipos representam a concretização dos schèmes. Eles funcionam como um 

mediador entre os schèmes subjetivos e as imagens fornecidas pelo ambiente. Eles 

representam uma estrutura de caráter coletivo, inato e organizador das imagens, mas que 

transcende as concretudes individuais, biográficas, regionais e sociais na formação dessas 

imagens. Eles se diferenciam do símbolo pela sua constância, universalidade, falta de 

ambivalência e sua adequação ao schème. Desse modo, aos schèmes de ascensão 

correspondem sempre os arquétipos do topo, do chefe. Aos schèmes do aconchego 

correspondem todos os arquétipos de intimidade, de colo, de mãe. 

Para Durand, o símbolo 

“é todo signo concreto evocando, por uma relação natural, algo ausente ou 
impossível de ser percebido. É uma representação que faz ‘aparecer’ um 
sentido secreto. Ele é a ‘epifania de um mistério’. Ele se divide em duas 
partes: uma visível (o significante) à qual Paul Ricoeur atribui três 
dimensões: cósmica (pois toma os elementos da figuração no meio 
ambiente), onírica (pois tem suas raízes nas lembranças, nos gestos que 
emergem nos sonhos) e poética (pois recorre à linguagem em formação); 
Uma invisível (o significado) e indizível, que constitui uma espécie lógica à 
parte. Eles correspondem às especificações culturais dos arquétipos” 
(DURAND, 1993:12-13).  
 

Assim o schème é o substrato gestual, gesto reflexológico. O arquétipo é a 

substantificação dos schèmes e o símbolo é a duplicação representativa de uma 

intencionalidade cultural, representação que faz aparecer um sentido secreto. Assim, os 

arquétipos são universais, enquanto os símbolos são culturais. 

Durand, ao formular sua teoria, considera que o mito 

“é um sistema dinâmico de símbolos, arquétipos e schèmes, sistema 
dinâmico que, sob o impulso de um schème, tende a compor-se em narrativa. 
O mito é já um esboço  de racionalização, dado que utiliza o fio do discurso, 
no qual os símbolos se resolvem em palavras e os arquétipos em idéias (...) 
Do mesmo modo que o arquétipo promovia a idéia e que o símbolo 
engendrava o nome, podemos dizer que o mito promove a doutrina religiosa, 
o sistema filosófico ou, como bem viu Bréhier, a narrativa histórica e 
lendária” (DURAND, 2001a: 63). 

 

A lógica do mito não é binária, racional, clássica. O mito é alógico, redundante. Ele 

permite a expressão das contradições da vida como um todo. Ele adquire coerência e sentido 

através dos schèmes, cuja organização dinâmica, se estrutura em torno de um agrupamento de 

símbolos que formam as constelações de imagens. Na formação das constelações de imagens 

os símbolos convergem por isomorfismo, formando uma composição de imagens idênticas, de 

significados comuns, que se expressam em escalas diferentes. Foi nesta direção que Gilbert 

Durand concebeu seu Método de Convergência, como primeiro passo de sua metodologia. 
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Nele, as constelações de imagem se agrupam em torno de determinados protocolos 

normativos de representações imaginárias, constituindo-se em estruturas. Estas estruturas se 

organizam em torno de protocolos mais amplos chamados de regimes de imagem, já 

relacionados acima.  

Durand, (2001a:50-55) parte do princípío de que:   

“há uma estreita concomitância entre o gestos do corpo, os centros nervosos 
e as representações simbólicas (...) É assim que o primeiro gesto, a 
dominante postural, exige as matérias luminosas, visuais e as técnicas de 
separação, de purificação, de que as armas, as flechas, os gládios são 
símbolos freqüentes. O segundo gesto, ligado à descida digestiva, implica as 
matérias de profundidade; a água ou a terra cavernosa suscita os utensílios 
continentes, as taças e os cofres, e faz tender para os devaneios técnicos da 
bebida ou do alimento. Enfim, os gestos rítmicos, de que a sexualidade é o 
modelo natural acabado, projetam-se nos ritmos sazonais e no seu cortejo 
astral, anexando todos os substitutos técnicos do ciclo; a roda e a roda de 
fiar, a vasilha onde se bate a manteiga e o isqueiro, e, por fim, 
sobredeterminam toda a fricção tecnológica pela rítmica sexual.” 

    

A classificação do imaginário de Gilbert Durand deu origem aos conceitos de 

mitocrítica e mitanálise. O primeiro se refere à utilização desta classificação para análise de 

textos literários, artísticos, sociológicos, e da iconografia, dentre outros. Já a mitanálise diz 

respeito à análise dos mitos que governam as sociedades. Tanto a mitocrítica como a 

mitanálise, pretendem descobrir os mitos que subjazem aos textos e às sociedades analisadas. 

A estes dois métodos de estudo do imaginário concebidos por Durand, que veio a chamar-se 

Mitodologia, adicione-se o Teste Arquetípico de Nove Elementos, desenvolvido por seu 

discípulo Yves Durand, que se configura como mais um instrumento de exploração do 

imaginário. 

Considerando como suporte teórico para sua Mitodologia, Durand explicita que: 

“O mito seria de alguma maneira o ‘modelo” matricial de todo relato, 
estruturado pelos schèmes e arquétipos fundamentais da psique do sapiens 
sapiens. Deve-se então procurar qual – ou quais – mito mais ou menos 
explícito (ou latente) anima a expressão de uma ‘linguagem’ segunda, não 
mítica. Por quê? Porque uma obra, um autor, uma época – ou ao menos um 
‘momento’ de uma época – é ‘obsecado’ (Charles Mauron) de maneira 
explícita ou implícita por um (ou vários) mito que dá conta de maneira 
paradigmática de suas aspirações, seus desejos, seus medos, seus 
terrores”...(DURAND, 2001b). 

  
O conceito de obsessão, citado acima, vem ao encontro de um aspecto fundamental do 

discurso mítico que é seu caráter repetitivo, redundante. A metodologia utilizada para a 

descoberta do mito deve atentar, sobretudo, para este caráter repetitivo e redundante do mito 
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que perpassa todo o texto, através de um ou de vários elementos imbuídos do mesmo valor 

simbólico. 

A mitanálise, efetuada através da mitocrítica dos textos produzidos em vários 

contextos sociais, permitiu a Durand (2001b), apreender que o mito que governa uma época 

em determinada sociedade, faz um percurso de ascensão e, ao atingir seu apogeu, entra em 

declínio, fazendo o caminho inverso. Nesse sentido, o referido autor introduz a noção de 

‘bacia semântica’, já explicitada anteriormente, entendida como um conjunto de 

representações homogênias que revelam o imaginário sócio-cultural de uma época. Para 

Durand, cada época é dominada por uma homologia semântica que, como um fio invisível, 

atravessa, religando, as teorias científicas, epistemologias, arte, literatura, ideologias, visões 

de mundo que determinam a organização sóciocultural, em suas várias dimensões: política, 

econômica, educacional, dentre outras.   

Em síntese, Durand (2001a), concebe o estudo do imaginário como fazendo parte de 

uma temática transdisciplinar, configurando-se como um tecido conjuntivo entre várias 

disciplinas, como um lugar de “entre-saberes”.  
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CAPÍTULO 6 

IMAGINÁRIO E EDUCAÇÃO 

 
 

                                                         Precisão 

                                                                                                 Clarice Lispector 

O que me intriga é que tudo o que existe, existe com uma precisão 
absoluta. 
O que for do tamanho da cabeça de um alfinete não transborda nem 
uma fração de milímetro além do tamanho de uma cabeça de alfinete. 
Tudo o que existe é de uma grande exatidão. 
Pena é que a maior parte do que existe com essa exatidão nos é  
tecnicamente invisível. 
O bom é que a verdade chega a nós como um sentido secreto das 
coisas. 
Nós terminamos adivinhando, confusos, a perfeição. 

 
Na sua Teoria Geral do Imaginário, como anteriormente abordado, Durand (2001a), 

explicita o lugar pouco privilegiado ocupado pela imagem e pelo imaginário no pensamento 

clássico ocidental. Para ele, não há separação entre o imaginário e a razão. Ao contrário, estes 

dois aspectos estão interligados, ocupando ainda, o imaginário, a função de matriz dos 

sistemas filosóficos, lógicos e conceituais. É o imaginário que subjaz ao pensamento mais 

racional, objetivo e científico. Ele está na origem de todo e qualquer discurso. Sendo a 

imaginação um processo vital que transcende e ordena todas as atividades da consciência. 

 Na construção da sua arquetipologia geral do imaginário, Durand, (2001a), explicita 

como uma das suas principais funções a de criar alternativas para se defender contra a 

angústia da passagem do tempo e da inevitabilidade da morte, assim como das experiências 

angustiantes decorrentes desta consciência.  

Na perspectiva durandiana a comunicação e compreensão entre o homens acontecem a 

partir do que lhe é mais comum: a angústia diante da finitude.  

Assim, a função do imaginário é resultante da relação do homem com a inevitabilidade 

da morte e do seu desejo de evadir-se desse destino. As produções imaginárias atualizadas 

através das mais variadas formas de expressão da cultura (linguagem, mito, magia, religião, 

arte, ciência) são manifestações e práticas simbólicas provenientes da inter-relação bio-psico-

sócio-cultural, cuja função primordial é eufemizar esta verdade (DURAND, 2001a).    

Ressalte-se, contudo que, o imaginário, ao equipar-se, construindo um repertório de 

imagens para enfrentar a morte, constrói a vida. Ao tentar imprimir um sentido à morte, o 

homem re-siginifica a vida (DURAND, 2001a).  
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Para Durand (2001a), o imaginário subjaz ao pensamento mais racional, objetivo e 

científico. Assim, tanto o discurso, como a prática pedagógica estão ancorados no universo 

imaginário, que preside as ideologias, visões de mundo e maneiras de pensar, sentir e agir, 

tanto dos indivíduos, como dos grupos sociais. 

 Resta-nos elucidar, tanto no discurso como na prática do cotidiano escolar, quais os 

mitos subjacentes a esta prática. Quais os mitos patentes e que, portanto, aparecem 

atualizados e quais os mitos latentes, que apesar de velados, ou, sobretudo, por isso presidem 

o discurso e a práxis pedagógica.   

Segundo Teixeira, (2000: 42): 

 
“O discurso pedagógico é institucionalizado e racional e tem como função 
transmitir informações e legitimar a verdade. Nesse sentido pretende-se 
científico, objetivo e competente. Por sua natureza, é político-ideológico, ou 
seja, anuncia uma verdade que se quer estabelecer. Para tanto é persuasivo, 
retórico, prescritivo, autoritário e orientador de uma prática. Em outras 
palavras, é um ‘discurso competente’ que, segundo Chauí (1982), pode ser 
proferido, ouvido e aceito como verdadeiro ou autorizado, porque perdeu os 
laços com o lugar e o tempo de sua origem. Por estas características, traduz 
tanto uma ideologia como um mito, razão pela qual é possível dizer que é 
um discurso meio científico e meio mítico.” 

  

De acordo com Paula Carvalho (1994), é a cultura que possibilita as relações entre os 

homens e viabiliza a vida social. É ela que, simultaneamente, congrega dois pólos: tudo o que 

é instituído, representado pelas normas, códigos e padrões de comportamentos socialmente 

estabelecidos e aceitos; e tudo aquilo que é instituinte representado pelas ações e 

comportamentos ainda não integrados aos padrões vigentes. Neste sentido, a escola pode 

atualizar assim uma dupla função: reprodutora dos saberes instituídos e transformadora destes 

saberes, pela introdução de um saber e de uma prática ainda não oficializados.  

É na escola que também se atualizam as práticas simbólicas. Para Paula Carvalho 

(1991), as práticas simbólicas referem-se à cristalização em ação de um universo imaginário 

em uma práxis. Este processo se dá através dos sistemas socioculturais e de suas instituições. 

Estas práticas “são necessariamente educativas porque organizadoras do real, sendo a 

educação a prática simbólica basal que realiza a sutura entre as demais práticas simbólicas” 

(Paula Carvalho, 1990:186).  

Assim, a partir destas considerações, passamos a relatar alguns trabalhos que têm 

focalizado a educação dentro de uma perspectiva da teoria do imaginário. No Brasil, a partir 

da década de 90, vários trabalhos na área de educação têm se inspirado nas contribuições da 

Escola De Grenoble, particularmente na teoria do imaginário de Gilbert Durand. A maioria 
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deles está vinculada ao Centro de Estudo de Imaginário, Culturanálise de Grupos e Educação, 

da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo - FEUSP. 

 A tese de livre-docência da professora Maria Cecília Sanchez Teixeira apresentada à 

Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo sob o título: “O imaginário de alunos 

de escolas de 1º e 2º graus do Estado de São Paulo”, objetiva evidenciar “em que medida a 

escola contribui para a constituição do imaginário dos seus alunos, reforçando, reproduzindo 

ou modificando o imaginário social dominante” (1994:08). O estudo foi realizado em duas 

escolas públicas da cidade de São Paulo através de aplicação de diferentes instrumentos, entre 

eles: observação, Teste Arquetípico de Nove Elementos AT-9, entrevistas, dentre outros. A 

pesquisa evidenciou que a escola não é simplesmente uma reprodutora passiva do imaginário 

da sociedade na qual está inserida. Já os alunos, “vivenciando universos sócio-dramáticos 

diversos, também reinterpretam cada um a sua maneira tanto a “cultura instrumental” como a 

“cultura de expressão” da escola” (p.275). 

De acordo com a autora acima referida, o estudo do imaginário dos professores ainda 

que não contemplado no seu trabalho, se reveste de grande importância, uma vez que eles 

também agem de acordo com uma organização profunda do imaginário, a qual introduz “uma 

dinâmica sócio-psíquico-organizacional própria na mediação que a escola realiza entre a 

cultura dominante e a dos grupos de alunos” (p.295). 

A tese de doutoramento da professora Iduina E. Mont’Alverne Braun Chaves, traz 

também uma contribuição ao estudo do tema imaginário e educação. Seu trabalho, “Vestida 

de azul e branco como manda a tradição: um estudo socioantropológico de um Escola Normal 

na cidade do Rio de Janeiro” pretende “verificar em que medida os aspectos culturais e do 

imaginário interferem na dinâmica interna da escola, mantendo, inibindo ou modificando 

práticas sociais vigentes” (CHAVES, 2000:174). O universo imaginário deste professores 

revelados através do AT-9 ofereceu “pistas para a compreensão de seus modos de pensar, 

sentir e agir no cenário” da escola pesquisada. 

Outro trabalho refere-se à publicação: “Imaginário e ideário Pedagógico: um estudo 

Mitocrítico e Mitanalítico do Projeto de Formação do Pedagogo da FEUSP”. Este trabalho se 

subdividiu em quatro sub-projetos. 

 Primeiro: “Imaginário e Ideário no Projeto de Formação do Pedagogo na FEUSP: 

matrizes míticas e paradigmáticas” coordenado pela professora Maria Cecília Sanchez 

Teixeira com o objetivo de identificar as matrizes do ideário pedagógico do discurso 

veiculado nos textos utilizados no Curso de Pedagogia da FEUSP. O resultado da pesquisa 

mostrou “a coexistência de duas matrizes teóricas principais – a liberal (tradicional) e a 
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marxista (progressista) – embora nem sempre estejam claramente explicitadas”. Em termos 

paradigmáticos se insere no paradigma clássico. No que se refere ao universo mítico situa-se 

no Regime Diurno de Imagens. 

Segundo, “O imaginário na Formação do Educador: mitocrítica fantasmalítica da 

relação formativa em grupos de alunos da graduação da FEUSP (1995-1996), coordenado 

pelo professor José Carlos de Paula Carvalho com o objetivo de “identificar como vivem e 

viveram os alunos a relação formativa enquanto educando na FEUSP e, como educadores, que 

angústias, incompletudes e expectativas trazem, que críticas fazem”. O resultado do trabalho 

evidenciou “uma paisagem mental regida pelo universo da angústia, situado e compondo com 

outros universos, sobretudo o místico e o sintético, ou  disseminado de modo geral ou, enfim, 

de per si”(p. 88). 

Terceiro: “Presença do Imaginário dos alunos da FEUSP em suas Produções Orais e 

Escritas” coordenado pela professora Maria do Rosário Silveira Porto, com o objetivo de 

“identificar a influência, sobre o imaginário de alunos, dos ideários pedagógicos contidos no 

discurso dos professores e nos textos adotado durante o curso.” Resumindo suas conclusões a 

autora refere haver encontrado no imaginário destes alunos “a evidência de um “complexo de 

Pigmalião” e de um universo heróico-prometeico, agenciando núcleos de um ideário 

“progressista” e de um ideário “conservador”. 

O quarto e último sub-projeto, refere-se a “Presença do Imaginário em Obras de 

professores da FEUSP coordenado pela professora Rosa Maria Melloni “com o objetivo de 

identificar, em textos produzidos por professores da FEUSP: os temas mitológicos pessoais 

ou coletivos e figuras imagéticas implícitos ou explícitos nos mesmos, bem como os mitos e 

imagens vinculados aos Regimes Noturno e Diurno capazes de revelar o imaginário da 

instituição”. Este trabalho foi realizado a partir de dois textos produzidos pelos dois 

professores participantes da pesquisa. O resultado da pesquisa revelou, através dos textos dos 

professores que, “se os ideários dos dois professores são tão diferentes quanto os temas de 

suas inspirações, os imaginários os aproximam na fronteira do sonho comum a ambos, de 

fazer ‘vir a ser’ o melhor do homem e sua sociedade” (MELLONI & ERH, 1998:161)   

  

6.1. Reflexão para uma educação racional/imagética  

 

 Segundo Durand (1992), a civilização iconoclasta é mantida e acalentada por uma 

pedagogia que mantém o divórcio entre dois tipos de discurso. O discurso oficial que mantém 

a herança pedagógica de São Tomás, de Descartes, de Kant e de Augusto Comte. E o discurso 
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referente ao imaginário. Discurso reprimido, abandonado e não cultivado pela escola, mas que 

nem por isso deixa de encontrar formas de expressão.  

Assim é que, de acordo com Sironneau (1985), mesmo diante do iconoclasmo 

ocidental, pode-se apreender a atualização do mito, ao se debruçar sobre o pensamento 

científico moderno. Segundo o referido autor, a progressiva racionalização do mito, efetivada 

pelo progresso da ciência, pode ser interpretada como a atualização do mito de Prometeu. 

Nesse sentido, Prometeu encarna o mito da modernidade, do sonho das luzes, inaugurando um 

novo tempo, no qual predominam a razão e a ciência, conferindo ao homem sua emancipação 

das trevas. 

 Herói do regime diurno, dos símbolos ascensionais, messiânicos, revolucionários, 

Prometeu subjaz, também, segundo Teixeira (2000:46-48), aos “mitos sociopolíticos que 

expressam a vontade e o desejo de uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais 

humana”...“está presente nas pedagogias, nas escolas, na visão de mundo extremamente 

racional, nas ideologias do produtivismo e do progresso que racionalizaram e domesticaram a 

nossa vida.” 

Bachelard (1999:18), propõe agrupar “sob o nome de complexo de Prometeu, todas as 

tendências que nos impelem a saber tanto quanto nossos pais, mais do que nossos pais, tanto 

quanto nossos mestres, mais do que nossos mestres.” Ele o considera o complexo de Édipo da 

vida intelectual. 

 Na sua tese de doutorado intitulada La fonction socialisant de l’imaginaire  Montreuil-

Jacquet (1998), adverte que enquanto a escola negligencia a educação do imaginário das 

crianças, alertando para os perigos de manipulação em um domínio pouco conhecido dos 

professores, a “pedagogia do imaginário” tem sido utilizada há muito tempo por publicitários, 

políticos, economistas e a mídia, de modo geral. As mensagens que chegam através destes 

meios às crianças e aos jovens, tratados como espectadores passivos destas imagens, pouco a 

pouco anestesiam sua criatividade e sua imaginação. Assim, o imaginário, a procura de uma 

saída, de um sentido e de uma utilidade, sendo mal gerenciado e mal nutrido, desliza para as 

feridas familiares, sociais e escolares. Transforma-se então em um monstro agressivo e 

autodestrutivo.  

Para Montreuil-Jacquet (1998), a teoria do imaginário elaborada por Gilbert Durand, 

fundando uma sócio-antropologia do imaginário a partir da associação das imagens dos 

sonhos, dos mitos, das alucinações dos doentes mentais, das artes primitivas, da literatura e 

dos primeiros desenhos infantis, oferece numerosas pistas para uma pedagogia do imaginário. 

Para uma educação do imaginário, a referida autora sugere um procedimento por ela 
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denominado de Ritual educativo. Os ritos não seriam aqui considerados sub-produtos de um 

passado religioso, mas seriam considerados como meios simbólicos que continuam a reger 

numerosos atos da vida social. Assim, como eles canalizam emoções, regulam 

comportamentos e conduzem festas, eventos esportivos, políticos e religiosos, porque não 

poderiam estar presentes no cotidiano das escolas instaurando explicitamente uma cultura 

mais educativa e mais solidária, uma vez que em parte, é essa a função dos ritos?  

Sua proposta se aplica não só às crianças que correspondem às expectativas da escola 

como àquelas consideradas problemas. Para estas últimas, segundo a referida autora, a falta de 

uma ritualização educativa, poderia ser considerada como um dos fatores que dificultam a 

apreensão do sentido das coisas, do outro, de si mesmo e do mundo, conduzindo, 

conseqüentemente, ao fracasso escolar. Foge ao propósito deste trabalho a descrição desta 

proposta, contudo, ressaltaria que ela objetiva favorecer o desenvolvimento e a integração da 

razão e do imaginário através de cinco passos, os quais são detalhadamente descritos pela 

referida autora: 1º Instalar seu plano de trabalho; 2º Se instalar em seu próprio corpo; 3º Ter 

um pensamento positivo; 4º Evocar o que deve ser feito; 5º Começar seu trabalho 

(MONTREUIL-JACQUET 1998). 

 Dando cotinuidade ao tema imaginário e educação, nos reportamos ao trabalho de 

Duborgel (1992). Para este autor, na perspectiva positivista, a “missão” educadora da Escola 

se equipara a “missão” comtiana e iconoclasta. Educar a criança é moldá-la dentro dos 

códigos da civilização, assim como civilizar os “povos crianças” é educá-los. Nos dois casos, 

infere-se que se está tratando de uma estrutura mental considerada inferior a ser convertida à 

positividade. 

 Assim, o traço constitutivo da cultura ocidental tem sido a repressão e desvalorização 

da imaginação simbólica em favor do “pensamento direto” do objeto da percepção e do 

conceito. Para Duborgel (1992:260), pedagogicamente a imaginação tem sido tratada 

“enquanto auxiliar, complemento ou adorno de uma espécie de “cultura positivista” – e não 

como cultura que, relativamente àquela, seria ao mesmo tempo paralela, simultânea, idêntica, 

mas totalmente outra”. 

Contrapondo-se a esta abordagem Duborgel (1992:13), propõe uma “unidade do ser 

humano onde ficariam reequilibrados e harmonizados o sujeito imaginante, o ser físico e o 

sujeito do pensamento direto”.  
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Segundo Duborgel, (1992:14): 

“a Escola pode ser o órgão privilegiado através do qual, desde a primeira 
infância e para todas as crianças, são “intituídas” as formas gerais de estar 
nas coisas, nas palavras e nas imagens, as escalas de valor em que se 
encontram ordenadas as situações respectivamente da razão e da imaginação, 
os hábitos de subordinação, de recalcamento, de exorcismo, etc., do ser 
imaginante pelo sujeito “positivo e de “razão” (ou inversamente).” 

 

Chama ainda a atenção para a imaginação como uma das fomentadoras das operações 

radicais do homem que, através dos seus desejos, angústias e sonhos lhe permite produzir e ler 

o mundo como parábola, transformando-o em um livro que fala a nós e sobre nós. É um poder 

demiúrgico que instaura a ligação entre o homem e o universo. Através da imaginação o 

homem se representa a si próprio na criação dos seus “deuses” e dos seus “heróis”, representa 

e recria este universo como um espelho ampliado de si próprio. (DUBORGEL, 1992). 

Assim, o homem como ser imaginante é artesão e leitor de mitologias, narrativa capaz 

de fazer a intermediação entre o homem e seus arquétipos, assim como ligação aos “caracteres 

sinaléticos da sua identidade”. (DUBORGEL, 1992:297). Isso pode ser confirmado tanto pelo 

caráter universal dos temas míticos, como pela nossa identificação com temas distantes no 

espaço e no tempo. 

Para Duborgel, (1992:297) 

“As “histórias” da mitologia são representações do drama humano – as 
questões da vida, da morte, do lugar do homem no universo, da origem, do 
fim, dos medos e das esperanças, etc. A relação do ser com a mitologia é 
uma iniciação do eu consigo próprio por intermédio dos sonhos de todos. ... 
Prometeu, Sísifo, Jasão, Ícaro... constituem para nós figuras, aventuras ou 
situações “transparentes”: as nossas metamorfoses que, ao transfigurarem-
nos, nos falam, “correspondem-se” conosco, nos ensinam e nos educam.” 

 

Segundo Campbell (2004:22), há apenas dois modos de interpretar erroneamente um 

mito, e a nossa civilização usou os dois.” O primeiro é pensar que o mito se refere a um fato 

geográfico ou histórico; o segundo é achar que o mito é um fato sobrenatural ou um evento 

real que irá ocorrer no futuro. 

Assim, entendemos o mito como acontecimento ahistórico e atemporal, o qual poderá 

estar a serviço do homem em sua jornada através dos tempos, podendo, portanto, estar a 

serviço da educação e da formação das novas gerações. 

Segundo Hillman (1996:18), na passagem final do Mito Er, Platão anuncia que “ao 

preservar o mito podemos nos preservar melhor e prosperar”. Assim, “o mito tem uma função 

redentora, e uma psicologia dele derivada pode inspirar uma vida nele baseada”. Neste caso 

particular, Hillman está se referindo à sua teoria do fruto do carvalho, uma teoria 
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assumidamente mítica e baseada no Mito Er de Platão. Esta teoria postula que cada ser 

humano “recebe um daimon único, antes de nascer, que escolhe uma imagem ou um padrão a 

ser vivido na terra”. Entre os romanos este chamado era conhecido por genius, entre os 

gregos, daimon e entre os cristãos, anjo da guarda.  

Ainda segundo Hillman (1996:106), “Seja qual for a sua origem, o que está por trás do 

mito continua inescrutável”. O mito está ancorado na invisibilidade e ele próprio não se 

explica. Contudo, não se deve minimizar o que não se compreende. Provavelmente é mais 

salutar não se desprezar o que não se conhece e por ser invisível não significa que não exista.  

Dando prosseguimento ao seu raciocínio, Hillman (1996), relembra que grandes 

questões filosóficas e religiosas gravitam em torno das relações entre o visível e o invisível: o 

céu e a terra; a vida e o que vem depois da morte; a matéria e a mente, dentre outras. Como 

abordar estas questões? Como fazer uma ponte, como estabelecer um elo entre o invisível e o 

visível?  

Tentando responder a estes questionamentos, o referido autor menciona que há três 

pontes naturais para estabelecer esta comunicação: a matemática, a música e os mitos.  

Para Hillman, (1996:106): 

“As equações matemáticas, as notações musicais e as 
personificações do mito atravessam a área indistinta entre dois mundos. 
Oferecem uma face sedutora que parece apresentar o outro lado 
desconhecido, uma sedução que leva à convicção enganosa de que a 
matemática, a música e os mitos são o outro lado. Achamos que a verdadeira 
explicação do mundo invisível é matemática e pode ser expressa pela 
equação do campo unificado, ou que é uma harmonia musical das esferas, ou 
que consiste em seres e poderes míticos, com nomes e formas, que puxam 
cordéis e determinam o visível. As três modalidades transpõem o mistério do 
invisível para processos visíveis com os quais podemos trabalhar: 
matemática superior, notação musical e imagens míticas. Tão encantados 
ficamos com o mistério transposto para estes sistemas que tomamos os 
sistemas pelo mistério. Os sistemas são antes indicações que apontam para o 
mistério. Esquecemos a velha lição e achamos que o dedo que aponta para a 
lua é a própria lua”.  

 

Também a vida cotidiana se apóia em invisíveis: as abstrações da física que entram na 

composição das coisas palpáveis do dia-a-dia; os ideais pelos quais os homens fazem guerra e 

morrem; as razões invisíveis que determinam as escolhas amorosas e demais opções na vida; 

o tempo; valores pessoais; economia; mercado. Todos estes invisíveis parecem mais 

consistentes do que as fantasias do mito.  

O modo tradicional de se perceber o invisível é a intuição, a qual se caracteriza pela 

rapidez e clareza na apreensão de um dado. Ela se faz presente nas três pontes do invisível, 
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anteriormente citadas, a matemática, a música e o mito. “Estudiosos da inspiração poética e da 

invenção matemática mostram a certeza imediata da intuição nos exemplos que apresentam – 

como a afirmação conhecida do matemático Henri Poincaré de que “A princípio, o mais 

impressionante é essa iluminação súbita” (HILLMAN, 1996:112). 

A intuição, por si só, pode levar tanto a erros quanto a acertos. É necessário, portanto, 

a conjugação de outros fatores como o raciocínio, a lógica e a apreciação dos fatos para 

abalizá-la.  

Assim, retomando o mito como um dos invisíveis a serem trabalhados pela escola 

relembramos, que, a mitologia, em sentido lato, implica diversos níveis e registros no Museu 

do Imaginário o qual se renova e se circunstancia no mundo contemporâneo. Para Durand, 

(1964:120) o Museu do Imaginário “é uma recensão total dos temas, dos ícones e das 

imagens... Por detrás do museu imaginário no sentido restrito, o dos ícones e das estátuas..., é 

preciso englobar um museu mais vasto que é o dos “poemas”. A antologia generaliza o museu 

o qual se renova e se circunstancia no mundo contemporâneo”.  

 As matrizes da luta entre o herói e o monstro, as travessias e sacrifícios iniciáticos, os 

modelos exemplares, dentre outros, reaparecem e retornam com nova roupagem cultural, 

atendendo sempre a demanda primeira da imaginação. 

Destravar as portas da escola para o Museu do Imaginário é oxigenar-lhe em suas 

propostas e objetivos com as aprendizagens advindas do intercâmbio entre o repertório de 

símbolos iconográficos, ritualísticos, mitológicos e poéticos já existentes. É poder partilhar 

dos devaneios dos escritores, poetas, músicos, escultores, pintores que compõem a sinfonia de 

uma cultura. Pois a verdadeira revolução cultural não consiste “em querer ignorar, apagar e 

arrasar uma indestrutível cultura, mas, muito pelo contrário, em agarrar toda essa cultura, com 

os ritmos e palpitações da sua história, pelo corpo e pela alma. (DURAND, 1992:10).  

Este acesso ao chamado Museu do Imaginário, concomitantemente abre a 

possibilidade de recriação, reinvenção e reinscrição atualizada de um relato que venha a fazer 

sentido no universo mitológico pessoal. É este imaginário com suas mensagens “ocultas e que 

nos ultrapassam, que brotam de nós e que nos escapam, cuja nebulosa orgânica, ou estrela, 

nos engloba ao indicar-nos as coordenadas do nosso caminho” (DUBORGEL, 1992:298). 

A proposta de uma pedagogia do imaginário não alimenta as estratégias iconoclastas 

nem é partidária do não-intervencionismo, postura respaldada na ideologia difusa da 

espontaneidade criativa, a qual remete o imaginário infantil a retirar do seu próprio universo 

os recursos necessários ao seu desenvolvimento.  Opondo-se ao que considera uma pedagogia 

do “vácuo” Duborgel (1992), propõe uma 
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“pedagogia do “repleto”, o que significa que transborda de objetos, de 
imagens e de ícones, de mitos, de lendas, de contos e de poemas para 
consumo, deleite e meditação e para a produção dos quais deseja conduzir a 
criança no decurso da sua escolaridade, do jardim de infância até a 
universidade” (DUBORGEL, 1992:298).  

 

A uma literatura infantil condescendente e estupidificante que geralmente acompanha 

o percurso escolar da criança, adotar-se-ia uma outra que privilegiasse a mitologia, as lendas, 

as epopéias. 

“Como é que a escola foi capaz de atuar “como se” não houvesse “nada” 
para ler, nem nada de profundamente “educativo” na Bíblia ou na 
Odisséia?...Com é que se pôde ... ensinar multidões de crianças ... 
“esquecendo” a mitologia, ocultando os grandes livros de sonhos da 
humanidade, condenar a criança ao analfabetismo relativamente a esta 
linguagem do imaginário, especificamente consubstancial ao homem?” 
(DUBORGEL, 1992:301). 

  

Colocar à disposição da criança a riqueza do Museu do imaginário “este grande 

ausente do universo escolar” não no sentido de atendimento de formalidade ou de obtenção de 

erudição, o que redundaria na mesma armadilha reducionista do positivismo. Mas, no sentido 

de “introduzir a criança nas suas paisagens, mostrar-lhe os seus mapas, avenidas e ruelas, e 

ajudá-la a aperceber-se dos seus vetores, convergências, homologias e equivalências.” 

(DUBORGEL, 1992:302). 

Contudo, para iluminar o percurso da criança em direção ao Museu do imaginário, é 

condição sine qua non que o professor, ele próprio, tenha sido iniciado no universo 

imaginário. Pois, como poderá ele, iluminar um caminho que para ele está obscuro e não fez 

parte do seu roteiro de viagem? 

Tomando de empréstimo as palavras de Hillman (1996;96): “Pode um infeliz produzir 

felicidade? Uma vez que a felicidade em grego antigo é eudaimonia, que vem a ser um 

daimon satisfeito, só um daimon que esteja recebendo o que lhe é devido pode transmitir 

felicidade à alma de uma criança”. 

Saliente-se, contudo, que não se está a defender uma predominância do universo 

imaginário em detrimento do espírito e do pensamento objetivo. Isto seria incorrer no mesmo 

princípio reducionista que se tem criticado na abordagem positivista. Retomando a proposta 

de Bachelard no Novo espírito científico (2000), imaginação e espírito científico 

correspondem a dois pólos do psiquismo do homem, opostos e descontínuos. Contudo, estes 

pólos podem e devem ser cultivados na educação. 

Tomando de empréstimo a terminologia bachelardiana do Novo espírito científico, 

Duborgel (1992), propõe, para a educação, um Novo espírito pedagógico no qual estará 
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implícito o reconhecimento da especificidade e irredutibilidade entre razão e imaginação. 

Nesta proposta, a imaginação não é entendida como um estágio primitivo de um pensamento 

racional, mas terá um lugar, ao lado da razão, para o seu pleno florescimento. 

 Para Duborgel (1992),   

 
O educador da alma poética convida-a a transcender, pela imaginação o real 
percepcionado. O educador do espírito de objetividade convida o 
pensamento a transcender o concreto através da abstração, pois ele sabe que 
não se passa do registro do sensível para o conhecimento científico por um 
processo cumulativo e de continuidade, mas antes por “ruptura” 
(DUBORGEL, 1992:309). 

 

A educação que privilegie o racional e o imaginário poderia estar associada ao deus 

Apolo representado com uma expressão calma e séria, portando numa mão, o arco e na outra, 

a lira. O deus da luz solar e da inteligência, da música e da poesia. Um deus da beleza e da 

inteligência, do equilíbrio e da harmonia, que sabia encantar com sua música e impor os 

limites, com sua cólera.  De acordo com Gandon  (2000), 

 
“um deus diapasão, que dava a nota certa na confusão ruidosa do mundo. 
Lembrava a partitura que cada um devia tocar, lembrava que os mortais 
deviam morrer e que não deviam querer ocupar o lugar dos deuses e, 
também, que os deuses não deviam interferir muito nos assuntos dos homens 
“(GANDON, 2000:51) 



 

 

90

CAPÍTULO 7 

O TESTE ARQUETÍPICO DE NOVE ELEMENTOS  (AT-9) 

 
 

Levando em consideração o aporte teórico norteador desta pesquisa, apresentamos a 

seguir o Teste Arquetípico de Nove Elementos (AT-9), concebido por Yves Durand como 

modelo normativo de validação da Teoria Geral do Imaginário de Gilbert Durand.  

O AT-9 é um teste projetivo composto por nove elementos (desenhos), um relato sobre 

o desenho, um quadro de síntese através do qual, para cada elemento desenhado é explicitado 

sua representação, função e simbolização, e um pequeno questionário. Na sua aplicação é 

solicitada a realização livre de um desenho a partir de nove estímulos oferecidos: uma queda, 

uma espada, um refúgio, um monstro devorador, alguma coisa cíclica (que gira, que se 

reproduz ou que progride) uma personagem, água, um animal (pássaro, peixe, réptil ou 

mamífero) fogo. Em seguida, pede-se ao sujeito que explique seu desenho, a partir da 

construção de um texto que inclua os nove elementos.  

Segundo Durand, Y. (1988), o teste tem como objetivo identificar os núcleos 

organizadores da simbolização, os micro-universos míticos que derivam dos regimes de 

imagens e que estão presentes no imaginário de cada homem. Enfim, pretende identificar as 

estruturas antropológicas do imaginário, de acordo com a proposta teórica de Gilbert Durand.  
A elaboração das estruturas antropológicas do imaginário de G. Durand se deu a partir 

da análise das imagens presentes nas mais diversas culturas, expressas na mitologia, na 

literatura e nas expressões artísticas, de modo geral (DURAND, 2001a). 

 O AT-9 surgiu a partir do contato de Yves Durand com o trabalho de seu professor 

Gilbert Durand, sobre as estruturas antropológicas do imaginário. A tese do professor Gilbert 

Durand, ainda se encontrava em elaboração, em 1958, quando Yves Durand se interessou por 

vários aspectos significativos do conjunto do seu trabalho (DURAND, Y. 1988). 

No trabalho sobre as estruturas antropológicas do imaginário de Gilbert Durand, Yves 

Durand ressalta o que de início lhe chamou a atenção: a ordenação colocada no campo das 

emoções, o sistema de classificação de imagens adotado, e a noção da existência de um 

imaginário partilhado pela espécie humana, no qual o imaginário do homem comum é 

qualitativamente semelhante ao de gênios como Balzac ou Mozart (DURAND, Y. 1988). 
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O AT-9 surgiu como um modelo normativo, de validação da teoria de G. Durand. A 

análise do teste nos possibilita a identificação do universo mítico, advindo dos regimes de 

imagens e revelado através dos símbolos.  

 Os nove estímulos que fazem parte da sua composição (personagem, queda, espada, 

refúgio, monstro, elemento cíclico, água, animal e fogo) configuram-se dentro de um quadro 

de referência teórica elaborado por seu autor. Os seis primeiros elementos definem a 

classificação do universo mítico (heróico, místico, sintético ou disseminatório). A água, o 

animal e o fogo, constituem importantes adereços que compõem o desenho e se alinham em 

torno da trama principal. Cada elemento do desenho será relacionado à sua representação 

morfológica, funcional e simbólica em um quadro síntese, preenchido pelo autor-sujeito do 

teste (DURAND, Y. 1988). 

Em síntese, o teste é composto por um estímulo central, representado pelo 

personagem. Dois estímulos ansiogênicos, que são a queda e o monstro. Três estímulos de 

resolução de ansiedade, constituídos pela espada, o refúgio e o elemento cíclico. Três 

estímulos complementares, a água, o animal e o fogo.     

São palavras-chave, símbolos arquetípicos que estimulam o sujeito na elaboração do 

seu traçado gráfico e discursivo.  Elas suscitam o surgimento das questões relacionadas à 

angústia da passagem do tempo e da morte, assim como as estratégias de enfrentamento 

utilizadas pelo sujeito para lidar com essa angústia.  

Dependendo da maneira como o indivíduo enfrenta sua angústia existencial, seu teste 

pode ser classificado como pertencente a uma estrutura heróica ou esquizomorfa; estrutura 

mística ou antifrásica; ou ainda uma estrutura sintética, dramática, ou disseminatória.  

Na estrutura heróica, há um predomínio de simbolismos orientados para o combate. 

Na elaboração da sua trama, o sujeito constrói seu personagem de armas na mão para destruir 

os perigos e ameaças iminentes, representados pela figura do monstro, geralmente 

hiperbolizado. Imaginariamente há uma tentativa de eliminar a angústia existencial pela luta 

(DURAND, Y. 1988). 

Na estrutura mística, há uma predominância de simbolismos que remetem a uma 

atmosfera de repouso, de harmonia, na qual não há espaço para perturbações existenciais. O 

sujeito afasta a sua angústia através da construção de um refúgio no qual se sente protegido 

dos perigos e do imponderável da vida (DURAND, Y. 1988). 

Na estrutura sintética (disseminatória), os universos heróicos e místicos atualizam-se 

simultaneamente, ou diacronicamente. No primeiro caso se está diante de uma estrutura 

sintética bipolar. No segundo, aponta-se para uma estrutura sintética polimorfa. Quando os 
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micro-universos fazem parte do cotidiano do sujeito, eles são chamados micro-universos 

existenciais. Quando a eles se sobrepõe uma compreensão simbólica da existência do homem, 

denominam-se micro-universos simbólicos. Nos dois casos, a angústia será diluída numa 

continuidade através do tempo (DURAND, Y. 1988). 

Assim, o personagem tem a função de estimular o mecanismo de projeção e 

identificação do sujeito. Ele representa o ator, geralmente o herói, a partir do qual o discurso 

será estruturado e expressado no relato. O personagem pode ser representado pelo sexo 

masculino ou feminino, adulto ou criança. Pode ser incorporado por um indivíduo ou por um 

grupo.  

Ele pode ser projetado como um homem que exerce atividades consideradas simples, 

como pescador, caçador, ou sofisticadas, como um astronauta ou cientista. Suas características 

podem também expressar qualidades relacionadas ao bem ou ao mal. 

A postura do personagem, bem como sua localização em relação aos demais elementos 

que constituem o desenho, devem, também, ser consideradas ao se proceder à análise do teste. 

A identificação da estrutura do universo mítico construído levará em conta se o personagem 

está em pé, sentado, curvado, próximo ou distante dos demais elementos constitutivos do teste 

(DURAND, Y. 1988). 

A queda e o monstro devorante se oferecem como elementos através dos  quais se 

projeta a angústia da passagem do tempo e da morte.  

A queda pode ser associada ao traumatismo do nascimento, à expulsão do útero 

materno, protetor. Ela vincula-se à angústia existencial do homem. Está mais associada à 

morte do que à vida. Cair significa perder o equilíbrio, perder o controle psicomotor. Está 

sempre associado à perda, ao fracasso, ao fundo do poço, ao pecado original, marca indelével 

de todo ser humano, segundo a compreensão bíblica (DURAND, Y. 1989). 

 O monstro devorante remete a fantasias de destruição, à inquietação das trevas 

noturnas e estimula a simbolização da morte (Durand, Y. 1988). 

A espada, o refúgio e o elemento cíclico são os estímulos-chave, meios de defesa que 

determinam a estruturação do universo mítico (Durand, Y. 1988).  

A espada pertence ao regime diurno, o qual contempla os três grupos de imagens 

simbólicas que fazem parte das estruturas heróicas/esquizomorfas do imaginário: símbolos 

ascencionais, símbolos espetaculares e símbolos diairéticos.    

O refúgio pertence ao regime noturno de imagens, correspondendo às estruturas 

místicas do imaginário, das quais fazem parte os símbolos de proteção e aconchego, 

representados por recipientes, por espaços considerados seguros, pela feminilidade maternal. 
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O elemento cíclico simbolizado por algo que se reproduz, que gira, que progride, pode 

vincular-se tanto ao regime diurno, quanto ao regime noturno de imagens, correspondendo às 

estruturas sintéticas ou disseminatórias do imaginário. 

A água, o animal e o fogo são considerados elementos complementares do teste. Eles 

não constituem elementos definidores de estruturas específicas. Devido a sua polissemia e 

polimorfia, ajudam o personagem a construir sua trama, podendo se enquadrar nas diversas 

estruturas do imaginário (Durand, Y. 1988).  

A água límpida que remete à pureza e à purificação do mundo sugere uma estrutura 

heróica. A água protetora, tal qual a do líquido amniótico se endereça a uma estrutura mística. 

A água cíclica da chuva é própria da estrutura sintética. 

O animal, quando representado por uma ave de rapina, por exemplo, acena para uma 

estrutura heróica; quando se desenha uma pomba, percebe-se presente a estrutura mística; 

quando se faz uso de uma serpente, focaliza-se o ciclo temporal, a mudança de pele, atualiza-

se, assim, a estrutura sintética. 

O fogo, quando utilizado como elemento de purificação, remete à estrutura heróica, 

quando representado por algo cálido, antevê-se uma estrutura mística; quando utilizado como 

epifania, iluminação, renascimento, remete a uma estrutura sintética.  

A leitura e decodificação do universo mítico recairão sobre o conjunto gráfico e 

semântico do teste. Ressalte-se que o referido teste revela o trajeto antropológico, percorrido 

pelo indivíduo. Ele nos oferece o resultado das trocas existentes entre as demandas do mundo 

exterior, objetivo e a singularidade dos desejos individuais do sujeito, expressos nos símbolos: 

 
...“termo que comporta sempre a idéia de reunião de um ‘sentido’ e de uma 
‘imagem’; de um aspecto ‘vivido’ (o sentido) e de um comportamento 
‘espacial’ (a imagem). Daí a construção do teste com uma narrativa (sentido) 
e um desenho (imagem): representação imagético-simbólica” (LAHUD 
LOUREIRO, 2004:26). 
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7.1. Análise do Protocolo do Teste 

 

 O micro-universo mítico revelado no teste traz informações sobre vários aspectos do 

imaginário do indivíduo. Sobre a estrutura desse imaginário. Sobre os simbolismos de vida e 

morte utilizados. Sobre a ação desenvolvida pelo personagem e as relações que ele estabelece 

com os demais elementos do teste. Sobre a forma, a função e o simbolismo que ele atribui a 

cada elemento constitutivo do teste. 

 A análise do conteúdo representacional (imagético-simbólico) do teste compreende 

quatro níveis: a análise estrutural, a análise actancial, a análise morfológica e a análise 

funcional. 

 

7.1.1. Análise Estrutural 

 

 A análise estrutural do protocolo do AT-9 fornece dados relativos aos três universos 

míticos já citados: as estruturas heróicas, que gravitam em torno dos processos matriciais de 

separação, exclusão, contradição e de identidade.  As estruturas místicas, que se organizam 

em função dos processos de inclusão, analogia e similitude. As estruturas sintéticas que se 

orientam em torno dos princípios lógicos da dialética e da causalidade. Cada uma destas 

estruturas será sub-dividida em vários micro-universos (DURAND. Y. 1988). 

 Segundo Durand Y. (1988), as estruturas heróicas do imaginário se caracterizam pelo 

domínio das ações heróicas no contexto do desenho e se organizam em torno dos três 

elementos essenciais: o personagem, a espada e o monstro. Este último aparece, em geral, de 

tamanho avantajado, hiperbolizado, representando uma ameaça, um obstáculo para a vida do 

personagem. O universo heróico se sub-divide em: 

 1. Super Heróico: nesta estrutura o monstro é hiperbolizado e o herói o enfrenta de 

armas em punho. Há uma hipertrofia do combate, no qual a luta é uma finalidade em si 

mesma. Há uma rarefação do cenário e dos elementos que não têm uma relação direta com o 

combate. A narração, em geral, se apresenta de maneira sucinta ou inexistente. 

 2. Heróico Integrado: partilha das mesmas características do super heróico. Contudo, 

todos os elementos participam e se integram, funcional ou simbolicamente, no cenário da 

heroicidade.  

 3. Heróico Impuro: o combate continua como tema central da trama. Entretanto, 

alguns elementos destoam do tema central, apresentando divergências e inadequações em 
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relação ao combate. Assim, alguns indícios do regime noturno de imagens já se encontram 

presentes. 

 4. Heróico Descontraído: os três elementos centrais do tema (personagem, monstro e 

espada) estão virtualmente presentes, sem, contudo, se empenharem numa ação de combate. 

A luta pode estar anunciada, mas não se concretiza. A possibilidade de um simbolismo não 

heróico já pode ser vislumbrada. 

 As estruturas místicas (Durand,Y.1988), também se classificam em quatro 

subcategorias, todas elas apresentando uma atmosfera de repouso, equilíbrio e harmonia. O 

universo místico se sub-divide em: 

 1. Super-místico: o personagem se apresenta em situações de relax, de contemplação e 

usufruindo a vida. A espada e o monstro não são representados, ou apenas um pode aparecer 

de forma emblemática. 

 2. Místico integrado: no contexto do desenho há uma predominância de paz e de 

tranqüilidade no qual todos os nove elementos integram-se em torno dessa atmosfera. O 

monstro e a espada já aparecem no desenho, mas de uma forma emblemática, alegórica, 

simbólica. 

 3. Místico impuro: o contexto do desenho continua sendo de tranqüilidade. No 

entanto, aparecem elementos heróicos não atualizados. A espada e o monstro já se encontram 

representados sem, contudo, exercerem uma função junto ao personagem. Por exemplo, o 

monstro pode aparecer preso, mas já significa uma ameaça.  

 4. Místico lúdico: Os símbolos heróicos (espada, monstro), já estão integrados na 

trama, mas aparecem em forma de brincadeira, de jogo. Está presente uma heroicidade que 

não oferece perigo. 

 As estruturas sintéticas (Durand, Y.1988), se caracterizam pela inclusão da 

temporalidade em sua trama. A dimensão temporal, no entanto, pode ser tratada diacrônica ou 

sincronicamente. O universo sintético se sub-divide em:                                                                                

1. Duplo universo existencial. Neste universo há uma atualização e ligação entre as 

polaridades heróica e mística. A vinculação entre estes dois pólos é temporal, podendo se 

atualizar através de uma diacronia, por ações sucessivas no tempo, ou pelo aparecimento 

simultâneo dos dois pólos. Neste último caso, aparecem dois personagens, ou pode haver um 

desdobramento do primeiro. Assim ele se subdivide em: 

 1.1. Universo sintético existencial diacrônico: o personagem participa de dois 

episódios sucessivamente, interligando as estruturas heróica e mística através do relato. 
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 1.2. Universo sintético existencial sincrônico redobrado: a ligação entre as estruturas 

heróica e mística aparece simultaneamente. O personagem surge como sujeito de duas ações 

que acontecem ao mesmo tempo, sendo uma vivida como experiência real e outra como 

experiência onírica. O real e o imaginário aparecem cindidos. 

 1.3. Universo sintético existencial sincrônico desdobrado: a ação da trama é partilhada 

por dois personagens que comungam de objetivos comuns e se ligam, respectivamente, ao 

universo heróico e místico. 

 2. Universo sintético simbólico. Na atualização desta estrutura, a ação do personagem 

não se passa na concretude do cotidiano. Não há um engajamento existencial, mas uma 

reflexão filosófica a respeito do universo e da existência humana. Na sua forma diacrônica é 

atualizada a dimensão cíclica presente na concepção do eterno retorno, ou na apresentação do 

tempo linear. Na sua forma sincrônica, aparecem o dualismo do bem e do mal, e a mediação 

realizada por um personagem com função de mensageiro. Este universo subdivide-se então 

em: 

2.1. Universo sintético simbólico diacrônico de evolução cíclica: apresenta um 

desenho no qual figura um esquema cíclico, um círculo integrador, em torno do qual se 

agregam os diversos elementos, expressando o desdobramento cíclico da existência humana. 

2.2. Universo sintético simbólico diacrônico de evolução progressiva: o desenho é 

elaborado obedecendo a uma ação linear regida por destaques pontuais ao longo de etapas 

progressivas que se sucedem diacronicamente.  

2.3. Universo sintético simbólico sincrônico dualista: o espaço é dividido em opostos 

para abrigar os conjuntos místicos portadores de dualismo, contradição, e antagonismos, 

estruturados simbolicamente.   

2.4. Universo sintético simbólico sincrônico da mediação: O personagem atua como 

mediador entre uma bi-polarização mística, a qual se apresenta em duas perspectivas 

existenciais diversas. 

 Para uma apreensão mais profunda da dimensão existencial do sujeito, considerações 

adicionais são empreendidas em relação às diversas estruturas (heróica, mística e sintética).  

 Em relação às estruturas heróicas, deve-se atentar para as nuances da vitória ou derrota 

obtidas em relação ao monstro devorante. Ela acontece simplesmente com o personagem 

matando o monstro? Ou esta vitória é conseguida depois de muita luta? O herói foi derrotado? 

O monstro saiu vitorioso depois de um confronto e luta com o personagem ou essa vitória foi 

fácil?    
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 Em se tratando das estruturas místicas é necessário observar se os símbolos 

relacionados à ansiedade (a queda e o monstro), foram realmente eliminados. Este caso é 

indicativo de que o personagem experimenta uma situação de segurança. Há contextos, 

porém, no caso dos místicos impuros, por exemplo, em que os símbolos de ansiedade 

aparecem em circunstâncias menos ameaçadoras, mas já são indicativos de certa insegurança.  

 Nas estruturas sintéticas deve ser observado se as expressões de angústia estão ou não 

presentes, no contexto do desenho.   

  Além dessas observações, ressalte-se ainda que, todas as estruturas podem se 

apresentar com conotações negativas. Nas estruturas heróicas o combate pode manifestar-se 

real ou potencialmente desfavorável ao personagem. Neste caso, em todos os micro-universos 

o herói aparece subjugado ao monstro, ora porque empreende uma fuga, ora pela incerteza do 

resultado do combate.  

 Nas estruturas místicas, o personagem, apesar de almejar uma vida tranqüila e 

sossegada pode ser circundado por ameaças reais ou potenciais de insegurança. Esta 

insegurança pode ser causada por eventos naturais (incêndios, inundações, animais 

agressivos), ou pode advir de monstros eventualmente antropomofisados, portadores de 

espadas (DURAND,Y.1988). 

 Nas estruturas sintéticas, em se tratando do duplo universo existencial, quer sejam 

diacrônicos ou sincrônicos, podem ser encontradas respostas negativas, de fracasso ou 

insegurança, relacionadas a uma ou outra das polaridades heróicas ou místicas. Há, também, a 

possibilidade destas respostas negativas ocorrerem sucessiva ou simultaneamente nas 

polaridades heróicas ou místicas (DURAND, Y. 1988). 

 Ainda nas estruturas sintéticas, no duplo universo sintético simbólico, aparecem 

concepções fatalistas e pessimistas da evolução da humanidade, numa série diacrônica. Na 

série sincrônica aparece um dualismo petrificado e mortificado (DURAND. Y.1988). 

Há, também, a possibilidade da produção do desenho e do relato não se enquadrarem 

em nenhuma das estruturas acima citadas. São produções totalmente heterogêneas ou não 

estruturadas, denominadas também de estruturas defeituosas. Estas estruturas revelam a 

impossibilidade do sujeito de organizar defesas para expressão de sua angústia. Classificam-

se em:  

1. Protocolo desestruturado. Os nove elementos solicitados são desenhados 

obedecendo à seqüência estabelecida. Contudo, mostram-se isolados, sem inter-relações 

contextuais necessárias à formação de um cenário, através do qual a trama será desenvolvida. 
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No relato eles também são abordados independentemente, sem nenhuma ligação lógica, sem 

fazerem parte de uma história. 

2. Protocolo não estruturado simples: os elementos são ligados por pares, contudo, não 

apresentam conexão entre os subconjuntos. 

3. Protocolo pseudo-estruturado: os nove elementos são desenhados de acordo com a 

seqüência solicitada, sem, contudo, integrarem um cenário comum. Entretanto, 

diferentemente do protocolo desestruturado, a narração obedece a um discurso lógico e 

coerente, integrando todos os elementos numa história comum. 

Concluindo, a análise estrutural do AT-9 permite apreender a organização do micro-

universo mítico representado pelo indivíduo. Assim, ele nos remete ao regime de imagens, se 

diurno ou noturno; informa-nos sobre as estruturas, se heróicas, místicas ou sintéticas; e nos 

leva ainda a informações sobre a desestruturação ou não do imaginário. 

 

7.1.2. Análise actancial  

 

A análise actancial trata da ação desenvolvida pelo personagem que remete aos 

núcleos organizadores dos universos míticos. Através dela pode ser apreendida a integração 

do diversos elementos do teste, segundo uma representação unificada. 

Segundo Durand, Y. (1988), o resultado do AT-9 apresenta um micro-universo mítico 

caracterizado por um tema definido, em torno do qual se agregam ordenadamente os nove 

elementos do teste, tal qual pode ser observado num protocolo estruturado. 

 Estes elementos estão submetidos a uma força, ordenadora de sentido, que vai 

permeando o desenvolvimento de qualquer universo mítico. Esta força ordenadora está na 

base do actante, compreendido como sistema de energia dramática potencial (DURAND,Y. 

1988). 

A noção de actante, empregada por Yves Durand, remete aos trabalhos de Greimas, A. 

J. que por sua vez se reporta aos estudos de Propp, V. e Souriau, E. Segundo Propp, um 

número limitado de funções é suficiente para se compreender um conto. Já para Souriau, o 

universo dramático é organizado a partir de seis forças fundamentais (DURAND,Y. 1988). 

Greimas, A.J. aprofundando a noção de actante, elabora a hipótese de que um “micro-

universo mítico”, quer esteja relacionado a um conto, quer se trate de uma situação dramática 

qualquer, pode ser compreendido a partir de seis actantes fundamentais: o destinador, o 

destinatário, o sujeito, o objeto, o adjuvante e o oponente (DURAND, Y. 1988). 
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Exemplificando seu modelo, através da simulação de uma interpretação da ideologia 

marxista a partir de um de seus militantes, relaciona-o aos seis actantes acima mencionadas. 

Assim: O Sujeito... O Homem; O Destinador... A História; O Oponente...  Classe Burguesa; O 

Objeto... A Sociedade sem Classes; O Destinatário... A Humanidade; O Adjuvante... A Classe 

Operária (DURAND, Y. 1988). 

Transpondo as categorias funcionais de Greimas para o AT-9, grosso modo, pode se 

dizer que: O Sujeito corresponde ao Autor/Personagem; O Objeto corresponde à Resolução da 

Ansiedade, que também se configura como objetivo do sujeito; O Destinatário é o próprio 

Sujeito que também é o criador da mensagem; O Destinador é o Pesquisador a quem a 

mensagem é endereçada; Os Oponentes são o Monstro e a queda; Os Adjuvantes são a 

Espada, o Refúgio e o Elemento Cíclico. Um inventário de forças actanciais foi desenvolvido 

por Yves Durand, relacionando os actantes do universo mítico segundo sua perspectiva e a 

perspectiva de Greimas. (Ver tabela  p.106). 

Aprofundando o modelo de análise actancial inicialmente adotado, DURAND, Y. 

(1988), elabora um diagrama actancial contemplando as várias forças subjacentes ao teste e 

que determinam a sua coesão. A força de coesão do teste se expressa no processo de 

isomorfisação que possibilita a passagem do conteúdo potencial para um conteúdo atualizado. 

Assim, os nove elementos arquetípicos são considerados como forças de coesão e, portanto, 

como centros organizadores do imaginário.  

Os actantes se organizam em torno de um núcleo dramático estruturado a partir da 

criação do imaginário. O personagem do teste, objeto de projeção do sujeito, representa a 

energia central, a força actancial principal da configuração dramática por ele organizada, em 

torno da qual todas as forças actanciais do campo do imaginário são ordenadas. 

Retomando o modelo durandiano apresentado no seu trabalho As estruturas 

antropológicas do imaginário, Yves Durand concebe a noção de actante numa perspectiva de 

similitude com a noção de schème. Tal qual os schèmes que se substantificam em arquétipos 

quando expostos ao contato com o meio cósmico e social, os actantes também se atualizam 

sob a influência do meio sócio-dramático (DURAND, Y. 1988). 

A exemplo dos componentes naturais que adquirem um significado arquetipal através 

de um sentido sugerido pelos schèmes, os componentes dramáticos, vividos e assimilados 

pelos schèmes, constituem os actantes. Desse modo, ao trajeto antropológico reversível 

esquematizado na série  reflexo / gesto / schème / arquétipo / símbolo, Yves Durand adiciona 

a série, igualmente reversível, reflexo / gesto / schème / actante / papel (DURAND, Y. 1988).  
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A substantificação de um schème em actante está condicionada a um contexto sócio-

dramático favorável. Em síntese, um actante traz em si uma possibilidade dinâmica de 

antropomorfização de um sentido, capaz de potencializar uma determinada estrutura de 

cenário, permitindo a emergência dramatizada de um dado schème (DURAND, Y. 1988). 

 A seguir, serão definidos os oito actantes identificadas por Durand, Y. (1988):  

1. Actante individuado. Refere-se a uma força actancial de diferenciação/separação, 

geradora de uma dramatização heróica. Corresponde a uma estrutura heróica concentrando-se, 

fundamentalmente, num processo de exclusão pelo confronto entre dois atores principais: o 

herói e o monstro devorante. O gesto heróico do personagem se revela pelo uso da espada 

para atacar ou defender-se do monstro. Esta postura tem a função de atestar a afirmação do 

sujeito, como indivíduo, e de manter a sua integridade física e mental.  No que se refere ao 

aspecto existencial, a exclusão se dá entre o eu e o outro. No aspecto ético, a diferenciação é 

entre o bem e o mal. A relação é sempre de oposição; 

2. Actante matricial. Relaciona-se a uma força actancial que remete à atualização de 

um universo de proteção e segurança. Vincula-se à estrutura mística, na qual se projeta um 

ambiente de tranqüilidade, calma e quietude. Neste ambiente o personagem de uma 

ocorrência dramática pode se refugiar, viver e desfrutar de um ambiente sossegado; 

3. Actante evolutivo. Define-se por uma força de coesão diacrônica, na qual a 

seqüência das ocorrências dramáticas se orienta para ordenar a ações do personagem, de 

acordo com princípios evolutivos/tranformacionais. As representações são efetivadas levando-

se em consideração tanto os diversos estágios de desenvolvimento do homem (criança, 

adolescente...), como os fatores ligados à sua existência do nascimento até a morte. 

Corresponde ao duplo universo existencial e ao universo sintético diacrônico cíclico. 

4. Actante atrativo. Vincula-se a uma conotação simbólica idealizada. Em sua forma 

positiva, ele se direciona para valores afirmativos como a beleza, o bem, por exemplo. Em sua 

forma negativa ele se associa a valores socialmente depreciativos como a feiúra, o mal dentre 

outros. Diz respeito à busca dos objetivos idealizados pelo herói. A força actancial se ordena 

em torno da atração/repulsão. Organiza as seqüências priorizando as ações que levem à 

conquista dos seus objetivos. Está ligado ao universo sintético simbólico diacrônico de forma 

progressista. 

5. Actante diferencial. Exprime a bipolarização, a dualidade, numa representação, 

aparentemente unificada, a qual tem por função a constituição de um par morfologicamente 

complementar. Corresponde ao duplo universo existencial e ao universo sintético sincrônico 

dualista. 
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6. Actante interativo. Tem por função auxiliar a intermediação entre dois pólos. 

Manifesta-se como troca, como comunicação e ligação entre dois mundos no qual o herói 

exerce o papel de mediador entre duas vozes contrárias. Correlaciona-se ao universo sintético 

sincrônico. 

7. Actante potencial. Remete à atualização do pólo oposto àquele predominante no 

micro-universo representado. Apesar de não oferecer uma colaboração definida para o 

funcionamento dramático de um universo mítico, ele, de alguma maneira, participa da 

atualização do actante principial. Relaciona-se a universos não estruturados. 

8. Actante principial. Refere-se à instância estruturante capaz de potencializar os 

princípios organizadores do funcionamento inerentes aos diversos universos míticos. É, 

portanto, portadora das regras capazes de atualizar as estruturas heróicas, místicas e sintéticas. 

Em seguida será apresentada a tabela do inventário dos actantes segundo DURAND, Y. 

(1988).  

 

Inventário dos Actantes – Tabela (Durand, Y. 1988:265) 

AS ACTANCIAIS 
(operantes no AT-9) 

ACTANTES DOS 
UNIVERSOS MÍTICOS 
(segundo Yves Durand) 

ACTANTES DOS 
UNIVERSOS MÍTICOS 
(perspectiva de Greimas) 

Isomorfisante, atualizante 
(todas as estruturas 

organizadas) 
Actante principal Destinador 

Potencialmente (estruturação 
defeituosa) Actante potencial Destinatário 

Diferenciação-exclusão 
(universo heróico) Actante individuado Sujeito 

Matricial-inclusão (universo 
místico) Actante matricial Faz parte da colaboração do 

herói ao adjuvante 
Atrativo (universo sintético 

diacrônico/progressivo) Actante atrativo Objeto 

Evolutivo:(duplo-universo 
existencial e universo sintético 

diacrônico/cíclico) 
Actante evolutivo Sujeito 

Bipolar: duplo universo 
existencial e universo sintético 

sincrônico (dualismo) 
Actante diferencial Pares de actantes 

Interativo (universo sintético 
sincrônico/mediação) Actante interativo Participa da “colaboração da 

comunicação” dos adjuvantes 

Especificação da organização 
dos actantes dentro de um 

modelo 

Agrupamento potencial dos 
actantes numa dada  ocorrência 

dramática: modelo grupal 
(diagrama actancial) 

Modelo actancial: esquema fixo 
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7.1.3. Clivagem dos Actantes 

 

Cada universo mítico pode se expressar de forma negativa ou positiva. 

Correlativamente, a força actancial dos actantes a eles correspondentes acompanha esta 

divisão.  Assim:  

No actante individuado o universo heróico pode corresponder à expressão e 

manifestação da vida, atualizando uma dinâmica ascencional, de um herói vencedor; ou de 

morte, cenário dramático no qual a queda do herói é atualizada. 

No actante matricial a atualização do universo místico positiva ocorre quando o espaço 

representado indica um lugar seguro, protegido, no qual o personagem pode levar uma vida de 

quietude e sossego. Na atualização da sua forma negativa o ambiente se apresenta inquietante, 

inseguro, inóspito, repleto de perigo e fragilidades, incapaz de oferecer abrigo seguro ao 

personagem. 

No actante principial a emergência da polaridade positiva supõe que o monstro, ou 

qualquer outra representação da morte, foram eliminadas. Em sua forma negativa o monstro é 

antropomorfizado, e todos os outros elementos parcialmente mortíferos entram em 

competição com o personagem e tendem a fusionar-se com ele ou a substituí-lo. 

No actante potencial positivo a representação se dá em relação a um referencial 

semântico organizador dos processos míticos que dependem daquele com o qual se integram. 

Na sua forma negativa o actante não é suficientemente representado em consonância com o 

referencial semântico ordenador da estrutura mítica. 

O actante atrativo em sua forma positiva é circundado por uma conotação simbólica de 

beleza, de bondade. Em sua forma negativa ele se associa a valores socialmente depreciativos 

e negativos como a feiúra, a maldade, dentre outros. 

O actante evolutivo positivo se exprime através de representação coerente, serena de si 

mesmo, através do tempo. Em sua forma negativa o referido actante produz um efeito 

depressivo ou excitante num contexto crônico de excesso ou falta. 

O actante diferenciado positivo é constituído por uma polaridade morfologicamente 

complementar dentro do dinamismo de evolução funcional da vida. Na sua forma negativa 

refere-se a pares de polaridades morfologicamente similares, ativando forças de rivalidade, 

destruição e morte. 

O actante interativo, quando atualizando seu lado positivo, age como elemento 

potencializador de ligações e intermediação entre dois pólos. No seu aspecto negativo ele 

fermenta representações de separação e interdição entre as polaridades. 
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7.1.4. Os Pares de Actantes 

 

Apesar da descrição das estruturas antropológicas do imaginário de Gilbert Durand 

(heróica, mística e sintética) ser abordada separadamente, os primeiros resultados das 

pesquisas com o AT-9 demonstraram que elas têm um caráter dinâmico, bipolar. Assim, os 

actantes formam pares e são agrupados dois a dois. Seguem-se os pares actanciais. 

Actante individuado/actante matricial (bipolaridade heróico-mística). Este par se 

define pela atualização de um pólo dominante. Em se tratando da estrutura heróica positiva, 

há um predomínio de símbolos ascencionais. Quando negativa, registra-se a presença de uma 

cinestesia catamorfa, a queda e fracasso do herói. Em contrapartida, na estrutura mística 

positiva prevalece um simbolismo de proteção e acolhimento. Em sua vertente negativa há 

supremacia de uma representação de perigo e insegurança. Contudo, na definição de uma 

estrutura, o outro pólo se acha potencialmente presente. Assim, na decodificação do 

imaginário heróico ou místico, a dinâmica da representação é apreendida não como um 

funcionamento de um só pólo, mas como se entre eles existisse um eixo conectivo. A relação 

dos dois actantes se faz segundo uma relação de antagonismo. Segundo um modelo gestáltico, 

quando um se revela como figura o outro aparece como fundo e vice-versa. 

Actante evolutivo/actante atrativo (universos místicos diacrônicos). Os dois actantes 

são permeados por uma força de ordenação guiada pelo princípio de diacronia, obedecendo a 

uma dimensão de progresso linear e de desenvolvimento cíclico. Por um lado eles atualizam a 

mitologia cíclica do retorno e da renovação e, por outro, a mitologia do progresso linear. A 

noção de etapas está presente nos dois universos. 

 No actante evolutivo, elas se revelam por uma força de coesão que levam o sujeito a 

percorrer etapas, visando alcançar o sonho, o objeto de suas idealizações. É impulsionado 

para a mudança, a transformação, segundo um modelo linear de progresso.  

No actante atrativo, a força de coesão subjaz a um modelo de renovação atualizado por 

ciclos, por etapas.  Este par de actantes opera segundo um modelo de evolução diacrônico. 

Assim, contempla, simultaneamente, um fechamento cíclico, ligado à renovação, e uma 

abertura, vinculada às representações de progresso linear em direção a um objetivo.  

Considerando o encadeamento e a interconexão entre esse dois actantes, Durand, Y. 

(1988), propõe a adoção de uma estrutura espiralada para sua representação. Ela expressa, 

simultaneamente, a identidade das etapas existenciais vencidas, segundo um ciclo, e a 

progressão ascencional ou de declínio, segundo o ponto de vista de atração. O modelo 
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espiralado evita uma solução de continuidade entre a progressão cíclica e a progressão linear, 

possibilitando a integração desses dois actantes.  

Actante diferencial/actante interativo. Estes dois actantes ordenam o universo 

simbólico sincrônico. O universo de natureza dualista articulado pela mediação, pela troca, 

pela passagem, quando positivo. Quando negativo, se expressando pela clivagem, pela 

separação. O actante diferencial revela a bipolaridade morfologicamente complementar 

própria de um dinamismo de aparência unificada. Quando positivo, liga-se à vida. Quando 

negativo, à morte. O actante interativo se caracteriza pela intermediação, pela comunicação 

entre dois mundos. A articulação entre estes dois actantes remete à noção de limites, de 

fronteiras, ou de modelos de organização, tal qual uma membrana que une e separa duas 

zonas espacialmente diferentes.  

Actante principial/actante potencial. O que define o actante principial é sua força de 

coesão, ordenadora, em torno de um núcleo comum, integrando os diversos componentes do 

drama, inclusive o actante potencial, que emerge como possibilidade, mas não chega a definir 

a trama, a se atualizar. 

Partindo da definição dos actantes, Durand. Y., (1988), concebeu um diagrama 

actancial, através do qual os actantes podem ser graficamente representados.  
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Quadro do Diagrama Actancial (Durand. Y. 1988) 

 

           

 

7.1.5. Análise dos elementos 

 

Os nove elementos que entram na composição da estruturação dos diversos micro-

universos míticos se atualizam através de diferentes registros. Eles contemplam três 

categorias de classificação: morfológica, funcional e simbólica. O objetivo é apreender as 

características que o sujeito atribuiu a cada um dos nove elementos do teste. Na sua 

representação morfológica (de que maneira o elemento foi representado); na sua função (qual 

o papel a ele atribuído na trama); na sua simbologia (o que representa simbolicamente o 

elemento desenhado). 

 De acordo com a classificação das estruturas do imaginário proposta por Gilbert 

Durand e normatizadas através do AT-9, deve haver uma coerência entre estas três dimensões 

e o micro-universo mítico revelado no teste.  

A título de exemplificação, o monstro pode ser representado por um dinossauro, por 

uma guerra, um fantasma (registro morfológico); na sua função ele pode aparecer perseguindo 

o personagem, destruindo a humanidade, devorando pessoas (registro funcional); e pode ser 

interpretado como representante do mal, da morte, da inveja (registro simbólico).  
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 7.1.6. Análise das conexões de imagens 

 

Esta análise tem por objetivo apreender as relações que o sujeito do teste estabeleceu 

entre os nove elementos desenhados. Ela se realiza através da observação atenta do relato do 

sujeito, registrando as conexões que ele estabeleceu entre os elementos do seu desenho. Há 

dois eixos norteadores dessa análise: união e exclusão. Os elementos tendem a se unir por 

motivos funcionais, ou a se separar por oposição. A classificação obedece a três tipos de união 

e três tipos de exclusão, dentro de duas classes: primal e dual.  

Na classe primal se classificam a ligação funcional; a ligação por vizinhança; a 

inclusão positiva. Será representada por traços contínuos para a ligação funcional; traço e 

ponto para união por vizinhança; e pontilhado para a inclusão positiva. 

Na classe dual se classificam a exclusão funcional; a exclusão por afastamento ou 

distância; e a inclusão negativa. Sua representação dar-se-á por traços duplos contínuos para a 

exclusão funcional; traço e ponto para a exclusão por afastamento; e pontilhado para a 

inclusão negativa. 

Inicia-se a análise situando em um espaço os nove arquétipos desenhados, através de 

um círculo, numerando os elementos conforme a ordem seguida nas instruções do teste. Em 

seguida passa-se a anotar cada relação estabelecida na narrativa do teste, a partir do traçado já 

mencionado acima.  

Para a realização do teste os sujeitos devem utilizar lápis. Não é permitido o uso de 

régua, borracha ou corretor. O período de realização estabelecido é de trinta minutos, para 

evitar que o sujeito se demore indefinidamente na tarefa. Contudo, pode ser prolongado até a 

completa realização do teste. 
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CAPÍTULO 8  
METODOLOGIA 

 
  

No presente estudo para apreensão da dimensão imaginária dos professores foram 

utilizados o Teste Arquetípico de Novo Elementos (AT-9), entrevistas semi-estruturadas e 

histórias de vida. A opção feita pela aplicação do AT-9 recaiu sobre a riqueza de elementos 

arquetípicos proporcionada pelo teste, além da sua estreita conexão com a Teoria Geral do 

Imaginário de Gilbert Durand, que apóia o referido projeto.  

O universo pesquisado foi composto por quarenta (40) professores: vinte (20) de 

matemática e vinte (20) de disciplinas diversas, do Ensino Fundamental e do Ensino Médio 

vinculados à Rede Pública e/ou Privada de Ensino da cidade do Recife. Os contatos foram 

feitos, inicialmente, através de indicações de professores da UFPE. Em seguida formou-se 

uma rede na qual os próprios participantes da pesquisa indicavam possíveis colaboradores. 

Como indica o resultado da pesquisa, em meio a várias recusas e impossibilidades de 

participação, tivemos a colaboração de 40 professores. 

Em relação aos professores de matemática o universo pesquisado teve a participação 

de vinte professores da rede pública da cidade do Recife, catorze homens e seis mulheres. A 

maioria daqueles que compõem esta amostra, onze professores situam-se na faixa etária entre 

40 e 50 anos. Cinco professores têm entre 30 e 37 anos. Três entre 51 e 55 anos e um 

professor com 27 anos. Quinze destes professores têm entre 10 e 29 anos de atividades no 

magistério, quatro entre 2 e 9 anos e 1 com 35 anos de docência.  

Entre os professores e disciplinas diversas a amostra contou com a participação de 

dezenove professores da rede pública e um da rede privada da cidade do Recife, dezoito 

mulheres e dois homens. Dez destes professores têm entre 40 e 50 anos. Quatro têm entre 51 e 

60 anos e quatro na faixa dos 30 anos. Um professor tem 62 anos e outro 26 anos. Treze 

destes professores têm entre 20 e 30 anos de atividades no magistério, cinco entre 10 e 19 

anos. Um com 32 anos e outro com 5 anos de docência.  

 A distribuição destes professores entre as diversas disciplinas está discriminada como 

se segue: seis professoras de Língua Portuguesa e Inglês; Cinco professoras de História; três 

professoras de Ciências; duas professoras de Educação Artística; um professor de Geografia; 

uma professora de Inglês; um professor de Língua Portuguesa; uma professora das Disciplinas 

Pedagógicas. 
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 As entrevistas semi-estruturadas e as histórias de vida foram articuladas com os 

resultados do AT-9, na tentativa de apreensão do imaginário através da maneira de pensar, 

sentir e agir dos professores expressados em seus discursos. As entrevistas foram pontuadas 

por questões referentes à razão da escolha do magistério na disciplina ministrada; a visão da 

matemática em relação às outras disciplinas; a visão que professores de outras disciplinas têm 

em relação à matemática; como cada um descreve a sua prática pedagógica; aspectos 

considerados gratificantes na vida profissional; além de desafios e obstáculos na prática 

pedagógica e como são enfrentados. 

Através das entrevistas os professores puderam falar, então, sobre o seu percurso 

profissional, desafios e gratificações da vida de professor e suas histórias de vida. Buscou-se 

revelar as afinidades e coerências, ou não, das imagens subjacentes ao discurso, com as 

imagens projetadas no AT-9.  

O local e horário do trabalho realizado atenderam à disponibilidade dos professores. A 

maioria dos encontros ocorreu no próprio local de trabalho do professor. Alguns na UFPE e 

outros ainda em suas residências. Cada aplicação do AT-9 com a entrevista durou cerca de 

duas horas. Com exceção de 05 testes, todos os AT-9 (s) foram aplicados individualmente. 

Todas as entrevistas foram gravadas e posteriormente transcritas, na íntegra. Para constar da 

análise dos resultados foram selecionados os aspectos considerados mais relevantes em 

relação ao atendimento do objetivo do estudo.  

Através da análise dos elementos projetados nos protocolos do teste, pretendeu-se 

conhecer a estrutura do imaginário deste grupo de professores, decodificando e interpretando 

as mensagens contidas nas imagens gráficas (desenho, relato, respostas ao questionário). Estas 

respostas arquetípicas, cotejadas com a análise das entrevistas e histórias de vida forneceram 

pistas para a compreensão da maneira como o grupo estudado estrutura e atualiza seu micro-

universo mítico.  
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CAPÍTULO 9 

ANÁLISE DOS PROTOCOLOS DOS AT-9(s), DAS ENTREVISTAS E DAS 

HISTÓRIAS DE VIDA DOS PROFESSORES DE MATEMÁTICA E DAS DIVERSAS 

DISCIPLINAS 

 
 

9.1. Introdução 

 

Durand, Y. (1969) na formulação experimental do AT-9 adverte sobre a dificuldade do 

estudo experimental da função simbólica não apenas pela sua natureza subjetiva, como pela 

sua ambivalência, ambigüidade e plurivalência. Assim, o referido autor procura configurar um 

espaço em que o símbolo possa expressar simultaneamente a sua natureza subjetiva e 

plurivalente.  

 Quando o símbolo aparece isoladamente, seu sentido se limita ao significado usual, 

vinculado à sua função, ou seja, a função da roda é rodar. Contudo, dentro deste limitado 

universo há toda uma gama de significações subjetivas que podem ser dadas por cada 

indivíduo. Assim, a roda pode significar a roda gigante, a roda da sorte, a roda do carro. A 

interpretação do que significa cada símbolo para o indivíduo é realizada dentro do contexto do 

conjunto de significantes mais amplos. “Somente no interior de mais ampla mensagem 

semântica é que seu conteúdo verdadeiramente se torna preciso, quando então um sujeito 

poderá a ele atribuir uma forma e uma função” (DURAND, Y. 1969:13). 

Todavia “o jogo dos subconjuntos não é ilimitado: o sentido deve ser buscado, nos 

limites dos balizamentos empíricos” (DURAND, Y. 1969:137). 

Assim, na interpretação do AT-9, a definição de tais fronteiras revela-se por uma 

análise dos subconjuntos significantes dos símbolos utilizados. “É ao nível do símbolo isolado 

que todas as aberturas indefinidas são possíveis, ao passo que ao nível do discurso significante 

acontece certo fechamento” (DURAND, Y. 1969:137). 

Na elaboração da interpretação dos protocolos do AT-9 procura-se pela convergência 

simbólica, metodologia que 

 
“consiste em afirmar que somente a consideração de um agrupamento relacional de 
símbolos – isto é, sua disposição em certa rede – permitirá um conhecimento 
plausível dos mecanismos imaginários. Em outras palavras, a “função” imaginária 
corresponde à estrutura que emerge através da disposição, do agrupamento, das 
relações existentes num conjunto de símbolos. Dentro dessa abordagem, as 
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estruturas são definidas pela repetição de agrupamentos isomorfos. Vale dizer que o 
fenômeno da “redundância” ou da repetição temática própria a cada relato ou grupo 
de relatos significa a constituição isomorfa do eixo – ou da polaridade – 
simbolizador” (DURAND. Y. 1969:138). 

 

 Segundo Duborgel (1992:15), “Encarada simultaneamente como espelho 

especificamente revelador das marcas de uma cultura e como “instituidora” dessas marcas, a 

vida da Escola” é atravessada pelos discursos dos professores. Oficiais ou não, em que se 

inspiram estes discursos? O que deles podemos apreender? Qual a imagem da imaginação que 

se sobressai no discurso e no protocolo do AT-9 dos professores pesquisados? Por que 

professores? E particularmente, por que professores de matemática, e não de história, de 

língua portuguesa, por exemplo? O exercício da docência verbalizado em seu discurso é 

animado por algum mito? Que mitos são patentes, e quais os mitos latentes que podem ser 

vislumbrados através das falas dos professores?  

 Em que pese a tentativa de adotar uma postura de relativisação, própria ao 

procedimento antropológico, a qual privilegia colocar-se na posição cultural do outro, para a 

partir daí compreender a significação dos seus comportamentos, pensamentos e sentimentos, 

assumimos  que a subjetividade do pesquisador é um forte determinante em todo o processo 

de interpretação. 

É assim, através de um olhar qualitativo, interpretativo, subjetivo que lemos o At-9 e 

os discursos dos professores. Ressalto, contudo, que o reconhecimento deste fator não 

significa ausência de rigor no atendimento às demandas do aporte teórico-metodológico 

adotado no presente trabalho. 

  Segundo Durand, G. (1996) há sempre um risco em interpretar, mas, citando seu 

mestre Bachelard, a “felicidade da leitura feliz” é poder interpretá-la. E se pergunta: qual obra 

de arte lhe oferece um sentido pronto? O sentido está sempre por ser descoberto pela leitura e 

interpretação que lhe anima e lhe empresta vida. Tal qual uma partitura musical, qualquer 

criação humana exige uma leitura interpretativa que venha lhe dar à luz. É este o fio condutor 

que orienta a leitura e a interpretação da produção dos professores. 

Assim, a leitura e interpretação do AT-9, em que pese a orientação a ser seguida, 

através do seu quadro interpretativo, configuram-se como um caleidoscópio a espera de um 

sentido complementar assinalado pela análise e interpretação do pesquisador.  

É responsabilidade de cada pesquisador aventurar-se neste universo com o seu saber, e 

talvez, principalmente, com o seu não saber, para que da sua leitura possam tomar forma as 
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sombras, as reservas, as hesitações, os ditos e os não ditos, os quais teimam em aparecer nas 

fissuras e entrelinhas da paisagem imaginária projetada por cada professor.  

É com esta perspectiva que nos lançamos à tarefa de leitura e interpretação das 

produções dos professores pesquisados, ainda lembrando o que diz Durand, G. (1996), em 

seus comentários sobre a obra de A. Gide “só encontras aquilo que não procuras”, assim, 

“cada vez que se parte em direção a qualquer coisa, é a algo diferente que se chega” 

(DURAND, G. 1996:113).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

112

9.2. Protocolos de Matemática 

9.2.1. Protocolo 01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Te lembras amor, naquele domingo que passamos no “domingo no parque” na UFPE. 

Nos divertimos muito. Corremos de Roda Gigante, no triciclo dentro do lago vimos os 

peixinhos pulando à flor da água os pássaros, gansos e quando ficamos lá no alto da roda 

gigante nos beijando tomados pelo fogo do nosso amor. Olhando p/ direita se ver a 

Universidade, com a Luz do conhecimento e para a esquerda se ver o cemitério da Várzea a 

morte da falta de perspectiva.” 

 

9.2.1.1. Análise Estrutural 

 

9.2.1.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O aspecto gráfico deste desenho ocupa toda a folha.  Ao lado esquerdo está desenhada 

uma roda gigante com realce para a haste de sustentação da roda, cuja altura é um pouco 

maior do que o diâmetro da roda gigante. Nesta, o personagem (casal) aparece bem ao centro, 

na parte superior da roda. Um pouco atrás aparecem as letras maiúsculas UFPE da qual saem 

alguns riscados.  Logo abaixo se vê a escadaria de acesso à roda gigante com cinco degraus. 

Cinco pequenas figuras humanas estão a caminho do brinquedo. A primeira ainda não 

alcançou o primeiro degrau. A segunda está no primeiro, a terceira e quarta no terceiro e 

quarto degraus respectivamente e a quinta está prestes a ter acesso ao acento da roda gigante. 

Esta parte do desenho ocupa praticamente a primeira metade da folha. 
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 Em seguida temos uma árvore com seus galhos eretos para o alto, espaço em que se 

observam dois pássaros voando e logo abaixo um lago com seis peixes. Um pouco acima, no 

lado direito, à altura do vôo dos pássaros, encontram-se uns riscados verticais, medindo entre 

dois e três centímetros, com a legenda CEMITÉRIO. 

 O cemitério fica do lado contrário da UFPE, em um nível um pouco mais abaixo, bem 

distante do personagem. Este aparece sentado no alto da roda gigante, próxima à UFPE. Um 

pouco acima dos pássaros o autor do protocolo escreveu seu nome. 

 Em um primeiro olhar o desenho sugere ludicidade e diversão pela relevância da roda 

gigante na cena desenhada. O espaço parece seguro. A postura do personagem (casal) 

sentado, se divertindo em sentido oposto e distante do cemitério (monstro); a eufemização da 

espada em haste para segurar a roda gigante; a queda representada pela roda gigante, 

minimizada pelo movimento circular da roda e pelo caráter de lazer; sugere a presença do 

Regime Noturno de Imagens.  

 

9.2.1.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

9.2.1.4. Idéia central do discurso: “Um encontro na universidade, final de semana com minha 

companheira, no domingo no campus.” 

Os elementos em torno dos quais foi construído este desenho foram: “a roda gigante; 

lago, peixes, aves, pessoas no parque”.  A cena termina “com um beijo no alto da roda 

gigante, curtindo o fogo do amor”.  Para participar da cena o autor do teste se posiciona “na 

beira do lago, tomando sorvete.” Nenhum elemento do teste é escolhido para ser eliminado. 

 O presente relato congrega todos os elementos em torno de um clima de descontração, 

diversão e afetividade amorosa. Quando o autor menciona “corremos de roda gigante, no 

triciclo”, interpretamos a ação correr no sentido figurativo que se emprega aqui no nordeste 

ao se fazer referência ao brincar em um parque de diversão. Nesta região se fala: correr no 

carrossel, correr no barco, no sentido de se divertir através dos movimentos específicos de 

cada brinquedo. 

O triciclo se refere ao número três. Segundo (Chevalier & Gheerbrant 1982), o três é 

um número que se reveste de importante  significação em várias culturas. Para os chineses é 

um número perfeito. O três indica uma ordem intelectual e espiritual. Nas religiões do antigo 

Irã o número três inspira a tripla divisa: “Bom pensamento, boa palavra, e boa ação” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982:899). 

 Em relação ao aspecto intelectual “O ternário traduz tanto a dialética no exercício 

lógico do pensamento quanto o movimento, em física, e a vida, em biologia”. Esta simbologia 
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intelectual e espiritual do número chama a atenção quando se observa a opção religiosa 

(muçulmano) e profissional (professor de matemática) do autor do protocolo (CHEVALIER 

& GHEERBRANT, 1982:899). 

 Os peixes, os pássaros e o ganso, todos compõem o desenrolar harmonioso da trama, a 

qual retrata um espaço concreto no campus da UFPE, perto da qual reside o autor do teste. O 

peixe vincula-se ao simbolismo do nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração 

cíclica. O pássaro e seu vôo simbolizam estados espirituais superiores e a relação entre a terra 

e o céu.  Lembremos que, em que pese a simbologia dos gansos como animais selvagens na 

cultura Chinesa, os aqui referidos não se enquadram nesta simbologia (CHEVALIER & 

GHEERBRANT 1982:899). 

 Acrescente-se ao ambiente aprazível desenvolvido pela história do desenho, uma cena 

que traz um clima de sensualidade e aconchego ao relato - “e quando ficamos lá no alto da 

roda gigante, nos beijando tomados pelo fogo de nosso amor” – Esta cena, somada à inclusão 

da universidade que traz “a luz do conhecimento” se contrapõe ao Cemitério, interpretado não 

no seu sentido concreto, mas aparecendo como o monstro eufemizado, simbolizando a “morte 

da falta de perspectiva”. 

Observe-se ainda que, “Olhando para a direita. Se vê a Universidade. Com a Luz do 

conhecimento”. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), na Antiguidade Clássica a noção de 

direita está vinculada a um bom presságio, representando algo favorável, que se direciona  no 

mesmo sentido que o Sol. Na tradição cristã ocidental a direita está ainda ligada a um sentido 

ativo, associando-se ao futuro e a um significado benéfico. Ela ainda exprime a sagacidade da 

razão e o esforço necessário para sua consecução.  

“E para a esquerda. Se vê o cemitério da várzea. A morte da falta de perspectiva”. 

Ainda segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a esquerda é de mau augúrio. É nefasta, 

maléfica e vai em direção contrária ao Sol, seguindo para baixo onde o sol termina seu 

declínio. A esquerda está ligada à passividade, ao passado, sobre o qual o homem não tem 

controle. Está também ligada ao repouso, à paz e ao silêncio, necessários à vida 

contemplativa.  

É interessante notar que a referência e a associação dos elementos acima referidos são 

simbolicamente coerentes com as observações de Chevalier & Gheerbrant (1982). 

A coerência simbólica até então apresentada em que todos os elementos se concentram 

em torno de um espaço seguro e de aconchego, sugere a presença de um Regime Noturno de 

Imagens no qual se inscreve um discurso estruturado em torno de Micro Universo Místico 

Lúdico.  
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9.2.1.5 Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 
 
Queda: Roda Gigante (Morfológica). Diversão (Funcional). A necessidade de diversão 

(Simbólica).  

 Neste protocolo a queda foi representada por – roda gigante –. Considerando a queda, 

notadamente um estímulo ansiogênico através do qual se projeta a angústia da passagem do 

tempo e da morte, esta representação sugere a atualização de um processo retórico de 

minimização da angústia. Uma queda anódina, que, ao destinar-se ao lazer e à diversão 

acalma a angústia desencadeada. Na amostragem de Durand, Y. (1988), corresponde a 1% dos 

protocolos pesquisados. Esta representação leva a pensar na hipótese de estarmos diante de 

um micro universo místico lúdico (Durand, Y. 1988). 

 A função da queda – diversão – pertence à categoria “utilidade diversa” configurando 

um universo místico em 20% da amostragem de Durand, Y. (1988). Esta representação 

mostra-se congruente com o contexto encenado pelo desenho e pelo relato, os quais 

privilegiam uma atmosfera lúdica com o predomínio de atividades de lazer e recreação. No 

plano simbólico (Diversão) está representando Vida. 

 

Espada: Haste da Roda Gigante (Morfológica). Sustentação (Funcional). Busca para o alto 

(Simbólica). 

 A espada, estímulo, por excelência, pertencente ao universo heróico, apesar da sua 

verticalidade e dimensões hiperbolizadas que podem ser observadas no desenho, é 

representada no referido protocolo como a – haste da roda gigante –. Ligada à função de  

– sustentação – da roda gigante remete mais uma vez a um gesto inofensivo, do ponto de vista 

da função de uma arma, notadamente considerada como objeto de ataque ou de defesa, 

perdendo assim a sua atribuição heróica. Pertence à categoria “diversos”, que corresponde a 

2% na amostragem de Durand, Y. (1988), comum aos universos místicos. Posicionada ainda 

como suporte de sustentação para um brinquedo destinado à diversão e ao lazer, aponta para 

hipótese de um micro universo místico lúdico, habitualmente um ambiente protegido onde 

as ameaças serão mantidas à distância (Durand, Y. 1988). 

 Sua função – sustentação – da roda gigante desempenhada pela espada faz parte do 

grupo “utilidade diversa”, correspondente a 8,6% na amostragem de Durand, Y. (1988), uma 

estratégia comum de funcionamento no quadro da estrutura mística, reforçando o universo de 

vida pacata da referida estrutura (Durand, Y. 1988). No plano simbólico (Busca para o alto) 

está representando Vida. 
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Refúgio: O Ar na Roda (morfológica). Liberdade (Funcional). Liberdade. Longa visão 

(Simbólica). 

 Segundo Durand, Y. (1988), qualquer espaço pode se tornar refúgio, contudo, as 

imagens de casa, cabana ou gruta são as mais freqüentes. Neste protocolo, – o ar na roda – se 

refere a uma categoria “muito secundária”, correspondendo a 0,5% na amostragem de 

Durand, Y. (1988). 

 Segundo Durand, Y. (1988) há uma extensa gama de significações funcionais para o 

refúgio tendo o aparecimento da função protetora uma elevada freqüência.  O refúgio 

representado pelo ar da roda gigante tem uma função de – liberdade –. Esta função está sendo 

tratada simbolicamente. O fato de estar no alto da roda gigante em contato com o ar estimula 

a sensação de liberdade ratificada pelo beijo do casal (personagem).  

No plano simbólico (liberdade. Longa visão) está representando Vida. 

 

Monstro Devorador: O Cemitério (Morfológica). Morte (Funcional). Falta de conhecimento e 

perspectiva (Simbólica) 

 Neste protocolo o arquétipo do monstro devorador é representado por uma figuração 

pertencente à categoria “imagens do meio-ambiente”. Estas imagens se distribuem em dois 

níveis de dicotomia: real/fantástico e natural/construído (Durand, Y. 1988). 

No caso específico – o cemitério – faz parte do meio-ambiente construído. Cemitério, 

(Koimeterion) palavra de origem grega significando dormitório, lugar para dormir, configura-

se em um local onde, inexoravelmente, todos, um dia, depois de mortos, irão habitar. O 

monstro devorador aparece aqui, literalmente, com a função inescapável da morte. No entanto 

sua simbolização é a  – falta de conhecimento e perspectiva –. 

Segundo Durand, Y. (1988), 12% das imagens de meio-ambiente são encontradas em 

micro universos místicos em oposição aos micro universos heróicos que apresentam 0% 

destas figurações.  

No contexto geral deste protocolo – a morte –, como função do monstro (cemitério) 

aparece como uma ameaça potencial, correspondendo a 8% na amostragem de Durand, Y. 

(1988). Contudo, esta ameaça parece ainda estar longe de atingir o personagem. Este, do alto 

de uma roda gigante, parece ter controle sobre a paisagem que se delineia sob os seus olhos, 

que lhe confere  – liberdade e longa visão –. Refugiando-se no ar que respira no alto da roda 

– os mortos não respiram – sente-se cada vez mais vivo e distante da morte e do cemitério, 

este monstro que simboliza a falta de conhecimento e perspectiva. No plano simbólico (Falta 

de conhecimento e perspectiva) está representando Morte. 
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Elemento Cíclico: Roda Gigante (Morfológica). Diversão (Funcional).  

Satisfação. Alegria (Simbólica).  

A imagem atribuída ao elemento cíclico – roda gigante – pertence à categoria “rodas 

integradas”, correspondendo a 16% na amostragem de Durand, Y. (1988), classificando-se 

como objetos construídos. A roda, como símbolo privilegiado de deslocamento e de 

libertação, representa o vir a ser cíclico, favorecendo o controle do tempo e a predição do 

futuro (CHEVALIER & GHEERBRANT 1982). 

Nos micro universos místicos a figuração do tempo se apresenta sob controle. Neste 

protocolo a roda gigante se apresenta como resposta a dois estímulos arquetípicos: a queda e o 

elemento cíclico, cuja função é idêntica, diversão. A angústia pela finitude e passagem do 

tempo é controlada através da mesma representação, a roda gigante, um brinquedo utilizado 

pelo autor do teste para se divertir e lá do alto colocar-se na posição de observador da Luz do 

conhecimento representado pela universidade e da falta de perspectiva representado pelo 

cemitério da várzea.  

A função do elemento cíclico – diversão – compõe coerentemente com o núcleo 

temático subjacente à expressão gráfica e discursiva explicitada neste protocolo. Pertence à 

categoria “comodidade e vida tranqüila” correspondendo a 8,5% na amostragem de Durand, 

Y. (1988). No plano simbólico (Satisfação. Alegria) está representando Vida. 

 

Personagem: O Casal (Morfológica). União (Funcional). Satisfação (Simbólica) 

 Esta representação – o casal – como personagem configura-se como uma resposta que 

ocorre com maior freqüência em uma estrutura mística, na qual a morfologia do personagem 

se apresenta em mais de uma figura, correspondendo a 1% na amostragem de Durand, Y. 

(1988). Neste caso, especificamente nos universos místicos lúdicos, o “fazer” tem 

preponderância sobre o “parecer”, este último mais compatível com o micro universo heróico 

(Durand, Y. 1988). Saliente-se que neste protocolo o casal está se divertindo no domingo no 

parque e todos os elementos se congregam em torno desta cena.  

A função – união – do personagem (casal) remete ao desejo de paz e tranqüilidade, 

próprio ao micro universo místico. Pode ser incluído na categoria “vida tranqüila”, 

correspondendo a 27% dos universos místicos na amostragem de Durand, Y. (1988).  No 

plano simbólico (Satisfação) está representando Vida. 
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 Água: Lago (Morfológica). Beleza (Funcional). Serenidade. Paz (simbólica) 

 A água representada pelo – lago – compõe coerentemente a cena de um micro 

universo místico lúdico no qual o personagem/casal passeia de triciclo num clima de paz e 

serenidade. Pertence à categoria “água limitada” correspondendo a 26% dos universos 

místicos na amostragem de Durand, Y. (1988). A água do lago é límpida e símbolo de vida 

uma vez que serve de habitat aos peixes que pulam à flor da água. 

 O lago aqui aparece com uma simbolização diversa da encontrada em Chevalier & 

Gheerbrant (982:533), na qual o lago “simboliza o olho da Terra por onde os habitantes do 

mundo subterrâneo podem ver os homens, os animais, as plantas, etc.” Eles também podem 

ser aterrorizantes quando habitado por ninfas, sereias, e feiticeiras, as quais atraem os homens 

para a morte.  

Segundo Durand, Y. (1988), os protocolos pertencentes ao micro universo místico 

tendem a atribuir à água uma função utilitária. Em desacordo com esta tendência o protocolo 

ora analisado atribui à água uma função simbólica – beleza –. No entanto, no contexto geral 

das respostas dadas ao protocolo ela compõe com o teor geral do cenário proposto. No plano 

simbólico (Serenidade. Paz) está representando Vida. 

 

Animal: Peixes e Aves (Morfológica). Beleza (Funcional). Simbolização omitida. 

O animal representado por – peixes e aves –, com a função de beleza complementam a 

paisagem da figuração do micro universo místico (Durand, Y. 1988).  

De acordo com Durand, Y. (1988) as várias categorias de animais encontram-se 

distribuídas nas três estruturas. Entretanto, nos universos heróicos as respostas mais comuns a 

este estímulo são pássaros e répteis. Ao passo que nos universos místicos as figurações mais 

comuns são peixes e mamíferos, correspondendo a 27% e 31%, respectivamente, na 

amostragem de Durand, Y. (1988). 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o peixe vincula-se ao simbolismo do 

nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclica. Considerando que o autor do 

protocolo ora analisado professa a religião islâmica, lembremos que o Islã associa, também, o 

peixe á idéia de fertilidade. Acrescente-se, ainda que, os peixes estão agrupados em pares, 

detalhe que compõe com o clima de harmonia do contexto deste protocolo. 

As aves ou os pássaros simbolizam a relação entre o céu e a terra assim como os 

estados espirituais superiores. Nos textos védicos simbolizam a amizade dos deuses para com 

os homens (Chevalier & Gheerbrant 1982). 
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A função do animal neste protocolo é trazer  – beleza ao cenário –. Foi omitida sua 

simbolização. No entanto, no contexto geral das representações deste protocolo este elemento 

está ligado à vida (CHEVALIER & GHEERBRANT  1982). 

 

Fogo: Amor do Casal (Morfológica). União. Satisfação. (Funcional). Amor. Paixão 

(Simbólica). 

 O fogo é representado por – amor do casal –. Esta representação do fogo pertencente à 

categoria “fogo interior”, próprio de estruturas místicas, é reafirmada pelo amor do casal com 

a função de – união e satisfação – ratificando o clima de paz e serenidade que percorre toda a 

composição deste teste. 

O fogo é tratado simbolicamente, desempenhando o papel de união e satisfação do 

personagem (casal) fazendo parte do contexto aprazível do desenho. No plano simbólico 

(Amor. Paixão) está representando Vida. 

 

9.2.1.6. Síntese da análise do protocolo 

 

 Na análise de todos os elementos do protocolo predomina um clima de paz, harmonia 

e diversão, permeando toda a ação dramática encenada. O personagem, representado pelo 

casal, constrói a tessitura do seu discurso a partir de um tema central de paz, harmonia, união 

e lazer.  

Os estímulos ansiogênicos, a queda e o monstro, eufemizados, compõem 

harmoniosamente com o sentido dado ao discurso. A espada, estímulo destinado à resolução 

da ansiedade, normalmente aparece como arma de ataque ou defesa. Neste protocolo ela é 

figurada como a haste de sustentação da roda gigante, perdendo assim a sua atribuição 

heróica. Todos os elementos do teste apresentam funções e simbolismos que se harmonizam 

com o eixo central da cena; paz, harmonia, lazer.   

Neste sentido, o conjunto do trabalho apresentado é compatível com o Regime 

Noturno de Imagens, particularmente com o Micro Universo Mítico Místico Lúdico.  

   

9.2.1.7. Entrevista: vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 50 anos de idade e 20 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião muçulmana e considera-se de classe 

média baixa. Fez licenciatura em matemática em faculdade privada e especialização na UFPE. 
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 Seus pais tiveram sete filhos sendo ele o 5º na ordem dos nascimentos. Sempre gostou 

de matemática. “É uma coisa quase inexplicável. Não é que eu escolhi ser professor de 

matemática, mas eu não me via sendo professor de outra coisa entende? Também eu acho que 

fui assim quase que intuitivamente. Depois de maduro eu conscientemente faria esta escolha”.  

 Em vários momentos da entrevista o professor se referiu à intuição. Segundo Hillman 

(1996), este é um modo que o invisível usa para tornar-se perceptível e atualizar-se na vida 

cotidiana. Traduz-se em um conhecimento direto e imediato no qual não estão envolvidos 

processos de raciocínio e reflexão. As intuições não podem ser produzidas, elas acontecem, 

tal qual relatou este professor. Contudo, não sendo dons semidivinos, requerem a companhia 

do raciocínio, do sentimento e da sensação os quais venham protegê-la de equívocos. Nesta 

entrevista fica claro que, só depois de seguir o percurso ditado pela intuição, o professor pôde 

refletir conscientemente sobre o acerto da sua escolha.  

 “Houve um período no sindicato que a gente fez esta reflexão. Se a gente tinha 

escolhido realmente essa profissão de professor.” “Eu tive oportunidade de trabalhar fora do 

ensino, na área da engenharia e não me estimulei”. 

 Em outro momento, o professor relata o fato de que encontrou antigos colegas do 

curso de engenharia, o qual ele não chegou a concluir, que lhe incentivaram a terminar o 

curso. “Eu não vi função nenhuma acredita? Eu, eu gosto de ensinar, na verdade”.  

Este professor não se percebe ensinando outra disciplina que não seja a matemática. 

Dos sete irmãos, cinco são professores. Considera que foi influenciado pelo irmão mais velho 

“que me deu grande força. Eu pedia ajuda a ele. Aí a gente se sentava juntos e eu resolvia os 

problemas de matemática. Eu acho que agora, refletindo mais agora com você, que eu já tinha 

refletido, foi ele quem me formou”. 

Antes de fazer o curso de especialização na UFPE via a matemática como uma 

“ciência iluminada. Eu tinha na verdade essa visão da matemática como bicho papão. Não um 

bicho-papão que eu já não tivesse dominado. De certa forma eu já tinha dominado, mas ainda 

era um bicho-papão”.  

Depois da especialização passou a ver a matemática como qualquer outra ciência. 

Mas, na escola, “quando os professores querem fechar uma avaliação do aluno, eles me 

pedem assim com se fosse um veredicto: vamos ver o que o professor de matemática tem para 

dizer. Matemática e português falando, então decretou a sentença do menino, entendeu?” 

Apesar do discurso novo, a representação da matemática como uma ciência superior às 

outras, continua em vigor. 
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Referindo-se ao contexto geral da vida de professor pontua as seguintes dificuldades: 

salários baixos; o trabalho em três turnos para compensar a baixa remuneração; a falta de um 

tempo dedicado ao planejamento “que leva mais tempo do que a própria aula”; classes 

superlotadas; falta de espaço para recreio dos alunos; o contexto geral das escolas “todo aluno 

é um caso especial. Esta semana mesmo mataram quatro alunos, quatro jovens. Isso é um 

absurdo”. 

Mesmo tecendo todas estas considerações, o professor diz: “Apesar de tudo isso eu 

tenho prazer em ensinar. Às vezes eu silencio esse prazer diante dos colegas se não vão dizer: 

tu és doido é? Mas eu tenho prazer. Eu sou um cabra com mais de vinte anos de ensino e 

ainda tenho prazer de fazer projetos e de executá-los em sala de aula”. Refere que todos os 

colegas só falam em aposentadoria, mas ele agora quer fazer mestrado. 

“Houve um momento em que eu tive uma crise muito forte no meu ensino. Assim por 

conta do contexto. O contexto é terrível. Deu-me uma baixa, uma depressão. Aí eu me 

balancei para deixar de ensinar. Foi exatamente nesse período que eu entrei para a 

especialização”. Assim, entrando em um processo depressivo, buscou o alto, a luz do 

conhecimento da UFPE, tal qual é figurada a universidade, no relato do AT-9. 

Na universidade o professor menciona que teve oportunidade de refletir mais uma vez 

sobre a sua profissão, e entendeu que era um professor de “verdade”. Considera a profissão 

muito bonita, muito rica, mas muito difícil diante do contexto atual. 

Concorda com os que dizem que a universidade tem “novos ares”. A universidade “lhe 

renova”. O curso de especialização lhe deu novos conhecimentos, liberdade e “calma” para 

mudar sua prática pedagógica e “inventar” outra prática, para “desconstruir”.  

Lembremos que no AT-9 o ar da roda gigante, situada no desenho perto da UFPE, lhe 

serve de abrigo e liberdade. Estarão estes ares relacionados aos “novos ares” da universidade 

que, à “luz do conhecimento” lhe abrigam e lhe possibilitam a liberdade de soltar-se das 

amarras de uma determinada prática, assim como sentir-se calmo e confortável para 

desenvolver uma ação mais independente?  

Calma é uma palavra que se repete no discurso. Parece ser um estado de espírito 

especialmente valorizado pelo professor. É a partir da calma que ele constrói e desconstrói sua 

prática pedagógica. O AT-9, também, foi construído em torno de um clima de diversão 

tranqüila e calma. 

“Uma das coisas que eu faço quando estou com os meus alunos é desconstruir a visão 

deles da matemática. Desconstruir a visão da matemática como inacessível”. Novamente 
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aparecem aqui as representações tradicionais da matemática que parecem dificultar seu acesso 

aos alunos e precisam ser “desconstruídas”. 

“Eu avancei muito, quer dizer... de mim para mim mesmo. Eu me acalmei muito com 

os alunos, com o que eu faço, depois que tomei consciência de que tudo o que eu falar para os 

alunos eu tenho que começar a partir do ponto que ele não sabe, entendeu? Por conta da 

especialização eu cheguei à consciência de que a gente tem que ver a dificuldade deles”.  

Refere que parou de reclamar dos alunos, dos outros professores, do sistema, de culpar 

quem quer que seja pela dificuldade dos alunos. Realiza seu trabalho a partir das dificuldades 

dos alunos. Quando encontra um erro “eu vou atrás e sei exatamente porque ele errou”. Refere 

gostar muito de trabalhar com oficinas, algo que tenda para “uma ludicidade”. Acha que esta 

sua prática “ainda hoje é vista como não louvável” mesmo assim sente-se com liberdade 

suficiente para ousar.  

Relata que atualmente está com uma turma com meninos de onze, doze anos. No 

início da adolescência com essa “energia explosiva a gente precisa criar coisas novas, inventar 

uma forma diferente de trazer a igreja pra escola, levar a escola pra igreja e levar a escola pra 

passeio, pra museu e trazer o museu pra escola, e fazer uma sessão de funk na escola, 

entendeu? Isso a gente faz aqui.” 

Além dos desafios já mencionados que não impedem sua satisfação com o exercício 

do magistério o professor pontua mais alguns. Refere que as dificuldades “cognitivas”, de 

aprendizagem e traquinagens não constituem problemas. Ele sabe como contorná-las.  

No entanto, considera que alguns jovens não estão preparados para o ambiente escolar. 

Para trabalhar com estes, ele diz “que pede ajuda a Deus e ao mundo”. Refere a grande 

frustração que experimenta em trabalhar com estes meninos. E repete várias vezes que estes 

meninos “escapam, escapam do seu controle”.  

Menciona que, conversa, recorre “a tudo que sabe de ludicidade”, corre atrás das 

“linguagens” dos meninos, se desdobra, chama o pai, mas quando o pai chega percebe que é 

mais desequilibrado do que o menino. Mais uma vez o lúdico parece ser uma referência 

importante para o professor. Esta questão aparece tanto no AT-9 como no relato da sua prática 

profissional. 

Lembra o assassinato dos meninos da escola e diz que “ainda hoje dá uma sensação de 

abandono tão grande em mim”. É a morte da falta de perspectiva e conhecimento referida no 

AT- 9. E volta a repetir que por mais que procure alternativas alguns meninos “escapam”. “Às 

vezes eu me sinto incompetente para vencer estes desafios de ordem social.”  
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Lembrando da escola da sua infância fala de um tempo ruim, difícil e que só ia à 

escola chorando. “O pior período da minha vida. Foi um período de medo, coação, frustração. 

E eu ser professor hoje é incrível, realmente é missão mesmo. Eu hoje me vejo professor e 

dou até uma risada. Meu Deus, quem diria que eu fosse professor”. Não compreendia o 

ambiente da escola e as professoras eram muito severas, sem paciência e com pouca 

criatividade. 

 Relata que talvez isso tenha contribuído para sua busca por um ensino com mais 

criatividade e pelo sentimento de desafio que o aluno que não entende um conteúdo lhe 

provoca. “A turma que eu lhe falei agora, essa dos meninos de onze, doze anos. Meu Deus, eu 

estou tirando tudo da gaveta, todo o meu saber pedagógico para lidar com essa turma.” 

Ele e os irmãos foram alunos da escola pública. Todos os sete concluíram o curso 

superior. “Minha mãe era semi–analfabeta, mas hoje, eu tenho consciência plena que se não 

fosse a minha mãe eu não teria concluído o curso superior”. Sua mãe supervisionava as 

tarefas das crianças e quando elas não sabiam fazê-las esperava que o pai chegasse do 

trabalho e solicitava ajuda. O pai, operário mecânico, tinha instrução primária. Gostava de ler 

e comprava livros para a família. 

O discurso do professor referente à sua prática profissional e história de vida caminha 

pari passo com os resultados obtidos no AT-9. Neste, emerge um imaginário 

predominantemente voltado para a vida. É esta energia vital, esta “busca para o alto” que 

anima sua vida de professor, apesar do reconhecimento de todos os desafios a que está 

exposto no seu dia a dia profissional.  

Em algumas falas assemelha-se a um Prometeu acorrentado, sem condições de uma 

intervenção efetiva para alterar a situação de algumas crianças. “Às vezes eu me sinto 

incompetente para vencer estes desafios de ordem social.” E sente-se abandonado por não ter 

conseguido salvar a vida dos quatro jovens da escola da violência social. Contudo, a sua força 

de vida é mais forte. E, retomando o que Bachelard (1965), chama de complexo de Prometeu, 

considerado o complexo de Édipo da vida intelectual, o referido professor refere que tem mais 

de vinte anos de ensino e ainda sente prazer em ensinar. Para concluir, irá atrás do fogo, pois 

pretende voltar-se para a “luz da universidade” para fazer mestrado. 
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9.2.2. Protocolo 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Uma observadora olha as garças no lago tão tranqüilas ao mesmo tempo no lago 

existe um peixe em busca de comida devora o que encontra. Ela consegue ver uma roda 

gigante onde um menino quer se esconder de um outro que está armado com uma espada, e 

um outro menino carregando uma bomba. 

Mais no fundo existe uma árvore com suas folhas caindo e um casal aproveitando sua 

sombra e aquecendo com um amigo.” 

 

9.2.2.1. Análise Estrutural 

 

9.2.2.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

 O desenho está simetricamente distribuído por toda a extensão da folha.  Do lado 

esquerdo, ao alto, se observa um sol, a segunda maior figura do desenho. Ele não é 

mencionado em nenhum outro momento, seja na representação de um elemento, seja como 

figurante da história.  

 Logo abaixo do sol, praticamente ligados, vê-se a cabeça de uma mulher, sendo este o 

maior desenho do traçado. Estaria o sol iluminado ou aquecendo a mulher? Parece uma 

personagem de aspecto forte e altivo, controlando de cima, com o seu olhar, toda cena 

dramática que se passa no seu entorno.  

 Abaixo da cabeça de mulher aparecem duas pequenas figuras, destacadamente 

diminutas em relação ao sol e à cabeça. A primeira, mais perto da mulher traz no braço 
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esquerdo um pequeno objeto (uma bomba) o qual se prolonga em alguns pontos em uma 

direção ascendente. Como não se observa nenhum traçado no rosto, supõe-se que esta figura 

esteja de costas. Um pouco mais embaixo aparece outra pequena figura, semelhante à 

primeira, trazendo na mão um objeto representado como uma espada. Esta figura parece estar 

de frente, face aos detalhes apresentados: boca, nariz e olhos. 

 Quase no meio da folha, à altura do nariz da mulher, está uma pequena roda gigante 

com seis assentos vazios. Perto dela, do lado direito outra pequena figura, semelhante às 

anteriores, de frente, com mãos vazias. 

 Estas três pequenas figuras sugerem a representação de uma outra cena. Um 

personagem meio desamparado procurando defender-se da ameaça de duas outras pessoas. 

 No lado esquerdo uma árvore esboçada com duas pequenas folhas caindo. Embaixo da 

árvore, mais para o lado direito, um casal, sentado, representado por duas figuras pequenas, de 

tamanho idêntico às três anteriormente citadas. 

 Ocupando a metade de cima do lado direito, um lago com duas garças e um peixe de 

tamanho reduzido. 

 O traçado gráfico revela a presença de cenas de perigo explícito e de cenas tranqüilas. 

A conjugação destes dois aspectos sugere a emergência de um Regime Diurno e de um 

Regime Noturno de Imagens e de um Micro Universo Mítico Sintético. 

 

9.2.2.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.2.4. Idéia central do discurso: “a partir de um observador”. 

A autora do teste refere que a “inspiração foi vindo ao acaso a partir do que foi 

solicitado”, sendo “o observador” o elemento essencial em torno do qual o desenho foi 

construído.  

O elemento a ser eliminado foi “a violência – a espada –”. Em reposta a questão 

“como termina a cena que você imaginou” responde: “ela não termina pois tudo gira.” Esta 

imagem é própria do Micro Universo Sintético, no qual o tempo é cíclico, sem começo  nem 

fim.  Se tivesse que participar da cena seria o “observador”, escrito assim no masculino, 

apesar de no desenho ser representado pela figura de uma mulher. 

No primeiro momento, “uma observadora olha as garças no lago tão, tranqüilo”. 

Segundo o dicionário Houaiss, A. (2004) observador pode ser definido como aquele que 

cumpre uma regra, que julga, que examina. Pode ser definido como um crítico, um censor. 

Neste sentido, associando a posição e postura do personagem no desenho, associamos a 
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observadora a uma estrutura heróica. A cena sugere, ao mesmo tempo, a emergência de um 

Regime Diurno e Noturno de Imagens. A postura e a função do personagem associam-se ao 

Regime Diurno de Imagens e as garças e o lago tranqüilo ao Regime Noturno de Imagens. 

A presença simultânea dos dois regimes de imagens, e, portanto, das duas estruturas, heróica e 

mística sugerem a presença de um Micro Universo Sintético.  

“Ao mesmo tempo existe um peixe em busca de comida. Devora o que encontra”. “Ao 

mesmo tempo”, ou seja, simultaneamente ao lado das garças no lago tranqüilo aparece um 

peixe que “devora o que encontra”. Uma mesma cena, um mesmo ambiente congrega cenas 

próprias aos dois regimes de imagens: noturmo e diurno, remetendo ao mesmo tempo, aos 

universos heróico e místico. 

“Ela consegue ver uma roda gigante”. Em um primeiro plano um elemento não 

ameaçador compõe a cena, com a função de divertir. Volta assim a focalizar um clima de 

Regime Noturno de Imagens, um Micro Universo Místico.  

Logo em seguida menciona: “Onde um menino quer se esconder de um outro”. Um 

menino quer se proteger escondendo-se atrás da roda gigante, para fugir ao potencial ataque 

de dois outros: o primeiro armado com uma espada e o segundo carregando uma bomba. As 

duas figuras funcionam como um perigo potencial para uma terceira que deseja se esconder, 

mas que não chega a conseguir seu objetivo de esconder-se atrás da roda. Permanece o clima 

de ataque. Contudo, ele não é efetivado. Evidenciam-se elementos do Regime Diurno de 

Imagens, um Micro Universo Heróico. Apesar do elemento personagem ser representado 

pela observadora, interpretamos a presença das três crianças como objeto de identificação e 

projeção da autora do protocolo, funcionando também como personagens. 

“Mas no fundo existe uma árvore com suas folhas caindo”, cumprindo assim o que lhe 

reserva a renovação do ciclo da vida.  “E um casal aproveitando sua sombra. E aquecendo 

com um amigo.” Retomando assim o clima bucólico e aconchegante do Regime Noturno de 

Imagens, um Micro Universo Místico. 

A alternância simultânea e sincrônica de cenas amedrontadoras e tranqüilas através da 

qual se desenvolveu esta história, recorrendo ora a contextos de estruturas heróicas, ora a 

contextos de estruturas místicas, sinaliza para a dominância de um Micro Universo Sintético 

Existencial Sincrônico Redobrado. 

 

9.2.2.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Folha (Morfológica). Reciclar (Funcional). Processo Natural (Simbólica). 
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  A queda de duas pequenas – folhas – se insere na categoria de queda de elementos 

naturais. Segundo Durand, Y, (1988) a queda destes elementos confere certa originalidade à 

referida representação quando comparada ao grupo de respostas mais encontradas para este 

estímulo (queda d’água, do personagem e de elementos naturais). Esta representação encontra-

se especialmente vinculada aos universos sintéticos simbólicos, no qual a queda prende-se 

preferencialmente à sua importância simbólica. Participando da categoria “reino vegetal” a 

folha está vinculada à “unidade fundamental da vida”.  

A função de – reciclagem – da queda faz parte, neste protocolo, da rubrica “utilidades 

diversas” sugeridas por Durand, Y. (1988). A reciclagem vincula-se às modificações, ao 

reaproveitamento de algo cuja função já foi atendida e pode ser renovada prestando-se a um 

novo papel. Está ligada ao ciclo, o qual numa acepção biológica se refere a uma “série de 

estádios ou alterações de forma e atividade funcional pelos quais um organismo passa entre 

repetições sucessivas de um estádio primário” (Michaelis, 1998).  

O elemento queda é representado pela – folha – com a função de reciclar, 

simbolizando – um processo natural –. Esta representação é própria a uma estrutura sintética. 

As representações vinculadas ao reino vegetal são também símbolos do caráter cíclico da 

vida: nascimento, maturação, morte e transformação. É também símbolo do desenvolvimento, 

da atualização das possibilidades contidas no grão (Chevalier & Gheerbrant 1982).  No plano 

simbólico (Processo natural) está representando Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Agredir (Funcional). Violência (Simbólica). 

 A espada, arma freqüentemente utilizada nos protocolos de universo heróico, 

apresenta, geralmente, uma figuração esteriotipada sendo representada como uma imagem 

real. A arma segurada pelo herói está representada em 88% dos universos heróicos e 90% dos 

duplos-universos-existenciais (Durand, Y, 1988).  

No caso do protocolo ora analisado a – espada – é figurada na mão de uma das 

crianças do desenho a qual não é incluída em nenhuma das representações suscitadas pelos 

nove estímulos do teste. Considerando as dimensões criança/espada, esta última é grande, 

mostrando-se desproporcional em relação à figura da criança.  

A função da espada é de – agredir – função esta que se inclui na categoria “utilidade 

de combate” comum a 57,6% dos protocolos heróicos e nos duplos-universos existenciais. 

(Durand, Y, 1988). 

No protocolo ora analisado tanto o ataque como a defesa não se concretizam, 

permanecendo no universo das possibilidades. Eles se configuram como perigo e defesa 



 

 

128

potenciais: um menino quer se esconder, atrás de uma roda gigante, de dois outros. O 

primeiro porta uma espada e o segundo traz consigo uma bomba. Os atores desta cena 

representada por três crianças, com alternância de possível ataque e defesa revelam a presença 

de um Micro Universo Sintético Duplo-Existencial. No plano simbólico (Violência) está 

representando Morte.  

 

Refúgio: Casal (Morfológico). Compartilhar, aquecer (Funcional). Amizade (Simbólica). 

 A imagem do refúgio como – casal – é uma representação metafórica deste elemento, 

fazendo parte das categorias muito secundárias, as quais correspondem a apenas a 5% desta 

figuração (Durand, Y, 1988).  

Em configurações pouco siginificantes, como é o caso desta representação – casal – 

segundo Durand, Y. (1988), pode haver uma coerência semântica de acordo com o conteúdo 

relatado pelo sujeito. Levando-se em consideração o fio condutor do relato do teste ora 

analisado, o conteúdo semântico desta representação é coerente com a alternância da estrutura 

heróica/mística própria do universo sintético. Observe-se que no relato, antecedendo a cena 

em que o casal aproveita a sombra da árvore, aparecem as crianças armadas com a espada e a 

bomba. 

 A função do refúgio é protetora, como lugar de  – compartilhar e aquecer –. No plano 

simbólico (Amizade) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Peixe (Morfológica). Necessidade de sobrevivência (Funcional). Fome 

(Simbólica). 

 A imagem do animal se afigura como a mais provável para representar o monstro 

devorador. É o que acontece neste protocolo. Há que ressaltar, contudo, que uma das 

características principais atribuídas a um monstro devorador, sua agressividade, sua 

ferocidade, é atenuada, minimizada. Neste desenho, o monstro é representado por um – peixe 

– que está “apenas em busca de comida” para se manter vivo.  

Observe-se, neste caso, a confluência de duas forças contraditórias: a voracidade de 

um monstro representada por um peixe em um lago tranqüilo, o qual, por  – necessidade de 

sobrevivência – necessita alimentar-se. Contudo, ele “devora o que encontra”. Note-se aqui, a 

necessidade de equilibrar os contrários, mantendo uma dialética salvaguardora das distinções 

e oposições. Vincule-se ainda a esta imagem, o lago onde vive o peixe, cuja função é “abrigar 

peixes e garças”.  
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Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o peixe vincula-se ao simbolismo do 

nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclica.  

De acordo com Durand, Y. (1988), no inventário das funções atribuídas ao monstro as 

mais usuais são: atacar o personagem, devorar e matar sua presa, devastar, destruir, etc.  

Neste protocolo a função do monstro – peixe – é a  – “necessidade de sobrevivência” –

. Esta resposta é uma derivação das funções de base atribuídas ao monstro (ataque, 

destruição), assumindo uma função “utilitária”, no caso específico, de salvaguardar a vida. A 

função ameaçadora do monstro foi atenuada pela transmutação da sua energia monstruosa 

(Durand. Y, 1988). No plano simbólico (Fome) está representando Morte. 

 

Elemento Cíclico: Roda gigante (Morfológica). Divertir (Funcional). Necessidade da criança 

brincar (Simbólica). 

 As figurações do elemento cíclico se concentram em três categorias: astros e meteoros; 

rodas integradas, compostas por moinhos, veículos; e fenômenos naturais (Durand. Y, 1988).   

A – roda gigante – como elemento cíclico neste protocolo, pode ser introduzida na 

categoria de rodas integradas. Em que pese o espaço privilegiado ocupado pelo sol no 

desenho deste protocolo, ele não tem nenhuma representação dentro dos elementos 

solicitados. Pelo seu movimento cíclico fásico, provavelmente pode ser considerado como um 

elemento fortalecedor da estrutura sintética que parece estar se delineando neste protocolo. 

A função da roda gigante é – divertir –. Incluímos esta função como jogo, na rubrica 

“comodidade e vida tranqüila” (8,5%) que pertence à categoria “utilitária” (41%). 

Representação mais ligada a um Micro Universo Místico (Durand. Y, 1988).   

Ressalte-se ainda que, no relato do desenho, a autora do protocolo menciona a roda 

gigante como um possível refúgio para o menino esconder-se do potencial ataque da espada e 

da bomba. Representação mais ligada a um Micro Universo Heróico. Este trecho do relato 

corre em paralelo às representações dadas aos estímulos propostos pelo teste. Assim, o que de 

início pode se configurar como refúgio, tal qual explicitado no relato, não é citado no quadro 

de representação, função e simbolização dos elementos. No plano simbólico (Necessidade da 

criança brincar) está representando Vida. 
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Personagem: Observador (Morfológica). Relatar o que vê (Funcional). A minha pessoa 

(Simbólica). 

 No desenho e no relato o personagem é representado pelo – observador – gênero 

feminino. No desenho a figura feminina ocupa um espaço considerável em relação aos outros 

elementos do teste. Ela aparece hiperbolizada e inalcansável ao monstro com o qual mantém 

uma relação de observação em nada ameaçadora. Estaria a hiperbolização do personagem 

denotando uma superioridade heróica em relação ao monstro? 

Sua função de – relatar o que vê – remete a uma ação calma, tranqüila, relaxada, 

apenas para relatar as cenas que está vendo. Não há nenhuma demanda para uma ação 

participativa nas cenas observadas. Contudo, nos baseando na definição do termo dada por 

Houaiss (2004), a função de observadora confere certo poder e superioridade ao personagem. 

Neste sentido, associando esta função à posição e postura do personagem no desenho, 

vinculamos a observadora a uma estrutura heróica.  

Vale salientar que, – a minha pessoa – é a resposta que a autora do protocolo dá à 

simbolização deste elemento. Contudo, a despeito deste fato, o que também nos parece objeto 

de projeção da autora do protocolo são as três crianças que potencializam cenas de agressão e 

de medo, retratadas no desenho e na história e que estão excluídas do restante do protocolo. 

No plano simbólico (A minha pessoa) está representando Vida. A figuração de aspectos 

heróicos e místicos destas cenas apontam para a presença de um Duplo Universo Existencial.  

 

Água: Água do lago  (Morfológica). Abrigar peixe e garças (Funcional). Vida (simbólica) 

 Esta representação – a água do lago – se insere nas respostas “categorias dominantes” 

suscitadas pelo estímulo água. A caracterização da água limitada a qual pertence o lago 

aparece em 40% dos duplos-universos existenciais, principalmente representado pelas 

mulheres (Durand, Y. 1988).  

A simbologia da água se divide em três temas principais: Fonte de vida; elemento de 

purificação; e centro de regenerescência. A água, como em geral, é próprio de todos os 

símbolos, congrega em si, sentidos ambivalentes. Ela pode ser fonte de vida e de morte. Pode 

criar e destruir (Chevalier & Gheerbrant 1982). 

A água – abrigando peixe e garças –  têm uma função “utilitária” a qual aparece com 

mais freqüência nos micro universos místicos. Mas, ao mesmo tempo ela abriga o monstro (o 

peixe) em busca de comida. E é lá que ele devora o que encontra. Assim, neste protocolo, ela 

sintetiza sua dupla simbologia, como fonte de vida e abrigando a possibilidade da morte.  
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Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:533), o lago “simboliza o olho da Terra por 

onde os habitantes do mundo subterrâneo podem ver os homens, os animais, as plantas, etc.” 

Eles também podem ser aterrorizantes quando habitado por ninfas, sereias, e feiticeiras as 

quais atraem os homens para a morte.  

Neste protocolo pode se observar a alternância de Micro Universos Heróicos e 

Místicos, o que sinaliza para um protocolo Sintético Duplo Existencial.  No plano 

simbólico (Vida) está representando Vida.   

 

Animal: Garças. Peixe (Morfológica). Tranqüilidade (Funcional). Paz (Simbólica) 

 Compatível com a Estrutura Sintética que vem se desenhando ao longo deste micro-

universo, a representação do elemento animal se faz através de um pássaro – garça – 

associado à estrutura heróica e de – peixe – mais freqüentemente simbolizado pela estrutura 

mística.  

De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1982), a garça é um animal serpentário, 

adversário do mal, um animal anti-satânico. Como pernalta, a garça pode ser associada a uma 

metáfora relativa às “contorções guerreiras”. O peixe vincula-se ao simbolismo do 

nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclica. Os dois elementos associados 

vêem ao encontro do Micro Universo Mítico Sintético, o qual vem se configurando neste 

protocolo. 

A função dos dois animais é – tranqüilidade –. No plano simbólico (Paz) está 

representando Vida.   

 

Fogo: Bomba (Morfológica). Violência (Funcional). Violência (Simbólica) 

– Bomba – remete a violência, explosão. Aqui no nordeste poderia até aparecer 

eufemizada como brinquedo dos folguedos de São João. Não é o caso deste protocolo no qual 

a bomba é mencionada como violência, aproximando-se assim de um Micro Universo 

Heróico. Tanto para a função como para o simbolismo o termo utilizado é – violência –. No 

plano simbólico (Violência) está representando Morte. No entanto esta violência se 

apresenta como um perigo potencial que não chega a ser concretizado no relato do desenho. 

Note-se que os protagonistas e vítimas da violência são crianças. Esta situação, muito 

mais do que um simples relato do desenho, pode remeter a um contexto apoiado em dados da 

realidade brasileira, a qual reflete a situação de insegurança e desamparo não só da criança 

como de toda sociedade.  
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9.2.2.6. Síntese da análise do protocolo  

 

Na análise da cena dramática desenvolvida neste protocolo através da representação, 

função e simbolismos dos seus elementos componentes vislumbram-se a atualização de um 

Micro Universo Sintético Existencial Sincrônico Redobrado. O delineamento deste 

universo torna-se ainda mais claro na resposta à pergunta: como termina a cena que você 

imaginou? A esta pergunta a autora do protocolo responde: “ela não termina pois tudo gira”.  

Há uma tentativa de harmonização dos contrários que domina todo o discurso e 

simbolização dos elementos. A alternância simultânea e sincrônica de cenas ameaçadoras e 

tranqüilas, através da qual se desenvolveu esta história, recorrendo ora a contextos de 

estruturas heróicas, ora a contextos de estruturas místicas, sinaliza para dominância de um 

Micro Universo Sintético Existencial Sincrônico Redobrado. 

 

9.2.2.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora de matemática entrevistada tem 50 anos de idade e 27 anos de 

magistério. Trabalha em instituição pública. Professa a religião católica e considera-se de 

classe média. Fez licenciatura, bacharelado e especialização em matemática na UFPE. 

Em toda a sua vida escolar foi aluna de escola pública. De 1ª a 4º séries estudou no 

interior.  Da 5ª a 8ª estudou aqui no Recife no Joaquim Nabuco passando em seguida a 

estudar no colégio de Aplicação. Tem cinco irmãos, mas, só ela exerce a carreira do 

magistério. 

É filha e sobrinha de professoras e desde criança gostava de brincar de escola e 

“achava lindo” a mãe corrigindo provas. Sempre gostou de matemática e ajudava a tia nas 

suas atividades de professora. Pretendia fazer arquitetura, porém, as condições econômicas 

não permitiram. Assim, seguiu a carreira de professora, por exclusão, porque sabia que não 

queria a área da saúde, por exemplo. 

Sempre gostou de matemática, mas, o que a motivou para ser professora desta 

disciplina foi “um zero que eu tirei em matemática. Então isso me deixou frustrada”. “Então 

isso foi o pontapé inicial da minha decisão. Eu vou fazer matemática porque eu tenho 

condições de mostrar que eu sei matemática”.  
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Compreende a matemática como uma “ferramenta necessária para várias disciplinas, 

mas cada uma tem a sua dosagem de contribuição”. Refere que os colegas de outras áreas, em 

geral, vêem a matemática como uma disciplina muito difícil, e mencionam que, “não têm 

cabeça pra isso”. Eles também reclamam que “matemática tem cinco aulas semanais e 

história, geografia só têm três”.   

Considera que os cursos realizados na UFPE foram decisivos para sua formação 

matemática. Assim, a visão e a forma como trabalha e entende a matemática devem-se aos 

professores da federal que são de “primeira linha”. Avalia que poderia ter progredido mais no 

aspecto acadêmico, contudo “eu sempre fui uma pessoa muito fechada. Eu acho que a 

dificuldade maior para  não voar mais é de eu estar sempre me protegendo. Coisa que já foi 

dito várias vezes para que eu me  soltasse mais”. 

Os desafios profissionais são muitos: carga horária de trabalho em três turnos, “em que 

momento você pode planejar sua aula?” “Eu tenho que preparar as aulas sempre no final de 

semana”; turmas com um grande número de alunos; alunos indisciplinados; violência; falta de 

uma área para recreio das crianças; falta de valorização do material escolar pelos alunos. “O 

aluno recebe um kit com material escolar e no dia seguinte você quer trabalhar e não tem mais 

nada. Eles somem com o material. Eles vendem, trocam, e ninguém cobra nada.”  

Refere ainda a dificuldade que a implementação dos ciclos de aprendizagem trouxe 

para a escola. Considera muito difícil trabalhar com o ciclo porque com quarenta e cinco 

alunos é impossível para o professor observar o aluno para ver e suprir suas necessidades. 

Enfim “existe um descaso muito, muito grande com a educação. Uma falta de compromisso 

com estes alunos.” 

Demonstra muita preocupação com a violência. “Uma das coisas que eu dou graças a 

Deus por ter deixado, é o horário da noite. Acho que o curso da noite deveria ser abolido”. 

Entende que não se tem condições de realizar um bom trabalho à noite, com o nível de 

violência existente nas escolas e no seu entorno. E exemplifica: “Um menino de dezenove 

anos foi baleado na frente da escola”. “Outro dia a mãe de um aluno comprou R$ 25,00 de 

veneno de rato e suicidou-se”. “É isso que os meninos vivem constantemente. Você vai 

trabalhar com uma pessoa desajustada dessa? Você não consegue ter a cabeça para fazer 

isso”. Declara-se assim, tal qual o professor do protocolo 01, impotente diante da violência 

vivida fora e dentro da escola. 

No AT-9 o tema violência aparece protagonizado por duas crianças armadas que 

tentam atingir uma outra. Note-se que eles não fazem parte da figuração do monstro. Há uma 

violência potencial à espreita, e cada um tenta se proteger como pode. No caso da professora é 
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ter deixado de trabalhar no horário da noite. Há um dado de realidade a amparar a violência 

revelada no teste. 

Refere que todos os professores estão com dificuldade de dar aulas pela indisciplina e 

desinteresse dos alunos. Comenta então a fala de um colega: “é difícil dar aula porque você 

começa a dar sermão, sermão, colocando situações, e quando chega a hora de trabalhar o 

conteúdo acabou a aula”. E propõe que haja momentos sistematizados em que os colegas 

possam se reunir e discutir os problemas encontrados no dia a dia da escola. 

Sua maior gratificação profissional é perceber que o aluno está estudando, aprendendo, 

se interessando. “Principalmente o interesse que a gente tanto quer”. 

Encerrando sua fala diz: “eu gosto muito de ensinar. Eu gosto de ser professora em 

sala de aula. Mas, as condições estão cada vez piores”. 
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9.2.3. Protocolo 03 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Estava chovendo bastante, o local era uma área verde da floresta com um lago 

próximo da igreja na qual o padre desenvolvia sua catequese com alguns nativos de uma 

pequena comunidade. Por se tratar de uma época que não havia luz elétrica ainda para todos, 

o único recurso que se usa para iluminar alguns ambientes era a luz de vela centrada no poste. 

Neste dia o padre foi comunicado que alguns lobos estavam rodando sua igreja e portanto teve 

que ir até lá para investigar e proteger seu templo. Porém, não se sabe como (milagre) surgiu 

do céu uma espada brilhante e majestosa para o padre se defender e defender o templo de 

Deus”. 

 

9.2.3.1. Análise estrutural 

 

9.2.3.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

A composição gráfica deste protocolo concentra-se na metade superior da folha. Nota-

se uma divisão entre a parte desenhada e a que permanece em branco. Todo o traçado é 

igualmente nítido. Nuvens se espalham por toda a extensão da parte superior da folha 

guarnecendo toda a cena gráfica. 

 Ao lado esquerdo está o personagem montado em seu cavalo. Ele tem aspecto 

imponente. Usa chapéu e está sentado em uma posição ereta segurando com firmeza, com as 

duas mãos, as rédeas do cavalo. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o chapéu está 

ligado ao poder, à soberania. Em uma tradução literal, couvre-chef, cobre-cabeça, o chapéu 
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vincula-se também à chefia e ao pensamento. Ele também exerce a função mediadora entre as 

influências celestes sobre a terra.  

Apesar de montado no cavalo, as pernas do personagem estão retas e não dobradas, 

como sugere a posição sentada. O cavalo tem a crina e a calda erguidas e parece tão altivo 

quanto o seu dono. O cavalo e o personagem se integram numa cena de configuração heróica.  

Um pouco adiante do cavalo uma grande espada aparece solta no espaço. Parece ter 

caído das nuvens. Na sua parte superior alguns riscos sugerem raios se espalhando através 

dela. A espada é quase do tamanho do personagem sendo a figura que lhe é mais próxima. 

Está, portanto, à sua disposição caso ele venha dela precisar. Ela também é bem maior do que 

os monstros.  

Perto da espada tem um poste sustentando o que parece ser dois lampiões ou 

lamparinas. Neste mesmo plano, ao centro, está localizada uma igreja com uma porta à frente, 

uma cruz encimada no fim do teto, e três janelas ao lado. A igreja parece ser um abrigo seguro 

em relação aos monstros, os quais parecem ser pequenos animais. Depois da igreja, só 

nuvens, e alguns riscados saindo das nuvens. 

 Um pouco abaixo da igreja dois animais estão desenhados. Os monstros que rondam a 

igreja são pequenos em relação ao personagem. Embaixo deles, um meio círculo assimétrico, 

indicativo de um lago, contém um peixe.  

 O traçado gráfico tem uma predominância de simbolismos do Regime Diurno de 

Imagens o que sugere a possibilidade de estarmos diante de um Micro Universo Heróico. 

 

9.2.3.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho). 

   

9.2.3.4. Idéia central do discurso: “Idéia da fé”.  

Em resposta à questão em torno da qual foi construído o desenho o autor deste 

protocolo afirma: “Tentando respeitar as proporcionalidades.” O elemento que gostaria de 

eliminar: “a espada”, porque “não ficou proporcional.” A cena termina com “o padre dentro 

da igreja.” À pergunta, se tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria o 

autor do teste responde: “Na garupa do padre lutaríamos juntos”. 

 “Estava chovendo bastante” é a primeira frase do relato. Segundo Chevalier & 

Gheerbrant (1982), a chuva é considerada como símbolo das influências celestes sobre a terra, 

a qual obtém dela sua fertilidade. É considerada um princípio ativo e um equivalente cósmico 

do sêmen. É o esperma necessário à fecundação e revivificação da terra, simbolizando a 

fertilização material e espiritual. 
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 A cena se desenvolve em uma “área verde da floresta”. Há uma atração recíproca entre 

a chuva e a floresta. A floresta tem o poder de provocar a chuva, e através da chuva a floresta 

se mantém verdejante. Para os celtas a floresta é considerada um santuário. Seus mistérios 

desencadeiam simultaneamente “angústia e serenidade, opressão e simpatia” (CHEVALIER 

& GHEERBRANT1982; 439). Pode simbolizar também o inconsciente, pelo seu caráter 

obscuro e pelo enraizamento profundo das suas árvores. 

 É nesta natureza pródiga que se situa uma igreja perto de um lago. Considerando o 

catolicismo como a religião professada pelo autor do presente protocolo, esta igreja pode ser 

interpretada tal qual o faz a simbologia cristã como a Esposa de Cristo e a Mãe dos cristãos 

(Chevalier & Gheerbrant, 1982). Neste sentido ela pode ser pródiga na oferta de abrigo e 

segurança, na concessão de graças, mas, ao mesmo tempo pode ser opressora e exercer uma 

tirania espiritual abusiva sobre seus adeptos.  

 Seqüenciando o relato, diz o autor do protocolo, “No qual o padre desenvolvia a 

catequese com alguns nativos de uma pequena comunidade”. O padre representando o pai é 

símbolo do poder, de autoridade. Ele limita, impõe as leis, impede a autonomia e mantém na 

dependência. É o que faz o padre da história. Doutrinando “alguns nativos de uma pequena 

comunidade”, exerce com isto seu saber e poder heróicos sobre seus seguidores, 

desconsiderando o saber religioso da comunidade. 

 Compondo a cena da “ignorância” (trevas) dos nativos em oposição ao “saber” (luz), 

do padre, aparece a ausência de luz ou do conhecimento, numa época “que não havia ainda 

luz elétrica para todos”. Alguns ambientes então eram iluminados à luz de vela. Os outros, se 

supõe, ficavam no escuro. Assim, aparece mais uma vez a dualidade. Lembremos ainda que, a 

vela é o “símbolo da vida ascendente” estando ligada á verticalidade. Estas, por sua vez, neste 

protocolo, estão fixas no alto de um poste (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 

 Neste dia de chuva “o padre foi comunicado que alguns lobos estavam rondando a sua 

igreja”. Neste sentido, o lobo simboliza a selvageria (Chevalier & Gheerbrant, 1982) que 

transpõe os limites da floresta do inconsciente para perturbar a ordem estabelecida pelo poder 

instituído da igreja.  

 O padre não morava na floresta, pois “teve que ir lá para investigar e proteger seu 

templo”. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o templo é o caminho em direção à luz, 

que vai do Ocidente ao Oriente. Em grego, temenos traz radical idêntico aos idiomas indo-

europeus tem, - templo - significando cortar, delimitar, dividir.  

O herói não teme e sai em defesa do seu templo montado em um cavalo. 

Originalmente o cavalo se associa às trevas do mundo ctoniano, ao inconsciente do homem e 
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à impetuosidade do seu desejo. Como montaria, seu destino é inseparável do destino do 

homem. À luz do dia ele é guiado pelo cavaleiro; à noite é o cavalo que comanda “pois só ele 

é capaz de transpor impunemente as portas do mistério inacessível à razão” (CHEVALIER& 

GHEERBRANT1982).  

No presente relato supõe-se que o desenrolar da cena  acontece à noite, iluminada pela 

luz de vela. O ambiente descrito parece meio lúgrube: é noite; não há luz elétrica; chove 

bastante; e lobos rondam o templo do padre, o qual como um herói não se intimida diante das 

forças incontroláveis da natureza. 

 “Porém, não se sabe como (milagre) surgiu do céu uma espada brilhante e majestosa.” 

A espada, símbolo da bravura, pode ser usada para destruir ou para defender a manutenção da 

paz e da justiça. Está associada à luminosidade, à claridade. Na tradição cristã ela é um 

instrumento dos cavaleiros e heróis.  

Neste protocolo, se delineia uma tessitura própria do Regime Diurno de Imagens, 

com a predominância de uma simbologia heróica. Contudo a heroicidade do personagem é 

atenuada. Apesar da pompa com a qual a espada é mencionada e sua dimensão no desenho, o 

herói não pega em armas. A espada cai milagrosamente na sua frente “para o padre se 

defender e defender o templo de Deus”. A ação é potencializada. Sua efetivação é pressuposta 

uma vez que a cena termina “com o padre dentro da igreja”. Assim, pode-se deduzir que o 

personagem defendeu a si mesmo e a seu templo, destruindo o monstro. Note-se que no 

questionário a espada é o elemento escolhido para ser eliminado porque “não ficou 

proporcional”. Contudo, no desenho e no relato ela é um elemento de destaque. 

Observe-se ainda que se tivesse que participar da cena o autor do protocolo refere: “na 

garupa do padre lutaríamos juntos”. O clima de combate permanece. A projeção e a 

identificação com o herói são claras. No entanto é atenuada uma vez que o autor do protocolo 

se coloca numa posição de auxiliar do padre.  

Neste protocolo o combate é o tema central. Há uma presença dominante de símbolos 

ascensionais. O personagem, montado a cavalo está imbuído da tarefa de defender o seu 

templo. Uma espada grande e resplandecente está à sua disposição. Há luz contra trevas.  

Contudo, os monstros parecem figuras pouco ameaçadoras e o personagem não pega 

em armas. A luta é pressentida. O resultado do confronto é bem sucedido, mas, não aparece 

efetivado. O predomínio de simbolismos heróicos é atenuado pela função potencial dada a 

alguns de seus elementos o que nos sugere a presença de um Micro Universo Heróico 

Impuro.  
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9.2.3.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Espada (Morfológica). Proteger (Funcional). Defesa (Simbólica). 

 A representação da queda pela – espada – aparece em apenas 12% dos protocolos 

pesquisados por Durand, Y. (1988), juntamente com a queda do monstro, do animal e do 

elemento cíclico.   

Segundo o mesmo autor, o baixo percentual desta representação imprime algo de 

original à resposta dada, quando comparada às representações mais comuns: queda d’água, do 

personagem e de elementos naturais. É o caso deste protocolo no qual a queda de uma 

“brilhante e majestosa” espada é concebida em uma figuração fantástica, caída do céu por 

milagre para ajudar o personagem a se defender. 

A função da espada é – proteger –. A espada cai do céu “para o padre se defender e 

defender o templo de Deus.” Ela faz parte da categoria “utilidade de combate”, a qual aparece 

em 9,8% dos micro universos heróicos (Durand, Y. 1988). No plano simbólico (Defesa) está 

representando Vida. 

 

Espada: Desenho (Morfológica). Proteção (Funcional). Força (Simbólica). 

 A representação da espada obedece à figuração de uma – espada real – tal qual 

aparece na maioria dos protocolos. Contudo, neste protocolo, a sua figuração é atenuada pela 

resposta dada: – desenho –. Apesar de, a espada ser “brilhante e majestosa” e ter um espaço 

muito presente no desenho, a resposta sobre sua morfologia ameniza o vigor e exuberâncias 

que lhes são emprestados pelo discurso. Ela é apenas um desenho. 

 A função da espada é proteção. Ela faz parte da categoria “utilidade de combate” 

(57%) dos protocolos pesquisados, representando uma defesa potencial do personagem 

(Durand, Y. 1988). No plano simbólico (Força) está representando Vida. 

 

Refúgio: Igreja (Morfológica). Proteção (Funcional). Fé (Simbólica). 

 Apesar da grande variedade de figurações do refúgio, a maioria das respostas (82%) 

concentra-se em três categorias de imagens: casa comum, habitat natural, habitat sumário 

construído (Durand, Y. 1988).  No caso deste protocolo a – Igreja – se inclui no habitat 

sumário construído. (Ver simbolismo na análise do traçado discursivo). 

 A função do refúgio é de proteção. Em se tratando de uma igreja podemos pensar 

sobre um lugar sagrado onde o fiel estará a salvo das tentações, do pecado. Principalmente 
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neste protocolo no qual aparecem representações conflitantes entre luz e trevas. No plano 

simbólico (Fé) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Cães do mato (Morfológica). Atacar (Funcional). O mal (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – cães do mato – está contida na 

figuração mais comum para o monstro: imagem do animal, imagens reais em oposição à 

imagens fantásticas (Durand, Y. 1988).  

 Segundo (Chevalier & Gheerbrant 1982: 176), não há mitologia alguma em relação à 

qual o cão não esteja associado “à morte, aos infernos, ao mundo subterrâneo, aos impérios 

invisíveis regidos pelas divindades ctonianas ou selênicas” Note-se que no relato “lobo” é 

usado como sinônimo de “cães do mato”. 

 A função do monstro é – atacar – . Esta resposta aparece com muita freqüência 

revelando o caráter perigoso do monstro. No caso deste protocolo ela constitui uma ameaça 

potencial, uma vez que os lobos que estavam “rondando sua igreja”, ainda não haviam 

atacado. No plano simbólico (O mal) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Chuva (Morfológica). Alimentar a natureza (Funcional) Traços (Simbólica) 

A figuração do elemento cíclico neste protocolo é – Chuva –. Esta resposta se inclui na 

classificação “fenômenos naturais”, os quais vêem a perfazer 14% dos protocolos pesquisados 

por Durand, Y. (1988). 

 A função do elemento cíclico é – alimentar a natureza –. É uma função “utilitária” 

(41%), de “subsistência” (30%) cujos percentuais se referem aos protocolos da amostragem 

de Durand, Y. (1988). No plano simbólico (Traços) há uma ausência de representação de 

Vida ou Morte.  

 

Personagem: Homem (Morfológica), Defesa (Funcional). Força (Simbólica). 

 Neste protocolo o personagem está representado por – homem –.  (ver protocolo 3 para 

simbolismo).   

 Nas estruturas heróicas 35% do personagem é representado por um homem simples 

(Durand, Y. 1988). Neste protocolo, sugestivo de um micro universo heróico, além da postura 

heróica, a figura do personagem – homem – é enriquecida por detalhes próprios deste 

universo: a figura de autoridade, a montaria, o controle das rédeas do cavalo, o chapéu. 
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 A função do personagem é de – defesa –. Supõe-se que o personagem enfrentou o 

combate para se defender do monstro, pois a cena termina “com o padre dentro da igreja”. No 

plano simbólico (Força) está representando Vida. 

 

Água: Lago (Morfológica). Alimenta a natureza (Funcional). Fertilidade (Simbólica). 

O – lago – aqui representado pertence à categoria “respostas dominantes” referentes à 

água. A água do lago compõe o cenário da localização da igreja cercada pela área verde da 

floresta e pelo lago. (ver protocolo 01 para simbolismo). 

 A função da água é – alimentar a natureza –. Sua função é de “utilidade”. No plano 

simbólico (Fertilidade) está representando Vida. 

 

Animal: Cavalo (Morfológica). Deslocamento (Funcional). Transporte (Simbólica). 

 O – cavalo –, animal inicialmente vinculado à noite, ao mistério e a morte pode ser 

considerado também um arquétipo portador de vida (Chevalier & Gheerbrant 1982). (Ver 

análise do traçado discursivo). 

 Nos Micro Universos Heróicos há uma predominância de respostas de pássaros (46%) 

em relação aos mamíferos (23%). Considerando as várias representações e o teor do relato 

deste protocolo, delineia-se um Micro Universo Heróico Impuro.  

 A função do animal é o – deslocamento –. Uma função utilitária positiva. No plano 

simbólico (Transporte) está representando Vida. 

 

Fogo: Vela (Morfológica). Iluminar (Funcional). Luz (Simbólica). 

 O fogo foi representado por – vela – a qual pode ser agrupada na categoria  “objetos” 

que perfaz um percentual de 27% nas estruturas heróicas (Durand, Y. 1988). 

 A função do fogo é – iluminar –. Neste protocolo ele desempenha uma função 

utilitária para o personagem. No plano simbólico (Luz) está representando Vida.  

 

9.2.3.6. Síntese da análise do protocolo  

 

 Neste protocolo há um predomínio de imagens heróicas orientadas para o combate. Há 

uma presença dominante de símbolos ascencionais. O personagem está em posição 

privilegiada em relação ao monstro. Seu porte é altivo e destemido. A figuração do monstro 

no desenho é pequena e sem expressão agressiva. O refúgio tem capacidade de abrigar e 
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proteger. A queda é representada por uma espada “brilhante e majestosa” que cai 

espetacularmente do céu para ajudar o personagem.  

Contudo, a presença da espada no protocolo é atenuada por ser morfologicamente 

representada apenas por um desenho, e ser o elemento escolhido para ser eliminado em 

resposta à pergunta do questionário.  

Os monstros parecem figuras pouco ameaçadoras, o personagem não pega em armas. 

A luta é pressentida. O resultado do confronto é bem sucedido, mas, não aparece efetivado. O 

predomínio de simbolismos heróicos é atenuado pela função potencial dada a alguns de seus 

elementos o que nos sugere a presença de um Micro Universo Heróico Impuro. 

                                                                                                                                                                          

9.2.3.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 55 anos de idade e 35 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião católica e considera-se de classe média 

baixa. Fez licenciatura em matemática em faculdade privada e especialização na UFPE. 

Refere ser de origem pobre de uma família com 20 irmãos. Acha que antigamente os 

pais viviam para si e “não tinham projeto pessoal para o filho”. Atribui à falta de investimento 

dos pais na vida escolar dos filhos o fato de apenas ele, dos vinte irmãos, ter curso superior.  

Sua freqüência à escola obedecia à rotina do dia a dia da vida de uma criança, mas 

“não sabia o que era aquilo que acontecia. Sei que eu tinha que ir pra lá, fazer alguma coisa ali 

que o professor mandava. Mas eu não tinha noção do que aquilo era pra mim”. 

O seu percurso como professor se iniciou a partir de uma reprovação em matemática, 

na 7ª série. Neste período havia segunda época, o que hoje equivaleria a uma prova de 

recuperação para aqueles alunos que não tinham alcançado a média estabelecida pela escola. 

Assim, enquanto espera um colega ensinar matemática a outro, fez uma interferência correta 

“aí ele decidiu investir em mim, então vou te ensinar e tal”.  

Assim, na 8ª série decidiu estudar a matemática do 1º científico. Aprendia com o 

colega mais adiantado “e daí eu ia pra sala já sabendo só pra dar show”. Os colegas disseram 

“que eu era muito inteligente e o professor também me incentivou muito. Então começaram a 

me chamar pra dar aula particular aos colegas. Eu era um cara muito aberto. Não era um 

menino apagado. Eu gostava de participar. E quando eu sabia... eu ia me mostrar mesmo.” 

Foi assim, criando estratégias para ser visto e reconhecido pelos pares e professores, e 

talvez, também, desejando o reconhecimento dos pais e irmãos, que deu continuidade a sua 

vida escolar. E acrescenta uma observação que permeia todo o seu discurso: “O professor me 
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olhou né. Eu acho que aí o olhar do professor é o diferencial pra muitos alunos. Se o professor 

olha para o jovem e dá pra ele uma atenção, sabe... Eu acho que isso fica marcado para 

sempre. É... é uma ação importantíssima na vida do adolescente.” 

Ainda hoje esta estratégia continua sendo adotada pelo professor como uma 

possibilidade de mudança na sua vida pessoal/profissional. Considerando que os professores 

não têm tempo para planejamento de suas atividades, pois “90% dos professores é totalmente 

em sala de aula e vivendo em duas, três, quatro salas”, então “eu construí esse tempo”. Assim, 

“eu com minhas apresentações”... “eu sempre fui um cara que gostava de apresentar minhas 

produções”, socializando seus conhecimentos e sua prática pedagógica, nos encontros de 

professores, conseguiu visibilidade e foi chamado para uma gerência. Este espaço conquistado 

é atualmente utilizado pelo professor para fazer projetos, planejar aulas, estudar.  

Continuando, refere que, “tinha vontade de falar com os professores, vontade de falar 

com a academia... ainda hoje, agora a pouco eu estive na academia, eu vim de lá”. 

Para a leitura deste discurso recorremos à célebre frase do filósofo irlandês George 

Berkeley (1685-1753) Esse est Percipi. Ser é ser percebido. É através do olhar atento do outro 

que o sujeito se auto-reconhece.  

Na história de vida deste professor ele pôde colocar-se visível. “Deixarmos-nos 

passivamente ser vistos abre a possibilidade da bênção. Então procuramos amantes e mentores 

e amigos para podermos ser vistos e abençoados” (HILLMAN, 1996).  

Nem sempre a criança sabe como tornar-se visível. Mas um adulto de olhar atento 

pode ler através das aparências e fachadas. A invisibilidade das reservas e sombras encontra 

várias formas de se manifestar. Elas aparecem nos lapsos, nas hesitações, nos olhares 

fugidios, nos medos, nas recusas. Como observa Hillman (1996:136), “O invisível é 

totalmente visível...”  “... age como uma ordem implícita  contida no visível, como manteiga 

num croissant ou o aroma no pão quente: invisível, não literalmente como tal, mas o visível 

invisível.” 

Seguindo a mesma linha de raciocínio o professor continua: “Muitas vezes, para seguir 

o seu potencial você só precisa ser acordado. Você tem potencial, todo mundo tem potencial. 

O problema é esse. É descobrir qual é o sopro que vai ser dado para aflorar o seu potencial” 

É salutar não minimizar o que não se conhece. Por ser invisível não quer dizer que não 

exista. Assim, dando sustentação à formulação do professor, Hillman (1996:16), adverte “que 

cada pessoa tem uma singularidade que pede para ser vivida e que já está presente antes de ser 

vivida” e lembra o mito Er  de Platão em que cada alma recebe um daimon que pressiona para 

ser reconhecido. 
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A importância do fato de ter sido percebido tem norteado a prática deste professor. 

“Eu já percebi pessoas que foram bloqueadas por mim...”  “... eu não fazia aquilo por querer 

mas porque não olhava.” E continua dizendo que quando o professor começa a olhar para o 

aluno, ele começa a refletir a sua prática, a sua didática “ele muda muito de imagem e passa a 

ver o aluno e a qualidade do seu trabalho”. 

Apesar da experiência positiva de ter sido reconhecido pelos colegas e por um 

professor em sua inteligência e capacidade, e a partir daí ter se desenvolvido, o entrevistado se 

refere à pós-graduação como o momento decisivo em sua vida profissional. Foi no curso de 

especialização que ele teve a oportunidade de refletir sobre sua prática pedagógica e sobre a 

importância de olhar para os alunos. 

São muitos os desafios encontrados em sua prática pedagógica: a ausência da família; 

a questão econômica que obriga o menino a sair da escola para trabalhar; a falta de 

identificação com a escola a qual muitas vezes está situada em uma comunidade diferente da 

que o aluno reside; a falta de pontualidade dos alunos; a violência nas escolas; a falta de 

professores; o grande número de estagiários.  

Quanto ao tema violência, lembra que esta ocorre também entre professores e alunos. 

Refere que o ambiente da escola está muito complicado, muito tenso. Lembra que atualmente 

o professor tem que ser muito cuidadoso com as palavras, “pra de repente não ser vítima de 

processos de jovens que utilizam o Estatuto da Criança e do Adolescente para agredir 

moralmente o professor”. Muitos professores sentem-se ameaçados e têm que mudar de 

escola. E em um ambiente desses a “aprendizagem voa”. 

Considera também que a escola não exerce mais nenhum fascínio sobre a criança. A 

maioria freqüenta a escola para receber o bolsa-escola e não tem a compreensão de que só 

pode mudar a sua vida através da educação. “A escola ainda é o único caminho que pode 

resgatar a classe menos favorecida.” 

Refere que a escola também está muito desgastada por conta das políticas públicas. Os 

salários são muito baixos. Os professores têm que dar muitas aulas e ficam sem tempo para o 

planejamento. Muitas vezes, eles não têm condições de se vestir adequadamente para o 

exercício da sua função, não podem comprar livros, revistas. Não têm computador, acesso a 

internet. Ficam limitados em suas possibilidades de informação. “Ninguém aprende sem ler. 

Quem não lê não vai descobrir nunca o mundo”. “Tudo isso reflete para o aluno que, 

atualmente, trata o professor como uma pessoa desqualificada”. 

Apesar das dificuldades citadas acrescenta “gosto muito de ensinar. Adoro a minha 

profissão”. Acredita que o professor tem que provocar no aluno o desejo de aprender, “o 
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desejo é a mola que facilita a aprendizagem”. Só assim há a possibilidade de ocorrer uma ação 

pedagógica. 

Considera a matemática como uma “ferramenta imprescindível para o homem”. “Eu 

acho que tudo na vida tem matemática. Eu acho que a matemática tomou conta do mundo”.   

O que mais gratifica o professor é o reconhecimento do seu trabalho pelos alunos e 

pelos colegas.  

Na sua prática tenta provocar no aluno o desejo para aprender, para ter prazer em 

estudar matemática. Muitas vezes não consegue sensibilizar o aluno e o ensino-aprendizagem 

torna-se difícil. “Por mais que eu tente, às vezes chega ao ponto deles me tirarem do sério”. 

Muitas vezes “o professor tem que se impor para poder trabalhar. Devia ser uma imposição já 

da direção. O professor está lá, então vou garantir o trabalho dele, e isso não acontece”.  

Uma das maiores dificuldades citadas pelo professor no seu cotidiano é despertar nas 

crianças o desejo de aprender alguma coisa. Refere que as crianças têm baixa auto-estima. A 

luta já começa na hora da entrada dos alunos tentando garantir o início da aula na hora exata. 

Os alunos chegam atrasados, não zelam pelo material escolar recebido. Até vendem este 

material. “Agora, o celular eles carregam no bolso, mas, um lápis não tem”. O trabalho torna-

se ainda mais difícil pela falta de cobrança da escola e dos pais. O professor fica isolado nesta 

ação. 

 “Mas eu estou na luta. Eu acredito que eu vou ser a luz, do fundo, do fundo do túnel 

para aqueles meninos. Eu quero ser essa luz. Esse é o meu desejo. Ser alguém que vai resgatar 

aquelas crianças. Eu acho que é o professor que vai dar um norte, uma bússola pro aluno. O 

aluno se espelha muito ainda no professor”.  

Não está o professor neste momento, reinventando o mito de Apolo, considerado 

também o deus da luz da inteligência e da razão? O deus que ajudava a distinguir o verdadeiro 

do falso, a enxergar o certo, a esclarecer o obscuro? (GANDON, 2000)  

“Eu gosto de educar. Eu acho que eu não faria outra coisa melhor sem ser educação. 

Educação é... fascinante porque é uma área que você não consegue jamais esgotar. Tem que 

estar modificando. E isso é a vida, a renovação, a mudança. Eu adoro isso. Eu gosto disso e 

enquanto tiver vida eu vou curtir isso aí” 

O professor termina a entrevista emocionado e eu pergunto a razão. Ele responde: 

“porque eu ainda sou um entusiasta desse saber que me emociona. É saber que têm muitos 

brasileiros que não sabem ler nem escrever. Isso é uma vergonha para o país. Isso é triste. Me 

emociona saber que o meu fazer, às vezes tem muito, muito sentido. Não é bom isso? Você se 

sente importante certo?”. 
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9.2.4. Protocolo 04 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Num dia de sol castigante, enquanto os animais pastam e comem suas rações no 

pasto, o frei dorme em seus aposentos na pequena Igreja do lugarejo. As águas do rio fluem 

normalmente à sua correnteza, levando com ela os peixes que estão ali presentes. 

 Ainda bem que o frei conseguiu dormir, pois, os monstros que ele diz ter visto atrás 

das árvores, continuam lá.” 

 

9.2.4.1. Análise Estrutural 

 

9.2.4.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O traçado gráfico deste protocolo ocupa toda a folha, é subdividido em cinco planos e 

enriquecido com vários detalhes.  

 No primeiro plano, do lado esquerdo foi desenhado o sol. Neste mesmo plano há 

nuvens. Uma nuvem bem pequena, outra maior, e duas à esquerda. 

 No segundo plano, definido por uma linha que ocupa três partes da folha há duas 

árvores à direita do sol. A primeira sendo maior do que a segunda. Estas árvores são 

abraçadas por braços e pernas que saem de trás. Mais à esquerda está desenhado uma igreja, 

com uma porta na frente com uma maçaneta e uma janela do lado. O telhado da igreja está 

bem delineado e é encimado por uma cruz. Na parte de trás tem uma escada. 
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 No terceiro plano está desenhado um cavalo com o focinho baixo e a crina ereta e 

espalhada. No focinho do cavalo visualizam-se os olhos, a orelha, e o nariz. A cauda do 

cavalo está baixa e o genital escurecido. Em seguida aparece uma galinha de crista em pé, 

olhos e bicos bem detalhados. Logo abaixo há algo como caroços de milho. Um pouco abaixo 

da porta da igreja tem uma fogueira com labaredas. 

 O quarto plano é delimitado por duas linhas sinuosas. Estas linhas começam um pouco 

antes da metade da folha e seguem até o final do lado direito. Elas constituem a margem de 

um rio de onde podem ser vistos sete peixes. Um par na parte inferior, outro par na parte 

superior e três peixes na parte central. Os peixes parecem nadar contra o fluxo do rio. A 

impressão é que a correnteza do rio desce e os peixes sobem. 

 O quinto plano é uma pequena relva embaixo do rio. Com exceção do primeiro plano 

todos os outros receberam pequenos traçados. No rio, pequenas ondulações. Nos demais 

locais alguns traçados simulando grama. 

 A paisagem é bucólica e não se percebe nenhum elemento ameaçador. Não estão 

figuradas as presenças do personagem, nem da espada. Os únicos sinais pressentidos como 

algo assustador são as cristas dos animais eretas e a presença dos braços e pernas dos dois 

monstros escondidos atrás das árvores.  Em princípio parece que estamos diante do Regime 

Noturno da Imagem e de um Micro Universo Místico. 

 

9.2.4.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.4.4. Idéia central do discurso: “Uma tarde de sol em lugarejo calmo e simples”. 

Neste protocolo, a idéia em torno da qual a cena dramática foi construída reflete um 

clima de harmonia e tranqüilidade. O autor deste protocolo refere que foi inspirado em filme, 

mas não especifica qual. Seu desenho foi construído em torno da “Igreja, rio, animais, 

árvores, monstros”.  

À questão sobre os elementos que ele gostaria de eliminar ele responde “monstro” sem 

especificar as razões da sua escolha. Ressalte-se que o monstro é um dos elementos em torno 

do qual o desenho foi construído e também o elemento escolhido para ser eliminado. A cena 

termina com “o frei conseguindo o seu descanso em paz”. Se o autor do protocolo tivesse que 

participar da cena que compôs ele “seria o sol, para clarear e mostrar tudo o que estava 

acontecendo”.  

A seqüência narrativa se inicia com “num dia de sol castigante”. Segundo Chevalier & 

Gheerbrant (1982:836), “O sol é a fonte da luz, do calor, da vida. Seus raios representam as 
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influências celestes – ou espirituais – recebidas pela terra”. Contudo, seu simbolismo é muito 

diversificado. Ele pode ser visto também como destruidor trazendo a seca e opondo-se à 

chuva.  

Neste protocolo ele é causticante. É um sol forte, mas não é destruidor. Um olhar 

atento ao desenho mostra uma natureza pródiga. Neste caso, interpretamos o termo 

causticante mais associado à mitologia astral que o vê como princípio de autoridade, do sexo 

masculino, de tudo o que brilha. Ele simboliza também a parte do psiquismo associada à 

figura paterna e à sua função de educar, instruir e disciplinar. Ele representa o domínio dos 

instintos introduzindo a lei, a ética e o processo civilizatório. É nesta perspectiva que 

interpretamos a referência ao sol neste protocolo (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 

O sol pode simbolizar também o conhecimento intelectivo. O autor do protocolo ora 

analisado se tivesse que participar da cena que ele mesmo compôs “seria o sol, para clarear e 

mostrar tudo o que estava acontecendo”. Segundo Grimal (2005:202), Hélio, o sol “é muitas 

vezes considerado como o olho do mundo. É ele que vê tudo”. É uma divindade anterior aos 

deuses olímpicos, dotado de existência própria e que se distingue de outras divindades solares 

como Apolo. 

Lembramos ainda que, no Gênesis, a interpretação simbólica da luz está associada à 

iluminação e à ordenação do caos. Bem compatível com o desejo do autor do protocolo segue 

uma citação de Chevalier & Gheerbrant (1982:836), “Além de vivificar, o brilho do Sol 

manifesta as coisas, não só por torná-las perceptíveis, mas por representar a extensão do ponto 

principal, por medir o espaço”. 

O clima da cena transmite tranqüilidade e paz no desenvolvimento de uma atividade 

de sobrevivência. “Enquanto os animais pastam e comem suas rações no pasto”, “o frei dorme 

em seus aposentos na pequena Igreja do lugarejo”. A atmosfera é pacífica, de repouso, de 

descanso e segurança. 

O frei, outra denominação para frade, em geral faz parte de um monastério e tem uma 

representação popular menos poderosa, mais piedosa e mais suave do que a representação de 

um padre. O padre representando o pai é símbolo do poder, de autoridade. Ele limita, impõe 

as leis, impede a autonomia e mantém na dependência. Em princípio, o frei exerceria estas 

funções com mais brandura. 

A igreja, neste protocolo, oferece conforto, abrigo e segurança, atributos bem 

compatíveis com a simbologia cristã que a representa como mãe. O frei figura de autoridade 

para os fiéis do lugarejo, dorme tranqüilo.  
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“As águas do rio fluem normalmente à sua correnteza”. “Levando com ela os peixes 

que estão ali presentes”. A natureza segue seu curso normal. Tudo compõe para preservar um 

ambiente aprazível e harmonioso. 

“Ainda bem que o frei conseguiu dormir”. Nada consegue abalar a tranqüilidade do 

frei. “Pois, os monstros que ele diz ter visto atrás das árvores, continuam lá”. No relato da 

história o autor do protocolo não é afirmativo em relação à visão do monstro pelo frei. Ele não 

diz: o frei viu uns monstros. Sua asserção atenua a presença ameaçadora do monstro. Mas 

estes, “continuam lá”. Não há como se desvencilhar de tão inoportuna e ameaçadora presença. 

Os monstros continuam lá, escondidos atrás das árvores. No entanto, não conseguem 

perturbar a paz do frei que provavelmente os considerou inofensivos e distantes, pois mesmo 

assim consegue relaxar e dormir. 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a simbologia da árvore é uma das mais ricas, 

difundidas e diversificadas. No entanto, todas as suas simbologias articulam-se em torno da 

vida e da sua perpétua regeneração. Ela é também considerada como símbolo da relação entre 

a terra e o céu, pois atua como intermediária na comunicação entre os três níveis do cosmo: o 

subterrâneo (raiz); a superfície (troncos e galhos); e as alturas (galhos superiores e cimo). 

Considerando que os monstros estão atrás das árvores (na superfície), e não em cima ou 

saindo das raízes, supõe-se que eles sejam de natureza terrestre, portanto, provavelmente mais 

fáceis de serem eliminados. 

 

9.2.4.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Escada (morfológica). Consertos (Funcional). Dor (Simbólica). 

 Segundo Durand, Y. (1988) a representação da queda por objetos, em sua maioria está 

associada aos Micro Universos místicos. Esta representação surge como uma defesa contra a 

angústia provocada pela imagem da queda minimizando seu papel ansiogênico.  

 De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1982), os simbolismos referentes à escada 

estão todos ligados às relações entre o céu e a terra. É uma via de comunicação em sentido 

duplo, de ascensão gradativa entre diferentes níveis e sempre ligada à transcendência do plano 

terreno ao plano celestial. Os degraus da escada são também usados pelos padres e místicos 

da Idade Média como níveis de ascensão espiritual.   

 A queda é representada pela – escada –. Sua função é servir para – consertos –. 

Considerando que no presente protocolo sua simbolização é – dor – podemos pensar na 

possibilidade de queda em sentido moral, espiritual, nas quais a escada, em posição 
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ascendente no desenho, desempenhará a possibilidade de recuperação da queda. Note-se que 

ela se ergue ao fundo da igreja. No plano simbólico (Dor) está representando Morte. 

 

Espada: Representação, função e simbolização omitidos. 

 A espada, arquétipo diferenciado e objeto geralmente conhecido de todos se afigura 

como um artefato privilegiado dos universos heróicos. A omissão da sua figuração em todos 

os níveis de representação sugere a existência de um Micro Universo Místico.  

 

Refúgio: Igreja (Morfológica). Proteção (Funcional). Medo (Simbólica). 

 O estímulo refúgio é representado por uma grande variedade de figurações. Na 

amostragem de Durand, Y. (1988), a maioria destas representações (82%) está incluída em 

três categorias de imagens: casa comum, habitat natural, habitat sumário construído (Durand, 

Y. 1988).  No caso deste protocolo a – Igreja – se inclui no habitat sumário construído, 

resposta mais freqüente em protocolos de Micro Universos Místicos. (Ver simbolismo na 

análise do traçado discursivo). 

 A função do refúgio é de – proteção –. A igreja, lugar sagrado de oração e 

contemplação oferece abrigo contra os perigos e ameaças do mundo exterior. Dentro dela o 

fiel também poderá estar a salvo das tentações do pecado. No plano simbólico (Medo) está 

representando Morte. 

 

Monstro devorador: Braços e pernas (Morfológica). Atormentar (Funcional). Medo 

(Simbólica). 

 Segundo Durand, Y. (1988:159), a não figuração do monstro aparece em 5% de sua 

amostragem. Geralmente, esta postura é uma tentativa deliberada de afastar o monstro de um 

projeto de vida tranqüila. É uma negação que faz parte da manutenção do projeto de vida ideal 

construído pelo sujeito.  

 Neste protocolo não há ausência total de figuração do monstro. Na verdade eles estão 

atrás das árvores, no entanto, só podem ser vistos seus – braços e pernas –.  

 Considerando a não figuração da espada através da qual o personagem poderia se 

defender de um monstro praticamente inexistente pode-se associar estas duas respostas. Este 

processo pode ser revelador do sentimento de impotência para lidar com o caráter agressivo-

devorador do monstro. A espada é inexistente e o monstro está escondido (Durand, Y. 1988). 

 – Atormentar – é a função do monstro. Esta função parece distante de um ataque e 

ameaça diretas que estão na base da função do monstro. Atormentar se afigura mais como 
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uma ameaça potencial e atenua a intensidade funcional do esquema de ataque próprio ao 

monstro (Chevalier & Gheerbrant 1982). No plano simbólico (Medo) está representando 

Morte. 

 

Elemento Cíclico: Sol (morfológica). Luz (Funcional). Alegria (Simbólica) 

Astros e meteoros fazem parte das respostas dominantes para o elemento cíclico, 

encontradas em qualquer inventário da amostra considerada por Durand, Y. 1988. Neste 

protocolo, o – sol – representa este elemento. (Ver simbolismo do sol na análise do traçado 

discursivo). 

A função do sol, referida neste protocolo é – luz –. Considerando esta função em 

articulação com o sol e outros elementos do protocolo, entendemos que ela se inclui na função 

utilitária. Lembramos ainda que a interpretação simbólica da luz no Gênesis são a iluminação 

e a ordenação do caos (Chevalier & Gheerbrant 1982). No plano simbólico (Alegria) está 

representando Vida. 

 

Personagem: Frei (Morfológica). Paz (Funcional). Paz (Simbólica). 

 A figuração do personagem – frei – representando um tipo de atividade específica 

aparece com freqüência em estruturas místicas, nas quais o “fazer” tem preponderância sobre 

o “parecer”. Vale salientar que o personagem, apesar de fazer parte do relato não é figurado 

no desenho. (Ver simbolização do frei na análise do traçado discursivo). 

 A função do personagem é tratada simbolicamente pela –  paz – a qual é condizente 

com o clima de harmonia do protocolo. No plano simbólico (Paz) está representando Vida. 

  

Água: Rio (morfológica). Sobrevivência (Funcional). Vida (Simbólica). 

A representação da água como – rio –  faz parte da categoria das respostas dominantes 

referentes a este estímulo arquetípico. As águas do rio fluindo normalmente compõem com o 

clima tranqüilo da cena dramática.  

O simbolismo do rio e da sua fluidez é o da possibilidade universal, da fluidez das 

formas, da morte e da renovação. “Simboliza sempre a existência humana e o curso da vida, 

com a sucessão de desejos, sentimentos e intenções, e a variedade de seus desvios” (Chevalier 

& Gheerbrant 1982: 781). Em relação a esta simbolização é conhecida a frase atribuída a 

Heráclito e retomada por Platão sobre a impossibilidade de se entrar duas vezes no mesmo 

rio.  
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A função da água é de – sobrevivência –. Esta função está incluída em uma categoria 

de utilidade comum aos universos místicos (Durand, Y. 1988) No plano simbólico (Vida) 

está representando Vida. 

 

Animal: Peixe, galo, cavalo assustado (Morfológica). Vida (Funcional). Vida (Simbólica). 

Segundo Chevalier& Gheerbrant 1982, a representação do peixe está associada ao 

simbolismo do nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclicas.  

O animal está representado por – peixe, galo e cavalo assustado –. O galo é 

universalmente tratado como um símbolo solar. É o seu canto que anuncia o nascimento do 

sol. Por anunciar a aurora, o nascimento de um novo dia, a ele são conferidos poderes contra 

as influências malignas da noite (Chevalier & Gheerbrant 1982). 

Originalmente o cavalo se associa às trevas do mundo ctoniano, ao inconsciente do 

homem e à impetuosidade do seu desejo. Tanto o galo, como o cavalo, figuram entre os 

animais com o papel de psicagogo (Chevalier & Gheerbrant 1982). 

O que estaria causando susto ao cavalo? Seria o monstro escondido atrás das árvores 

com seu potencial mortífero? O cavalo assustado estaria intuindo sua presença? Simbolizaria 

ele o medo das energias inconscientes do frei, liberadas enquanto este dormia? 

 Os animais do protocolo exercem a função de – vida –, uma função simbólica também 

adotada para rubrica “simbolização. No plano simbólico (Vida) está representando Vida. 

 

Fogo: Fogueira (Morfológica). Preparar o alimento (Funcional). Sobrevivência (Simbólica) 

O simbolismo do fogo, segundo Chevalier & Gheerbrant (1982) traduz a etapa mais 

importante da intelectualização do cosmos. É ele um marco na diferenciação e afastamento do 

homem da condição animal.   

Neste protocolo ele está representado pela – fogueira – localizada perto do refúgio. 

Vale salientar que em Pernambuco, a tradição de acender fogueiras é uma manifestação da 

cultura popular em comemoração às festas juninas. Esta tradição tem origem religiosa. Conta-

se que Izabel acenderia uma fogueira para avisar à sua prima Maria, mãe de Jesus, do 

nascimento do seu filho João Batista.  

A fogueira deste protocolo tem figuração apenas no desenho. A função do fogo é de   

– utilidade e subsistência –. No plano simbólico (Sobrevivência) está representando Vida. 
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9.2.4.6. Síntese da análise do protocolo  

 

 O conjunto dos dados deste protocolo se integra em torno de um clima de paz e 

harmonia. O monstro está escondido. O personagem está dormindo no refúgio sem ser 

perturbado por nenhum estímulo ansiogênico. 

 A espada não foi figurada. Sua função e simbolização também foram omitidas. O 

elemento queda foi eufemizado pela queda de uma escada. Mas no desenho a escada é 

figurada na posição vertical. 

Todos os elementos integram-se em torno de uma atmosfera de paz e tranqüilidade. O 

Regime Noturno de Imagens prevalece neste protocolo. A não representação da espada e o 

monstro escondido atrás das árvores configuram um Micro Universo Místico Integrado.  

 

9.2.4.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 50 anos de idade e 27 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública e privada. Professa a religião católica considera-se de classe 

média. É formado em engenharia civil e com especialização na área de educação matemática. 

Ainda hoje faz alguns trabalhos como engenheiro civil, mas, “eu sou mesmo é 

professor”. “Eu gosto mesmo é de ensinar. Infelizmente as dificuldades hoje são muito 

grandes. Mas eu acho que nunca deixa de ser um desafio. E tudo que é desafio para professor 

é importante”.   

Considera a sua escolha para ser professor como vocação. Sua mãe também era 

professora. Foi professora primária de 1ª a 4ª séries e “eu sempre tava ali por perto, olhando, 

curiosando, como diz minha esposa que é de (nome da cidade). Curiosando é um termo usado 

muito pelos (habitantes da referida cidade). Curiosando, sempre ali com curiosidade, 

procurando olhar. Eu acho que já vem de sangue. O que eu gosto de fazer mesmo é ensinar”.  

Refere que desde criança gostava de ensinar aos colegas. Sua preferência pela 

matemática se evidencia desde a infância. “Eu sempre gostei muito de matemática”. Era a 

matéria que eu mais gostava. Também gostava muito de física.”  

Ao contrário dos colegas que preferiam a “área de humanas, de saúde”, matemática era 

a preferida deste professor. Também refere que gostava muito de física. “No colégio eu 

ensinava aos meus colegas que tinham dificuldade em matemática, em física. Acho que a 

minha vocação fluiu daí.” 
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Cursou de 1ª a 4ª séries em escola pública. O ginásio e o cientifico, terminologia 

adotada na época, foram cursados em escola privada. Lembra o nome de vários professores, 

da diretora da escola e diz que há uma diferença muito grande entre o tratamento dado aos 

professores naquela época e hoje. Para ele, atualmente, há um grande desrespeito à figura do 

professor. “Na minha época, eu tinha sempre meus professores como exemplo. O tratamento 

era respeitoso. A escola era a minha segunda casa”. 

Considera a matemática não só uma disciplina importante para todos os outros cursos 

que se queira fazer, como também para o dia a dia.  “Em geral os alunos têm cinco aulas de 

matemática e duas aulas de outras disciplinas.” 

 “Agora é sempre um bicho papão para as pessoas, criaram esse monstro né, mas que 

ele não é tão feio quanto parece”. Bem, a matemática tal qual a representação do monstro 

figurado no desenho não é tão feio como parece. 

A gratificação maior de sua profissão é o reconhecimento do aluno. “É ver o seu aluno 

satisfeito com as suas aulas, galgando um espaço maior em sua vida. É quando você vê a 

pessoa crescendo com a sua ajuda. Você fazendo parte da vida daquela pessoa.” 

Sua experiência, como professor das redes, pública e privada, permite-lhe observar 

uma diferença enorme entre estas duas redes de ensino. “Em termos de aprendizagem a 

diferença é gritante”. Na rede privada há a presença marcante dos pais: “eles estão mais 

presentes, mais em cima, mais cobrança”. Para este professor a presença dos pais na vida 

escolar dos filhos faz toda a diferença na aprendizagem destes alunos quando comparados aos 

alunos das escolas públicas. Refere que estes pais também não têm condições de ajudar os 

filhos nas tarefas escolares. 

Para suprir esta dificuldade o professor procura trabalhar o melhor que pode dentro da 

sala de aula para que o aluno “leve pra casa menos trabalho possível. Porque se ele for levar 

trabalho pra casa, na sua maioria ele não tem condições de fazer”. Sua sugestão é: “O ideal 

seria que nós tivéssemos uma escola onde o aluno passasse o dia. Só fosse pra casa cinco 

horas da tarde, cinco e meia da tarde, aí a gente via... Nós iríamos ver a coisa mudar, uma 

preocupação maior pela educação”. 

O maior desafio para este professor “é conquistar aqueles alunos que dizem não gostar 

de matemática, que dizem não querer estudar porque não gostam de matemática nem de 

outras matérias. O desafio é conquistar estes alunos, porque os que gostam, os que já estudam 

não tem muito desafio é só ajudá-los normalmente”. 

Na tentativa de superar este desafio o professor procura “conversar o máximo com 

eles. Procuro descobrir a razão porque eles não querem estudar ou não gostam de matemática, 
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procuro detectar onde se localizam as dificuldades deles”. “É uma luta diária. A cada dia a 

gente conquista alguma coisa. Tem sempre que tentar. Não pode desistir”. 

Em relação à disciplina fala o professor: “Na minha sala de aula eu sou muito chato 

com relação à disciplina. Eu sou até rigoroso demais. Na minha sala de aula eu não permito, 

por hipótese alguma, indisciplina. Já é difícil ensinar matemática pra quem não gosta e para 

quem não quer, sem barulho nenhum, imagine você com barulho, com conversas paralelas, 

com indisciplina. Então isso é impossível. Não permito bagunça por hipótese nenhuma”. 

Ao ser indagado como consegue manter a disciplina, motivo de reclamação de tantos 

professores, o entrevistado diz: “primeiro eu procuro ser honesto. Mostro pra eles como 

devem se comportar. Tento educá-los. O principal é educar. Não é só ensinar matemática. A 

partir da educação eles podem até conquistar algumas coisas a mais no futuro. Não é só 

ensinar matemática. Educar é o principal”. 

O professor refere que os problemas são mais acentuados nas áreas mais pobres, nas 

escolas localizadas na periferia da cidade. Lá a “situação é muito complicada. Eles deságuam 

na escola todos os problemas vividos na comunidade onde moram”. “Com estes alunos, a 

gente tem que procurar ser amigo. Tem que procurar entendê-los. Às vezes a gente tem que 

ser pai. É um desafio e tanto trabalhar com estes meninos”.  

Além da regência de classe o professor assumiu a coordenação de apoio da escola. A 

função deste cargo é trabalhar a relação professor-aluno. Apesar de ser rigoroso com a 

disciplina em sala de aula o professor refere que tem bom relacionamento com os alunos. 

Talvez por isso o diretor o tenha convidado e “quase intimado” para ele fazer parte da equipe 

da direção.  
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9.2.5. Protocolo 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Bem, comecei desenhando a casa (refúgio) pois adoro este ambiente. Considero que 

tanto a casa (na qual moramos) quanto a escola é uma casa. A história se passa num local 

tranqüilo com rio, cachoeira, peixes, árvore: onde o homem (personagem) possui uma espada 

que simboliza um artefato utilizado por ele para enfrentar a “guerra” que é o seu próprio dia-

a-dia. Este artefato também busca protegê-lo e a sua família. Eles moram na casa (refúgio e 

fortaleza). A criança brinca com a bola (elemento cíclico) apresentando uma fase linda e 

maravilhosa de nossas vidas (a infância). No refúgio, a criança aprende como lidar com os 

elementos (água e fogo) e também a não destruir o seu próprio lar (a natureza), pois a criança 

aprende no refúgio (escola) que se ela estiver inserida no ambiente onde vive (sociedade) irá 

proteger a natureza e não se destruir (destruindo-a como faz o monstro representado pelo 

homem). A criança aprende a viver e não a se autodestruir.” 

 

 

9.2.5.1. Análise Estrutural 

 

9.2.5.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho situa-se na pare inferior da folha. Todo o riscado é de um leve matiz 

ocupando toda a extensão da folha. Do lado esquerdo situa-se uma cachoeira, sendo esta o 

único elemento que ultrapassa, um pouco, a metade inferior da folha.  
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 A cachoeira desemboca em um rio que vai até o final do lado direito da folha. No rio 

tem dois pequenos peixes com detalhe de olho e boca. 

 Do lado direito se vê três figuras: uma mulher, uma criança e um homem. Os adultos 

têm olhos, nariz e boca risonha. A mulher tem cabelo. No rosto da criança só estão 

desenhados os olhos. A criança tem uma bola junto aos pés e o homem porta uma espada na 

mão esquerda.  

 Logo em seguida às figuras humanas tem uma casa com uma porta com maçaneta, 

uma janela ao lado e escrito logo acima da porta REFÚGIO E FORTALEZA. Parece um 

lugar seguro e protegido. Um pouco depois da casa tem uma fogueira com dois paus e 

labaredas. Depois foi desenhada uma árvore. Do lado direito da árvore um homem sério 

parece serrar a árvore. A figuração do monstro não é assustadora. 

 O desenho transmite uma atmosfera de integração e tranqüilidade. As figuras humanas 

estão perto do refúgio, com exceção do homem que serra a árvore. Apesar do personagem, ter 

consigo uma espada na mão esquerda, a fisionomia deste grupo expressa descontração 

(observe-se o traçado da boca). Delineia-se assim um Regime Noturno de Imagens. 

 

9.2.5.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho). 

 

9.2.5.4. Idéia central do discurso: “Da idéia escola-casa (refúgio e fortaleza)”.  

À questão se ficou indeciso entre duas ou a mais soluções ele respondeu: ‘Não pois 

sempre os (digo as) considero pontos principais: a casa e a escola’. 

Para construir a história do seu desenho o autor deste protocolo se inspirou “na idéia 

que somente através da escola de qualidade conciliada com a família o homem terá real noção 

do seu papel na sociedade”. Os elementos em torno do qual ele construiu seu desenho foram: 

refúgio (casa-escola); água (nosso bem maior); bola (representa para mim uma ótima fase da 

vida: infância). 

 Em relação aos elementos que gostaria de eliminar ele responde: “nenhum. Pois a 

criança (personagem principal) deve ser (infelizmente) “apresentada” ao lado “monstro” da 

vida. A criança deve ter oportunidade de ver o “bom” e o “mal” na sociedade”. 

 À questão de como termina a cena que você imaginou tem-se a seguinte resposta: “é 

um término futuro, onde a criança ajudada pela família e escola tenha reais oportunidades de 

refletir sobre a sociedade que vive”. 

 O teor das respostas acima referidas dá indícios de uma compreensão simbólica da 

existência humana, a qual ocorre com maior freqüência, nos Micro Universos Sintéticos. 
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Se tivesse que participar da cena ele estaria “dentro da casa-escola (refúgio-fortaleza) 

tentando ajudar os pais a fortalecer a criança para que ela crie um senso reflexivo sobre sua 

vida e a sociedade”. 

Do número 1 ao número 5 da seqüência narrativa, toda a história se desenvolve em um 

clima de tranqüilidade e paz sem que haja nenhum elemento que venha a desestabilizar a 

harmonia da cena.  

Inicia o relato e o desenho pela casa, a qual considera um refúgio. Refere ser um 

ambiente que “adora”. Considera também a escola como uma casa. Subentendemos que a 

escola, tal qual a casa, é também um refúgio.   

O local apresenta-se tranqüilo com rio, cachoeira, peixes e árvore. 

Neste local “o homem (personagem) possui uma espada”. Esta espada não é uma arma 

real, mas “simboliza um artefato utilizado por ele, para enfrentar a “guerra” que é seu próprio 

dia a dia.” Artefato, segundo Houaiss (2004), significa artigo manufaturado. Ao utilizar o 

termo artefato para se referir à espada, uma arma cortante para ataque e/ou defesa, observa-se 

um abrandamento da função para a qual ela é destinada. O relato segue obedecendo a um 

mesmo fio condutor: “enfrentar a “guerra” que é seu próprio dia a dia”.  

“Este artefato também busca protegê-lo e a sua família”. A espada não ataca nada nem 

ninguém. Tem uma utilização potencial de defesa caso seja necessário, pois a família mora 

em uma casa que é “refúgio e fortaleza”.  

A criança está brincando com a bola e representa “uma fase linda e maravilhosa das 

nossas vidas”. E é no refúgio, no seu próprio lar que ela “aprende a lidar com os elementos 

(água e fogo) e também a não destruir a natureza”. A cena dramática se desenvolve em torno 

de cuidado, zelo e proteção. 

Na escola, um outro refúgio, a exemplo da casa, um ambiente protegido, ela aprende 

que “se estiver inserida no ambiente onde vive (sociedade), irá proteger a natureza e não se 

destruir”. É na escola que ela irá aprender a viver e a não se destruir, nem destruir a natureza 

“como faz o monstro representado pelo homem”.  

Elementos próprios ao Regime Noturno de imagens predominam neste protocolo. 

Delineia-se um Micro Universo Místico Impuro.  
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9.2.5.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Cachoeira (morfológica). De apresentar coisas que estão fora do nosso alcance 

(Funcional). Embora esteja fora do nosso alcance podemos vê-la e estudá-la (Simbólica). 

 A queda é representada pela – cachoeira –. A queda freqüentemente aparece associada 

aos outros elementos do AT-9 especialmente à água e ao personagem. A queda d’água é o 

estereótipo da imagem da queda segundo a amostragem de Durand, Y. (1988). A cachoeira, a 

queda d’água e a cascata simbolizam a impermanência em oposição a imutabilidade. (ver 

protocolo 5 para simbolismo).  

A função da cachoeira é – apresentar coisas que estão fora do nosso alcance –. Trata-

se de uma função simbólica própria dos Micro Universos Sintéticos-Simbólicos. No plano 

simbólico (Embora esteja fora do nosso alcance podemos vê-la e estudá-la) está 

representando Vida. 

 

Espada: Espada na mão do pai (Morfológica). Proteção contra a “maldade” (Funcional). As 

“armas” que devemos possuir para enfrentar o dia a dia (Simbólica). 

A espada é representada pela – espada na mão do pai – . A espada é a arma 

freqüentemente utilizada nos protocolos de universo heróico. Apresenta, geralmente, uma 

figuração esteriotipada sendo representada como uma imagem real. A arma segurada pelo 

herói representa 88% dos universos heróicos e 90% dos duplos-universos-existenciais 

(Durand, Y, 1988).  

A função da espada é – proteção contra a “maldade” – . Nesta resposta a função da 

espada continua sendo de defesa. Contudo, sua função é tratada simbolicamente tal qual 

ocorre nos micro universos sintéticos-simbólicos. (Durand, Y, 1988). No plano simbólico 

(As armas que devemos possuir para enfrentar o dia-a-dia) está representando Vida. 

 

Refúgio: Casa-escola (Morfológica). Proteção e fortaleza (Funcional). A escola ou a casa 

(Simbólica). 

O refúgio é representado pela – casa-escola –. Esta representação se inclui na 

categoria “habitat construído”. Casa comum; habitat “natural” tipo gruta; habitat “construído” 

tipo cabana. Esta categoria é a mais comum nas respostas ao estímulo refúgio. Para os 

heróicos é mais comum a categoria de “habitat natural”. Para os místicos, os “habitats 

construídos” são as representações dominantes. 
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A função do refúgio é de – proteção e fortaleza –. Na casa-escola, lugar de proteção e 

fortaleza, segundo o relato deste protocolo, a criança aprende a preservar sua própria vida e a 

vida do planeta. Esta preservação da vida se dá no sentido biológico e simbólico, este último 

representado pela sua possibilidade de inserção social, de acordo com a história do desenho.  

No plano simbólico (A escola ou a casa) está representando Vida. 

 

Monstro Devorador: Homem (Morfológico). Mostrar os nossos erros (Funcional). A dureza 

que a vida nos mostra (Simbólica). 

  O monstro é representado pelo – homem –. O grupo antropomorfia real representado 

por uma figuração humana normal aparece em 1% dos protocolos do inventário trabalhado 

por Durand, Y. (1988). É o caso deste protocolo em que o monstro é o próprio homem. A sua 

caracterização é mais explicitada no relato quando fica claro que o homem monstro destrói a 

natureza. 

 A sua função é – mostrar os nossos erros –. A ameaça é tratada simbolicamente. Note-

se, contudo, que “a criança (personagem principal) deve ser (infelizmente) “apresentada” ao 

lado “monstro” da vida. A criança deve ter oportunidade de vê o “bom” e o “mal” na 

sociedade”. Resposta dada ao questionário pelo autor do protocolo. No plano simbólico (A 

dureza que a vida nos mostra) está representando Morte. 

 

Elemento Cíclico: Bola (Morfológica). Entretenimento (diversão) (Funcional). Fase ótima da 

vida (infância) (Simbólica). 

 As representações do elemento cíclico obedecem a uma polimorfia figurada pelos 

esquemas de reprodução e/ou de progressão (Durand, Y. 1988). A – bola –, neste protocolo, 

se insere em rodas integradas, uma das três categorias comuns às representações do elemento 

cíclico. 

 Sua função é – entretenimento (diversão) – fazendo parte assim da categoria 

“comodidade e vida tranqüila”, a qual pertence ao grupo “utilitário existencial”. No plano 

simbólico (Fase ótima da vida ‘infância’) está representando Vida. 

 

Personagem: Menino (Morfológica). Apresentar nosso futuro (Funcional). A nossa 

preocupação com a formação (Simbólica). 

 A figuração de uma criança, no caso específico de um – menino –, como personagem 

situa-se entre as respostas pertencentes às categorias diversas desta representação, com apenas 
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23% no total das várias figurações. Em determinadas figurações próprias do universo 

sintético-simbólico aparecem “personagens que desenvolvem o processo estrutural dele 

mesmo, a fim de figurar as etapas de um ciclo, ou que são representações simbólicas de  uma 

problemática” (Durand, Y. 1988:165).  

Em várias tradições o homem é concebido como a síntese do mundo, como um 

microcosmo. Ele mantém contato com os três níveis cósmicos: “o terrestre, pelo pés; a 

atmosfera, pelo busto; o celeste, pela cabeça”. (Chevalier & Gheerbrant 1982: 495). 

 Com a função de – apresentar nosso futuro –, faz parte do tratamento simbólico, 

mostrando uma perspectiva cíclica em relação ao tempo, o que se insere em um Micro 

Universo Sintético Simbólico. No plano simbólico (Nossa preocupação com a formação) 

está representando Morte. 

 

Água: Água (rio) (Morfológica). Apresentar algo importante em nossas vidas (Funcional). A 

matemática (embora apareça além podemos compreendê-la) (Simbólica). 

A representação da água como – rio – faz parte da categoria das respostas dominantes 

referentes a este estímulo arquetípico. O rio juntamente com outros elementos da natureza 

incluídos neste cenário faz parte da tranqüilidade que o autor deste protocolo imprime à sua 

cena dramática.  

A simbolização da água se divide em três temas principais: Fonte de vida; elemento de 

purificação; e centro de regenerescência. A água congrega em si sentidos ambivalentes. Ela 

pode ser fonte de vida e de morte. Pode criar e destruir (Chevalier. J. & Gheerbrant, A. 1982). 

O simbolismo do rio e da sua fluidez é o da possibilidade universal, da fluidez das formas, da 

morte e da renovação. “Simboliza sempre a existência humana e o curso da vida, com a 

sucessão de desejos, sentimentos e intenções, e a variedade de seus desvios”. (Chevalier & 

Gheerbrant 1982: 781). (ver protocolo 02 para simbolismo).  

A função da água é  – apresentar algo importante em nossas vidas –. O tratamento da 

água é simbólico. No plano simbólico (a matemática - embora pareça além podemos 

compreendê-la) está representando Vida. 

 

Animal: Peixe (Morfológica). Mostrar que é possível nadar (Funcional). Mostrar que é 

possível conviver com a matemática (água) (Simbólica). 

A representação do animal é – peixe –. Os peixes se associam mais freqüentemente às 

estruturas místicas, segundo (Durand, Y. 1988). Para Chevalier & Gheerbrant (1982), a 
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representação do peixe está associada ao simbolismo do nascimento, da vida, da fecundidade 

e da restauração cíclica.  

A função declarada é – mostrar que é possível nadar –. Aparece como uma função 

utilitária. No plano simbólico (Mostrar que é possível conviver com a matemática ‘água’) 

está representando Vida. 

 

Fogo: Fogo (Morfológica). Mostrar elemento contrário ou distante (Funcional). 

Embora contrário também pode ser compreendido (Simbólica). 

O fogo é representado pelo – fogo –. Esta figuração representada por alguns feixes de 

lenha em chamas (dois feixes neste protocolo), faz parte de “figurações isoladas” mais ligadas 

às representações simbólicas comuns aos Micro Universos Sintéticos-Simbólico. 

O simbolismo do fogo traduz a etapa mais importante da intelectualização do cosmos. 

É ele um marco na diferenciação e afastamento do homem da condição animal. “Ele 

simboliza a purificação pela compreensão, até a mais espiritual de suas formas, pela luz e pela 

verdade; ao passo que a água simboliza a purificação do desejo, até a mais sublime de suas 

formas” (Chevalier & Gheerbrant 1982: 443). 

A função do fogo é – mostrar elemento contrário ou distante – . Esta função faz parte 

de um tratamento simbólico dado ao fogo. No plano simbólico (Embora contrário também 

pode ser compreendido) está representando Vida. 

 

9.2.5.6. Síntese da análise do protocolo  

 

 A maioria das funções e simbolizações deste protocolo insere-se em uma compreensão 

simbólica da existência humana. Há uma preocupação com o ser humano e a preservação da 

natureza. A espada é um artefato simbólico com o qual o homem enfrenta a “guerra que é o 

seu próprio dia a dia”. O personagem é o menino, mas há uma identificação e projeção na 

representação da família.  

 No relato da história o homem é citado como personagem. O monstro é representado 

pelo homem. O homem, o ser humano, integra assim dois papéis: um papel de preservação e  

outro de destruição da natureza. 

 O final da cena imaginada “é um término futuro, onde a criança ajudada pela família e 

escola tenha reais oportunidades de refletir sobre a sociedade que vive”. 
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 A atmosfera deste protocolo se desenvolve privilegiando um clima de paz e harmonia, 

de preservação da vida e da natureza, remetendo a um regime Noturno de Imagens e a um 

Micro Universo Místico Impuro.  

 

9.2.5.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 27 anos de idade e 5 anos de magistério. 

Trabalha em uma instituição pública ligada à uma universidade. Professa a religião 

protestante. Considera-se de classe média baixa. Sua graduação é em licenciatura em 

matemática e na pós-graduação fez o mestrado em educação. 

Desde quando cursava o ensino médio que dava aulas para os colegas. Foi aluno do 

Centro Federal de Educação Tecnológica de Pernambuco – CEFET-PE no curso para 

formação de técnico em refrigeração e ar condicionado. Sempre gostou de matemática.  

Inicialmente pensou em fazer engenharia, mas, depois de um estágio no término do 

curso médio, logo descobriu que “não era bem o que eu gostava”. Assim, prestou vestibular 

para licenciatura em matemática. 

Não pensava em ser professor, mas, observou que “tinha um jeito para ensinar”. E 

continua “só tinha aquele jeito, aquele carinho pra explicar as coisas, aquela paciência, mas eu 

poderia ter tentado outra profissão”. Mesmo assim decidiu: “já que eu tenho um pouco de 

paciência e quero fazer algo específico da área de exatas, vou tentar licenciatura.” 

Refere que o pai é também professor de matemática, mas, que isso em nada o 

influenciou. “Muito pelo contrário. Meu pai trabalhava tanto, que eu pouco o via. Trabalhava 

das sete às dez da noite. Assim, poderia até pensar, eu não quero seguir a área de educação”. 

O professor refere a importância da matemática em dois diferentes níveis. Em um 

primeiro momento ela deve tratar de conteúdos básicos, ela é importante para que o aluno 

“seja inserido bem na sociedade”. Ele cita a importância do português e da matemática apara 

o dia-a-dia do aluno. Em um segundo momento é quando o aluno chega à 7ª,  a 8ª séries e ao 

ensino médio, “onde eu acredito que o aluno tenha o direto de ter conhecimento da produção 

da humanidade”. “Então os alunos me perguntam: pra que eu tenho que estudar isso?”  “Então 

eu repondo: porque isso aqui foi uma produção humana em certo momento da história, isso 

foi muito importante e você tem o direto de mergulhar um pouco nessa água”. 

 O discurso do professor segue a mesma linha de raciocínio empreendido no 

preenchimento do protocolo do AT-9. O tratamento das questões existenciais em um nível 

macro da sociedade.  



 

 

164

Nas primeiras séries a estratégia do professor é procurar ensinar a matemática 

enquanto uma ferramenta para o cotidiano do aluno. Nas séries mais adiantadas “eu tento 

passar um conhecimento enquanto objeto... um saber enquanto objeto do conhecimento”. 

A gratificação na sua vida profissional é o “reconhecimento do aluno”. Apesar do 

investimento da educação só proporcionar retorno a longo prazo compreende a importância 

que tem no processo de formação dos seus alunos. 

Considera a prática pedagógica como uns dos grandes desafios a serem enfrentados. 

Ressalta que no seu curso de licenciatura, as horas dedicadas à prática são insuficientes para 

suprir as necessidades do futuro professor. “Uma coisa é você saber o conhecimento pra você, 

outra é você conseguir transmitir”.  

Em relação à disciplina em sala de aula o professor ressalta que tenta mostrar “a 

realidade da sociedade como está no desenho, os monstros. Os erros que a sociedade comete”. 

Mas tenta servir de modelo para o aluno e mostrar que ele tem responsabilidades na escolhas 

feitas. Tenta mostrar “que ele tem o livre arbítrio e que pode ser feliz, fazer tal e tal coisa, 

pode lutar, correr atrás, pode conseguir”. Não adianta ser agressivo com os alunos 

desinteressados. A gente tem que chamar para conversar. 

Em geral os meninos vêem a matemática como algo difícil. “Aí eu digo: olha vamos 

com calma, não é tão complicado assim. É como aquela água e o peixe do desenho”. O 

professor está se referindo à função e a simbolização do peixe em seu desenho: “mostrar que é 

possível nadar; mostrar que é possível conviver com a matemática (água)”.  “A gente não 

pode deixar que eles criem aversão”. 
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9.2.6. Protocolo 06  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “O desenho reflete uma história de busca pelo bem viver, em um lugar ideal, isolado, 

que tenha luz, água, bastante natureza. Onde possamos descansar e refletir sobre a vida. Um 

local de lazer para receber os amigos, um local para se admirar, para sobreviver, para sonhar, 

para fugir do tipo de vida social deturpado que participamos. No entanto, preciso observar que 

onde estou corro riscos, (de queda na água) naturais ou oriundos do meio social. Os naturais 

são os monstros marinhos que afetados no seu habitat atacam o homem (o tubarão). Os medos 

do meio social, como roubo, seqüestro, maldade chegam até nós em qualquer local que 

estamos. Portanto necessito de uma espada para lutar com esse agressor, preciso sobreviver 

portanto procuro me armar.” 

 
9.2.6.1. Análise estrutural 

 

9.2.6.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O traçado gráfico deste protocolo está distribuído eqüitativamente por toda a folha e 

está enriquecido com muitos detalhes. Transmite a idéia de que foi desenhado com esmero e 

cuidado.  Retrata uma cena bucólica e aprazível. 

 Ao lado esquerdo apresenta-se um frondoso coqueiro com cachos de coco ao redor e 

três cocos no chão. Um pouco à esquerda foi desenhada uma minúscula árvore. O coqueiro 

fica à frente desta árvore. 
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 Logo adiante do coqueiro tem uma casa com duas janelas ao lado e uma porta e janela 

à frente. Da porta sai um pequeno caminho em direção ao mar. Um pouco abaixo da casa, do 

mesmo lado da janela, foi desenhada uma mesa com algo em cima, com uma seta indicativa 

no chão onde se pode ver escrito: espada. Do lado direito duas pequenas árvores e um pouco 

de vegetação. 

 Um pouco mais distante da casa está acesa uma fogueira, com o referido nome ao 

lado. A partir do coqueiro até o final da margem direita está o mar. Nele tem um peixe bem 

pequeno. Logo depois uma jangada com um banco e uma vela na qual foi escrito Brasil. Perto 

da jangada, dentro do mar tem um homem na horizontal. Um pouco adiante tem um peixe 

grande, porém bem menor que a jangada, de boca aberta.  

 Acima da jangada quatro pássaros voando. Na mesma altura deles está um meio 

círculo e raios onde está escrita a palavra Sol. 

 A cena do desenho parece aprazível, com exceção do peixe de boca aberta e do 

homem dentro do mar. Elementos heróicos e místicos se entrecuzam neste desenho. 

 

9.2.6.3. Análise do traçado discursivo ( história do desenho) 

 

9.2.6.4. Idéia central do discurso: “Idéia de ter paz, de bem viver, de curtir a natureza”. 

Ficou indeciso entre duas soluções: “Quanto a queda. Pensei em estar subindo no 

coqueiro e cair (poderia ser fatal) então pensei por que não cair da jangada (mas, também 

corria risco – tubarão). 

 Para realizar o desenho inspirou-se “apenas no modo de vida que sempre busquei para 

mim. Desde muito cedo curtia acampamento em praias distantes, o que hoje já não faço por 

conta da violência. Mas, curto minha vida num local aprazível”. 

 Construiu o desenho em torno da “casa, mar, fruteiras, mata virgem, lazer, 

sobrevivência”. Eliminaria “a espada, a queda, o perigo. Porque estou sendo muitas vezes 

obrigado a participar com ações que necessitam usar esses elementos”. 

 Em relação à questão: como termina a cena que você imaginou? Responde: “Acho que 

não termina. Desejo apenas retirar os pontos que não me satisfazem no meio que procuro 

viver”.  

 Se tivesse que participar da cena onde estaria?Responde: “Acho que quando elaborei o 

desenho pensei em mim e me coloquei em cima da jangada, caí e corri riscos (tubarão ou 

afogamento), mesmo assim desejaria subir de volta a jangada, continuar meu passeio, pescar, 

voltar para casa, olhar as plantas etc”. 
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 Em um primeiro momento a seqüência narrativa se desenvolve privilegiando uma cena 

tranqüila, agradável em contato com a natureza. Um local isolado, para descansar, relaxar, 

sonhar, pensar sobre a vida, receber amigos. Da seqüência 1ª a 13ª o clima harmonioso e 

aprazível do local traz elementos do Regime Noturno de Imagens, próprio do Micro 

Universo Místico. 

 A partir da 14ª seqüência o tom da narrativa se altera um pouco. Este “local ideal” será 

também um refúgio “para fugir do tipo de vida social deturpado que participamos”. O medo 

começa a instalar-se, mas, o personagem não corre nem se esconde. Primeiro observa: “No 

entanto, preciso observar que onde estou corro riscos (de queda na água). Naturais ou 

oriundos do meio social”.  

O personagem se vê assim ameaçado em sua integridade física, pelos “monstros 

marinhos que afetados em seu habitat atacam o homem (tubarão).” Estes ataques são 

potenciais, como também o são os ataques do meio social “como roubo, seqüestro, maldade” 

que chega a todos “em qualquer lugar que estamos”. Para enfrentar estes monstros potenciais 

“necessito de uma espada para lutar com esse agressor. Preciso sobreviver. Portanto procuro 

me armar”. 

A ameaça potencial de ataque existe e ronda o personagem, o qual deseja armar-se 

para defender-se. Contudo não existe nenhum embate. 

Vale salientar que no desenho, a espada, arma de ataque ou defesa, está deitada sobre a 

mesa e não na mão do personagem pronta para ser usada.  

Outro detalhe que aparece só no desenho e nas respostas ao questionário é o 

personagem caído na água. Ele cai, corre riscos de ser devorado pelo tubarão ou de morrer 

afogado, mas a cena não se realiza.  

A observação do desenho mostra que ele está mais perto da jangada e mais distante do 

tubarão. Esta localização está sendo favorável ao personagem. Contudo, ele também não se 

recupera da queda, ficando também no campo das possibilidades “ele desejaria subir de volta 

à jangada, continuar meu passeio, pescar, voltar para casa, olhar as plantas, etc.”. 

A cena dramática se desenvolve diacronicamente em uma seqüência que privilegia em 

um primeiro momento o Regime Noturno de Imagens. O local é “ideal”, a natureza pródiga 

e bela serve de refúgio para “sonhar” e se proteger de um meio social “deturpado”.  

No segundo momento se instala uma atmosfera de ameaça, e de medo. O personagem 

começa a ter clareza e a prestar atenção aos riscos aos quais está exposto. Para sobreviver 

precisa de armas para defender-se. O Regime Diurno de Imagens se faz presente. Porém, 

“acho que a cena não termina. Desejo apenas retirar os pontos que não me satisfazem no meio 
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que procuro viver”. O universo imaginário que se desenha neste protocolo aponta par um 

Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.2.6.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Cair da jangada (Morfológica). Ser uma queda que eu possa me levantar (Funcional). 

As decisões que muitas vezes não realizamos ou deixamos de conseguir (Simbólica). 

A queda está representada por – cair da jangada –. Na representação da queda está 

implícita a sua referência ao personagem (Ver desenho e questionário). Segundo Durand, Y. 

(1988), a queda do personagem pode ser representada por qualquer das três estruturas, 

caracterizadas em sua forma negativa. Em geral ela é figurada nos micro universos simbólicos 

sintéticos no quais ela simboliza a queda do homem, correspondendo à (20%) na amostragem 

de DURAND, Y. (1988). 

Observe-se, contudo, que na representação da queda o autor do protocolo usa o verbo 

no infinitivo “cair” e não no passado “caí”. Neste sentido dá uma idéia de possibilidade e não 

da efetivação de uma queda. Provavelmente é uma forma de defesa e preservação utilizada 

pelo autor do protocolo. 

Sua função é – ser uma queda que eu possa me levantar –. Dentro das categorias 

levantadas por Durand, Y. (1988) ela se insere na rubrica de perigo para o personagem. É 

importante levar em consideração o complemento da queda. Não é uma queda qualquer, mas 

uma queda que o personagem/autor do protocolo possa se levantar. Neste caso há não só uma 

projeção, mas uma identificação com o personagem. No plano simbólico (as decisões que 

muitas vezes não realizamos ou deixamos de conseguir) está representando Morte. 

 

Espada: Facão em cima da mesa (Morfológica). Defesa do agressor. Tratar da comida. Cuidar 

do mato (Funcional). Para sobreviver (Simbólica). 

 Neste protocolo a figuração da espada foi modificada para um – facão –. Este tipo de 

resposta é mais comum em micro universos místicos, pois estas espadas perderam sua 

atribuição heróica e se tornaram instrumentos associados a uma vida pacata e tranqüila 

(DURAND, Y. 1988). 

 Em um primeiro momento o autor do protocolo atribui à espada a função de – defesa 

do agressor –, o que coloca esta resposta na rubrica “defesa potencial”. Em seguida ele refere 

à função de – tratar de comida e cuidar do mato – a qual se inclui na categoria “subsistência” 

(DURAND, Y. 1988). 
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A função defensiva liga-se predominantemente aos universos existenciais duplos no 

qual o herói precisa defender-se de uma agressão. A função de subsistência está associada ao 

universo místico. Esta utilização da espada como facão é uma forma encontrada por um 

imaginário místico, para integrar este elemento, em uma cena de vida pacata (DURAND, Y. 

1988).  No plano simbólico (Para sobreviver) está representando Vida. 

 

Refúgio: Casa em um local (Morfológica). Repouso, reflexão, viver bem (Funcional) Busca 

pela paz (Simbólica). 

A representação do refúgio é – casa em um local –. (ver protocolo 05 para percentual 

de categoria). A função do refúgio é de – repouso, reflexão, viver bem –. Esta função é 

referida em torno de 50% dos místicos (Durand, Y. 1988). No plano simbólico (Busca pela 

paz) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Tubarão ou mal feitor que pode aparecer (Morfológica). Agressor 

(Funcional). O momento de vida que estamos vivendo (Simbólica). 

A representação do monstro devorador como – tubarão – pertence à figuração mais 

comum para o monstro: imagem do animal, imagens reais em oposição a imagens fantásticas 

(DURAND, Y. 1988).  

 A função do monstro é – agressor –. Esta resposta aparece com muita freqüência 

revelando o caráter perigoso do monstro. No caso deste protocolo ela se constitui numa 

ameaça potencial, uma vez que os “monstros marinhos, afetados em seu habitat atacam o 

homem”.  

Note-se também que a função não está sendo representada pelo verbo agredir, mas 

pelo substantivo agressor. Esta permuta do substantivo no lugar do verbo pode significar 

algum distanciamento da possibilidade do personagem ser agredido, instalando-se aí uma 

defesa.  

No caso do litoral do estado de Pernambuco esta ameaça é respaldada por um dado de 

realidade, em função de vários ataques de tubarão sofridos por banhistas.  

A outra representação dada ao monstro pelo autor deste protocolo vincula-se ao grupo 

antropomorfia real representado por um – mal feitor que pode aparecer –. Supõe-se que o 

malfeitor seja um homem. Esta representação não aparece no desenho e sim no relato da 

história.  

A sua função é – agredir –. Note-se também que a função não está sendo representada 

pelo verbo agredir, mas pelo substantivo agressor. Esta permuta do substantivo no lugar do 
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verbo pode significar algum distanciamento da possibilidade do personagem ser agredido, 

instalando-se aí uma defesa.  

Apesar da função dos dois monstros deste protocolo ser agredir, este ataque não se 

realiza permanecendo como uma ameaça potencial. No plano simbólico (O momento de 

vida que estamos vivendo) está representando Morte. 

 

Elemento Cíclico: O sol, o mar, os pássaros (Morfológica). Refazer a vida (Funcional). Os 

elementos essenciais de continuidade (Simbólica). 

Astros e meteoros fazem parte das respostas dominantes para o elemento cíclico, 

encontradas em qualquer inventário da amostra considerada por Durand, Y. 1988. Neste 

protocolo,  – o sol o mar e os pássaros – representam este elemento. (ver protocolo 04 para 

simbolismo do sol). 

Segundo (Chevalier & Gheerbrant 1982), o mar pertence à categoria de elementos e 

ritmos naturais. Simboliza a dinâmica da vida. Suas águas em movimento refletem 

ambivalência, situações de incerteza, de dúvida que podem terminar bem ou mal. Assim o 

mar pode ser ao mesmo tempo invocado como símbolo da vida ou da morte. Neste protocolo 

fica subentendido que o personagem cai da jangada nas águas do mar. Ele poderá ou não 

sobreviver. Há por perto um tubarão. Mas ele deseja que seja “uma queda em que eu possa me 

levantar”. 

Os pássaros em seus vôos simbolizam as ligações entre o céu e a terra. Estão 

associados também aos estados espirituais superiores. Representando o elemento cíclico eles 

estão vinculados aos movimentos de expansão e reprodução (CHEVALIER & 

GHEERBRANT 1982). 

Aqui, a função destes elementos é – refazer a vida –. Uma função de “subsistência”, e, 

considerando a resposta ao simbolismo desta representação, lembramos como Durand, Y. 

(1988), que este simbolismo é cíclico e progressista. No plano simbólico (Os elementos 

essenciais de continuidade) está representando Vida. 

 

Personagem: Eu curtindo esse momento (vida) (Morfológica). Mostrar que vale a pena 

abdicar de algumas coisas (Funcional). Elemento essencial para refletir (Simbólica). 

Neste protocolo o personagem pode ser classificado na categoria “homem simples”. É 

interessante notar que o autor deste protocolo não se projeta no personagem, mas assume ser o 

personagem. Quando refere: – eu curtindo este momento da vida – aproxima-se do “fazer” 
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característico do micro universo místico em oposição ao “parecer” característico do micro 

universo heróico (DURAND, Y. 1988). 

A função é mostrar que – vale a pena abdicar de algumas coisas –. Neste caso esta 

função está sendo tratada simbolicamente tal qual acontece nos Micro Universos Sintéticos 

Simbólicos. No plano simbólico (Elemento essencial para refletir) está representando 

Vida. 

 

Água: Mar (Morfológica). Elemento essencial para viver e lazer (Funcional). Elemento 

essencial para viver (Simbólica). 

 A água foi representada pelo – mar –. O mar faz parte das respostas incluídas nas 

categorias dominantes dadas ao estímulo água. (Ver elemento cíclico para a simbolização do 

mar). 

A função atribuída ao mar é  – elemento essencial para viver e lazer –. Esta resposta, 

de papel mais utilitário, está associada aos micro universos místicos. É importante lembrar, 

que, nesta água também acontece a queda do personagem expondo-o ao potencial ataque do 

monstro. Assim, a água, neste protocolo congrega aspectos negativos e positivos. No plano 

simbólico (Elemento essencial para viver) está representando Vida. 

Animal: Pássaros, tubarão (Morfológica). Pássaro-representando liberdade. Tubarão-agressor 

(Funcional). Paz e violência (Simbólico). 

 As representações do animal foram – pássaros e tubarão –  . De acordo com Durand, 

Y. (1988) as várias categorias de animais encontram-se distribuídas nas três estruturas. 

Entretanto, nos universos heróicos as respostas mais comuns a este estímulo são pássaros e 

répteis. Ao passo que nos universos místicos as figurações mais comuns são peixes e 

mamíferos. É interessante notar, neste protocolo, que apareceram as duas categorias de 

respostas, contudo, quando analisadas as suas funções, podemos observar que os pássaros 

estão mais aproximados do universo místico e as suas funções, e o peixe ao universo heróico. 

 A função é – pássaro-representando liberdade e tubarão-agressor –. Tal qual 

aconteceu na figuração de outros elementos, o animal deste protocolo é tratado em uma dupla 

função, e projetado de forma positiva e negativa. 

No plano simbólico (Paz e violência) está representando Vida e Morte. 
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Fogo: Fogueira (Morfológica). Luz, necessidade (Funcional). Elemento essencial para viver 

(Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira – localizada perto do refúgio. 

(Ver protocolo 04 para interpretação da fogueira). A função do fogo é – luz e necessidade –. 

Uma função de utilidade para o personagem. No plano simbólico (Elemento essencial para 

viver) está representando Vida. 

 

9.2.6.6. Síntese da análise do protocolo  

 

A cena dramática se desenvolve diacronicamente em uma seqüência que privilegia em 

um primeiro momento o Regime Noturno de Imagens. O local é “ideal”. A natureza pródiga 

e bela serve de refúgio para “sonhar” e se proteger de um meio social “deturpado”. No 

primeiro ato desta cena o personagem desfruta de uma atmosfera de paz, de contemplação e 

de integração com a natureza. As imagens se agrupam em torno da idéia de aconchego e 

proteção. 

No segundo momento se instala uma atmosfera de ameaça, e de medo. O personagem 

começa a ter clareza e a prestar atenção aos riscos aos quais está exposto. Para sobreviver 

precisa de armas para defender-se. O Regime Diurno de Imagens se faz presente. Porém, 

“acho que a cena não termina. Desejo apenas retirar os pontos que não me satisfazem no meio 

que procuro viver”. O universo imaginário que se desenha neste protocolo aponta para um 

Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.2.6.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor.  

 

O professor de matemática entrevistado tem 48 anos de idade e 27 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Atualmente não professa nenhuma religião, mas diz 

simpatizar com o espiritismo. Considera-se de classe média baixa. Sua graduação é em 

licenciatura em matemática e na pós-graduação fez o mestrado em educação. Atualmente está 

cursando o doutorado em educação.  

Aluno de escola pública no ensino fundamental e médio. No ensino superior 

freqüentou uma universidade privada.  

Quando cursava a 5ª série foi reprovado em ciências. Como a reprovação deveu-se 

mais a falta de estudo: “eu gostava mais de diversão e lazer”, “botei na minha cabeça que não 

mais seria reprovado”. A partir deste momento percebeu que gostava muito de matemática e 
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que tinha muita facilidade com as ciências exatas. No curso de técnico em mecânica destacou-

se como um dos melhores alunos na arte de fazer desenho e cálculo. “O professor sempre 

selecionava meus trabalhos para apresentação”, diz o entrevistado. 

No segundo período da universidade iniciou sua carreira docente. Quando indagado 

sobre a sua opção pelo magistério, trouxe uma história familiar antiga que muito o 

emocionou. Resgatou a vida de um bisavô, filho de escravos, que era professor de 

matemática. Sua avó relata que seu bisavô ensinava matemática e outras disciplinas aos 

colegas que pretendiam estudar na cidade grande. “Ele era sempre procurado pelo pessoal 

para ensinar. Qualquer conteúdo ele estudava e ensinava. Eu gostava muito quando minha avó 

falava essas histórias.” 

Em relação à matemática refere: “é uma questão de valorização. Quando você detém 

esse conhecimento você fica mais qualificado, começa a ser respeitado, tem uma valorização 

melhor”. No entanto, menciona que alguns colegas detêm um grande conhecimento da 

disciplina, sabem o conteúdo, mas não sabem ensinar. E completa: “Eu acho que o dom da 

matemática não é pra todo mundo. O dom de ensinar não é toda e qualquer pessoa que tem”. 

Prosseguindo, refere que não sabe se o seu caso é um “dom”, mas que recebe sempre  um 

retorno positivo em relação às suas atividades de ensino.  

 Considera a matemática, no mundo atual, tão importante quanto qualquer outra 

disciplina. Cita o exemplo da importância de um segundo idioma para concorrer ao mercado 

de trabalho. Lembra a importância do conhecimento do português, principalmente para os 

cursos de mestrado e doutorado que requerem o domínio da escrita. Assim, todas as 

disciplinas são importantes. 

 Em relação às suas gratificações profissionais cita os alunos que estão na faculdade e 

aqueles que já concluíram a licenciatura. Sente-se também gratificado pela valorização, 

admiração e respeito que seus alunos lhe devotam.  

 Um dos problemas da profissão é a questão salarial. Os professores estão com muita 

dificuldade de sobrevivência. Não é o caso do entrevistado que diz ter equacionado o 

problema financeiro de várias formas. Uma delas é o aprendizado que recebeu do ofício do 

seu pai que era pedreiro. Assim, construiu ele próprio a sua casa e isso significa 

equacionamento das despesas. Outra estratégia foi ensinar e incentivar a esposa a fazer um 

curso superior. Atualmente também ela é professora. 

 Ressalta que hoje mora em um “sítio de mata virgem” a 30 Km da cidade do Recife. 

Acha que o desenho do protocolo foi inspirado nesta paisagem que ainda conta com uma 

natureza bem presente.  
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 Quando solicitado a falar sobre os desafios profissionais referiu sobre um problema de 

saúde que está lhe preocupando e que ele ainda não decidiu como proceder. Lembra uma 

pequena cirurgia a qual se submeteu e “que quase morria. Uma coisa pequena que complicou 

e tornou-se um problema sério. Agora também é uma coisa pequena, mas eu fico pensando se 

faço se não faço. É uma barreira que eu tenho que pular”.  

 Retomando suas respostas ao AT-9, lembramos que ao estímulo “queda” o professor 

representou cair da jangada, com a função de ser uma queda que eu possa me levantar, 

simbolizando as decisões que muitas vezes não realizamos ou deixamos de conseguir.  A 

angústia desencadeada pelo medo da morte projeta-se, assim, nas respostas ao estímulo 

ansiogênico “queda”. Apesar da figuração do personagem no desenho já mostrar a atualização 

da queda, no quadro explicativo o personagem não caiu da jangada. A resposta é tratada como 

possibilidade –  cair da jangada – o que vem bem ao encontro da angústia antecipada pela 

possibilidade da morte. 

Considerando que o professor falou em dom e tendências inatas em vários momentos 

da entrevista, falando pessoalmente da sua vida e das experiências com suas filhas, indaguei 

se ele observava estas variáveis na sala de aula. O professor então citou várias experiências 

em que ele observa o “dom” do aluno e transmite para ele as conclusões da sua observação. 

Procura valorizar as habilidades dos alunos. Considera que este tipo de enfoque traz o aluno 

para mais perto da aprendizagem. “Eles se sentem mais valorizados e respondem melhor ao 

conteúdo que você quer ensinar”. 

 Retoma-se aqui uma experiência similar ao do professor do protocolo 03, na qual 

apresentamos o significado, para o aluno, do fato de ser percebido. 

 Na sua sala de aula a primeira coisa que procura é estabelecer um bom relacionamento 

com os alunos. Considera importante que os alunos compreendam que os professores não são 

seus inimigos. Aproxima-se dos alunos, conversa e estabelece limites. “Quando eu estiver 

aqui no quadro falando, eu quero absoluto silêncio. Depois podem falar. Eu acho que a 

aprendizagem também ocorre nesses momentos assim.”  

Tal qual a experiência de muitos professores entrevistados, refere que os alunos das 

escolas da prefeitura estão terminando a 5ª série sem saber ler nem resolver as quatro 

operações. Isto tem se constituído em um grande desafio a ser superado na educação das 

crianças. 

No dia a dia da sala de aula tenta mudar a opinião do aluno sobre o erro. “Eu valorizo 

muito a questão do erro. Eu acho que a gente aprende mais com o erro do que com o acerto. 
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Eu trabalho muito com os alunos nesse sentido. Eu aprendi isso no curso de especialização 

aqui na federal, com as professora X e Y.” 

 Um dos últimos desafios do professor é decidir se continuará ensinando os meninos da 

rede pública ou se deve enveredar pela carreira universitária. Enquanto não se decide ele 

pondera: “eu gosto muito dos alunos da escola pública. Apesar das dificuldades da escola 

pública gosto muito de trabalhar lá. É como se fosse um dilema: eu saí de uma classe pobre, 

de um pai analfabeto, estudando sempre em escola pública e por que não reverter tudo isso 

que eu tenho, em pró da escola pública”.  

 Podemos reler esta última parte do discurso do professor à luz da lenda da descida, 

encontrada no mito platônico de Er. Neste mito, as almas vagam por um mundo mítico, mas 

cada uma tem um lote a cumprir. Para isso elas devem descer. Esta descida se faz através do 

corpo, dos pais, do local e das circunstâncias. 

 Em um primeiro momento vem o corpo. Uma descida através da lei da gravidade. Em 

um segundo momento ela deve integrar-se a seu povo. Em um terceiro tempo, viver em um 

lugar que lhe seja conveniente no qual ela possa cumprir deveres e desenvolver hábitos. Por 

último, esta alma deve devolver ao mundo o que as suas circunstâncias lhes favoreceram, 

através de gestos e ações que declarem sua ligação e compromisso com este mundo 

(HILLMAN,1996). Parece-nos que é este mito que o professor está atualizando.  
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9.2.7. Protocolo 07 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Olhando para o passado, percebemos que quanto mais próximo o homem esteve da 

natureza, mais definido foi seu papel junto ao ecossistema e até mesmo junto aos seus 

semelhantes. 

A vida dita simples trazia consigo toda a complexidade do viver em harmonia. Seu 

papel de predador era diferente, mas, não muito dos demais animais no sentido de buscar o 

que mantém sua subsistência. 

A partir do momento em que o homem foi capaz de dominar o fogo, forjar suas armas 

e se por em vantagem em relação aos demais predadores passou, sem perceber a criar 

diferenças no próprio convívio de sua espécie pelas divisões de tarefas e pelo domínio ou não 

de determinada habilidade. 

Talvez esse raciocínio simples de que o distanciamento do homem da natureza, pela 

técnica, criou um distanciamento entre ele e seus semelhantes seja a própria esperança de que 

um dia se aproximado do seu passado, sem negar as conquistas do presente, a humanidade 

tenha algum futuro.” 
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9.2.7.1.  Análise estrutural 

 

9.2.7.2.  Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho ocupa o terço superior da folha. Os elementos parecem separados entre si. 

Alguns compõem pequenos conjuntos de dois elementos.  

No primeiro plano inferior está desenhado um homem, sustentando uma espada com 

as duas mãos. Esta se encontra em sentido horizontal, um pouco acima de uma fogueira. O 

personagem, a espada e o fogo compõem o primeiro conjunto do desenho. Um pouco acima 

da cabeça do homem, já entrando no segundo plano de desenho, tem um pássaro voando.  

Logo a seguir aparece um caldeirão ovalado em cima de um fogo, com um conteúdo 

em ebulição. Cercando o caldeirão há três retas, uma acima e duas de cada lado do caldeirão. 

Um pouco a frente, aparece outro homem com um braço estendido segurando um objeto que 

parece mergulhado em um lago, pois acima deste tem uma nuvem, da qual descem três linhas 

tracejadas como se fosse chuva.  

No segundo plano tem esta nuvem citada acima e um pouco à esquerda outra nuvem. 

Um pouco mais para esquerda tem duas linhas retas segurando algo como se fosse um ninho 

com uma pequena porta. Em direção ao ninho se encaminham quatro pássaros pequenos e um 

grande, de bico aberto. Tem um pássaro bem perto da entrada do ninho e os outros três 

enfileirados. O bico do pássaro grande está bem próximo do último pássaro da fila.  

O cenário deste protocolo não se afigura como ameaçador. Também não sinaliza para 

uma atmosfera totalmente apaziguadora. Os dois regimes de imagem parecem estar presentes. 

O personagem segura a espada, mas a sua função não parece de ataque ou de defesa, e sim de 

utilidade prática. 

 

9.2.7.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.7.4. Idéia central do discurso: “A de que o domínio da tecnologia distanciou o ser humano 

de seus próprios semelhantes, mas que existe possibilidade de reconquistar valores passados 

sem perder o que foi construído”. 

  Segundo o autor deste protocolo seu relato não foi inspirado em nenhum dos 

elementos solicitados pelo teste. Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu 

relato foram: o homem (cumprindo diversas tarefas); o fogo; a espada. Gostaria de eliminar o 

refúgio, pois, “não consegui encaixá-lo no meu enredo”. 
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 Em relação à questão de como termina a cena que você imaginou, segue-se a seguinte 

resposta: “com o ser humano dominando a tecnologia sem se distanciar do seu papel enquanto 

elemento da natureza”. 

 Se tivesse que participar da cena estaria “sentado, contando a história”. 

 O desenvolvimento deste relato segue uma seqüência diacrônica focalizando o tempo 

passado, presente e futuro. Em um primeiro momento, em um passado distante, o homem 

vivia em harmonia com a natureza e com seus semelhantes. 

 “A partir do momento em que homem foi capaz de dominar o fogo” houve um corte 

neste equilíbrio com o ecossistema e com a convivência com a sua própria espécie. (ver 

protocolo 05 para simbolismo do fogo).  

Neste protocolo o domínio do fogo colocou o homem em superioridade em relação 

“aos demais predadores” gerando com isto distanciamento entre a natureza, os animais e os 

outros homens. Inconscientemente – diz o relato, sem perceber -  o homem criou hierarquias e 

estabeleceu diferenças entre si pela divisão de tarefas. Em princípio, esta conquista trouxe 

consigo muitos aspectos negativos.  

Retomando estas questões do presente, o autor do protocolo confere um novo 

significado ao contexto, expressando que “talvez esse raciocínio simples”, o qual permite 

comparar a vida antes e depois da descoberta do fogo, signifique a possibilidade de mudanças 

melhores para o futuro da humanidade. Assim, ele faz sua síntese unindo o passado, o 

presente e o futuro. E retomando o seu discurso diz que o distanciamento entre o homem e a 

natureza causado pelas conquistas técnicas, “seja a própria esperança de que um dia se 

aproximando do seu passado, sem negar as conquistas do presente, a humanidade tenha algum 

futuro”. Delineia-se no presente protocolo um Micro Universo Sintético Existencial 

Sincrônico Redobrado. 

 

9.2.7.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Pássaro baixo (Morfológica). Mostrar o destino dos seres vivos (Funcional). A 

sucessão. Todos que vivem cumprem algo e se vão. (Simbólica). 

 A queda é representada pelo – pássaro baixo  –. Esta representação não faz parte dos 

elementos mais citados nas amostras trabalhadas por Durand, Y. (1988) para representar a 

queda que são: a queda d’água, do personagem e dos elementos naturais. Neste protocolo, esta 

representação está mais vinculada aos universos sintéticos simbólicos nos quais, a queda se 

vincula à sua importância simbólica. 



 

 

179

Sua função é – mostrar o destino dos seres vivos –. Neste caso ela está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (A sucessão. Todos que vivem cumprem algo e se 

vão) está representando Morte. 

 

Espada: Espada (Morfológica). O uso da técnica para o domínio (Funcional). Distanciamento 

(diferenciação) do homem dos demais predadores (Simbólica). 

Neste protocolo a espada é representada pela – espada –. Ela é uma arma 

freqüentemente utilizada nos protocolos de universo heróico. Apresenta, geralmente, uma 

figuração esteriotipada sendo, em sua maioria, representada como uma imagem real. A arma 

segurada pelo herói é representada em 88% dos universos heróicos e 90% dos duplos-

universos-existenciais (Durand, Y, 1988).  

A função da espada, neste protocolo, é – o uso da técnica para o domínio –. Nesta 

resposta a função da espada continua sendo de agressão. Contudo, sua função é tratada 

simbolicamente tal qual ocorre nos micro universos sintéticos-simbólicos (Durand, Y, 1988). 

No plano simbólico (Distanciamento (diferenciação) do homem dos demais predadores) 

está representando Vida. 

 

Refúgio: Casa dos pássaros (Morfológica). Esconderijo, abrigo, para os que sobrevivem 

(Funcional). Não consegui (Simbólica). 

 A representação do refúgio como – casa dos pássaros – faz parte do que Durand, Y. 

(1988) considera categorias muito secundárias, correspondente a apenas 5% das respostas 

encontradas no inventário de imagens de refúgio. Dentre estas categorias secundárias, a 

representação casa dos pássaros, não excede a 1% destas respostas. Ainda segundo Durand, 

Y. (1988), o valor significativo da imagem pode apresentar coerência em relação à trama 

central desenvolvida no protocolo, contudo, tais refúgios não são funcionais para o homem.  

 A função da imagem é de – esconderijo, abrigo, para os que sobrevivem –. 

Lembremos que o refúgio é o elemento que o autor do protocolo gostaria de eliminar porque 

“não consegui encaixá-lo no meu enredo”. Apesar de ser um abrigo para aqueles que 

sobrevivem ele não apresenta condições estruturais para abrigar o personagem, o qual 

permanece visível ao predador. No plano simbólico está resposta foi omitida. 
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Monstro Devorador: A quase-águia (Morfológica). Predador (Funcional). O papel semelhante 

ao que o homem já desempenhou (Simbólica). 

 A figuração do animal é a imagem mais freqüentemente utilizada para representar o 

monstro devorador. A representação do animal pela – quase-águia – faz parte da categoria 

pássaros do grupo zoomorfia real.  

Segundo (Chevalier & Gheerbrant 1982:22), a águia é a “Rainha das aves, encarnação, 

substituto ou mensageiro da mais alta divindade uraniana e do fogo celeste – o sol, que só ela 

ousa fixar sem queimar os olhos”. 

A águia simboliza também a percepção direta da luz do intelecto. Nas narrativas 

mitológicas e históricas de todos os povos conhecidos, a ela é concedido um lugar especial. 

Na tradição ocidental, embora não seja considerada imortal, a águia é dotada de um vigoroso 

poder de rejuvenescimento. “Expõe-se ao sol e, quando sua plumagem está em chamas, 

mergulha numa água pura e reencontra desse modo uma nova juventude” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT 1982:24). 

Considerando que o autor do protocolo figurou o monstro como “quase –águia”, 

entendemos esta figuração em sua conotação noturna, maléfica ou desastrosa.  Como ave de 

rapina, com suas garras, ela carrega suas vítimas para lugares de onde elas não podem 

escapar. “É o exagero de sua coragem, a perversão de sua força, o descomedimento de sua 

própria exaltação” (CHEVALIER & GHEERBRANT 1982:24). 

Sua função é – predador  –. Esta é uma função de ataque generalizado, indiferenciado. 

No plano simbólico (O papel semelhante ao que o homem já desempenhou) está 

representando Morte. 

 

Elemento Cíclico: Água, nuvem, lago (Morfológica). Representar os meios disponíveis a 

todos os animais (Funcional). O equilíbrio (Simbólica). 

 A representação do elemento cíclico – água, nuvem, lago – faz parte da categoria 

“fenômenos naturais” que têm uma ocorrência freqüente para essa representação. 

 A primeira representação do elemento cíclico neste protocolo é – água –. Sua 

simbologia se divide em três temas principais: Fonte de vida; elemento de purificação; e 

centro de regenerescência. A água, tal qual acontece com todos os símbolos, congrega em si, 

sentidos ambivalentes. Ela pode ser fonte de vida e de morte. Pode criar e destruir 

(CHEVALIER & GHEERBRANT 1982). 
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 Em seguida vêem as – nuvens  –. O mais importante da simbologia das nuvens se 

refere à indefinição de sua natureza. Ela é símbolo das metamorfoses, das possibilidades do 

vir a ser (CHEVALIER & GHEERBRANT 1982). 

A função destes elementos é – representar os meios disponíveis a todos os animais  –. 

Esta função, tratada simbolicamente, é geralmente encontrada nos micro universos sintéticos 

simbólicos. No plano simbólico (O equilíbrio) está representando Vida. 

 

Personagem: O homem (Morfológica). Modificador das regras seguidas pelos demais animais 

(Funcional). Ele próprio (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem –. Em várias tradições o homem é 

concebido como a síntese do mundo, como um microcosmo. Ele mantém contato com os três 

níveis cósmicos: “o terrestre, pelos pés; a atmosfera, pelo busto; o celeste, pela cabeça” 

(CHEVALIER & GHEERBRANT 1982: 495). 

Nas estruturas heróicas 35% do personagem é representado por um homem simples 

(DURAND, Y. 1988). Neste protocolo, sugestivo de um micro universo sintético simbólico, o 

homem tem uma função de – modificador das regras seguidas pelos demais animais –. No 

plano simbólico (ele próprio) está representando Vida. 

 

Água: Caldeirão, Lago (Morfológica). Permitir sobrevivência (Funcional). O equilíbrio 

(Simbólica). 

 A representação da água é – caldeirão e lago  –.  O caldeirão é um recipiente de metal 

utilizado para aquecer, ferver ou cozer alimentos como sopas e também poções mágicas e 

demoníacas. Na literatura céltica há três tipos de caldeirões: o da abundância; o da 

ressurreição; e o sacrificial. Estes três caldeirões são variantes “do mesmo talismã divino, 

ancestral e protótipo do Santo Graal” (CHEVALIER & GHEERBRANT 1982: 166). O 

caldeirão representa também a regenerescência, a ressurreição e as transmutações biológicas. 

O lago se insere nas respostas de categorias dominantes suscitadas pelo estímulo água. 

A caracterização da água limitada a qual pertence o lago aparece em 40% dos duplos-

universos existenciais, principalmente representado pelas mulheres (DURAND, Y, 1988). 

 A função da água é –  permitir sobrevivência  –. Esta resposta se enquadra na 

categoria “utilidade”. No plano simbólico (equilíbrio) está representando Vida. 
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Animal: Aves pequenas (Morfológica). Presas (Funcional). Parte do equilíbrio (Simbólica). 

O animal é representado pelas – aves pequenas  –. De acordo com Durand, Y. (1988) 

as várias categorias de animais encontram-se distribuídas nas três estruturas. Sua função é   –

presas  –. No plano simbólico (parte do equilíbrio) está representando Vida. 

 

Fogo: Fogueira (Morfológica). Servir aos propósitos do homem (Funcional). Domínio 

das forças naturais pelo homem (Simbólica). 

O simbolismo do fogo, segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), traduz a etapa mais 

importante da intelectualização do cosmos. É ele um marco na diferenciação e afastamento do 

homem da condição animal.   

Neste protocolo ele está representado pela – fogueira –. (Ver protocolo 06 para 

simbolização). Sua função é – servir os propósitos do homem –. Assume assim uma função 

simbólica, tal qual aconteceu com outros elementos. No plano simbólico (Domínio das 

forças naturais pelo homem) está representando Vida. 

 

9.2.7.6. Síntese da análise do protocolo  

 

A expressão gráfica do desenho é pouco estruturada, não transmitindo uma idéia de 

ligação entre as várias partes, exceto a ligação entre alguns pares. No entanto, o relato da 

história recompõe a unidade de sentido da cena dramática, a qual se desenvolve na busca de 

um fator de constância na passagem do tempo, integrando passado, presente e futuro.  

A análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos vincula-se 

predominantemente a uma estrutura sintética. As características deste protocolo, no qual 

sobressai uma representação simbólica da existência humana apontam para um Micro  

Universo Sintético Existencial Sincrônico Redobrado. 

 

9.2.7.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 30 anos de idade e 11 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião espírita. Considera-se de classe média. 
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Sua graduação é em licenciatura em matemática e na pós-graduação fez o mestrado em 

educação. 

Foi incentivado por sua mãe, a seguir a carreira do magistério, pois considerava que o 

filho tinha talento para esta profissão.  A definição pela licenciatura em matemática se deu por 

uma confluência de fatores, segundo o professor ora entrevistado.  

Inicialmente, o professor chegou do sudeste do país com poucas possibilidades de se 

dedicar aos estudos devido às dificuldades financeiras. Em visita a familiares recebeu um 

convite para prestar exame vestibular em uma faculdade de uma cidade do interior. Fez as 

provas, foi bem sucedido e recebeu uma bolsa de estudo. Começou a dar aulas de matemática 

ainda cursando o segundo período de licenciatura. Depois de concluída a licenciatura, fez 

concurso e se integrou à rede pública de ensino.  

Teve oportunidade de trabalhar em outras funções, com vantagens financeiras, mas 

desistiu em favor da carreira do magistério. O que antes havia sido uma decisão levado por 

circunstâncias externas, passou a ser uma opção profissional atendendo à demandas 

subjetivas. 

Inicialmente gostava mais de física. Devido à questões de ordem econômica não havia 

condições de estudar física na Universidade Federal de Pernambuco. Assim, viu a matemática 

como a disciplina mais aproximada da física. Depois que começou a ensinar matemática 

entendeu a importância da disciplina e “percebi que era um papel a ser desempenhado e que 

eu poderia contribuir. Daí em diante passou a ser uma opção”.  

O entrevistado entende a matemática como uma disciplina fundamental para se inserir 

em uma sociedade cercada de tecnologia como a nossa. É uma disciplina “que ajuda as 

pessoas hoje, no meu ponto de vista, a serem cidadãs”. 

Atribui como um dos fatores responsáveis pelo baixo rendimento escolar das crianças 

e dos jovens, a classe social a qual o aluno pertence. “Quando você percebe uma clientela de 

pessoas mais humildes, então a exigência quanto ao trabalho pedagógico ou quanto às 

condições da escola são menores”. De acordo com o entrevistado, quando professores e pais 

aceitam que a escola desenvolva seu trabalho em condições adversas, quando eles se curvam 

perante as dificuldades, o aluno não mais acredita na escola. Ela deixa de ser uma referência 

para o aluno. 

A maior gratificação da vida profissional “é você encontrar um aluno e ele reconhecer 

que em algum momento... aquela intervenção que você fez na vida dele foi importante. Isso 

eu acho que é uma gratificação comum a todo professor.” Outro ponto importante é “perceber 

que o futuro representado pela geração que se forma tá passando por mim. Então, eu sou 
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responsável por uma geração. Isso é uma responsabilidade muito forte, mas ao mesmo tempo 

é algo que traz uma gratificação muito grande”. 

O grande desafio da educação é que ela possa ser vista como “a coisa mais 

fundamental de toda sociedade. Um lugar onde as coisas têm que funcionar bem. Dificilmente 

um pai deixaria o filho entrar numa sala de cirurgia completamente suja, que pudesse 

comprometer a saúde do seu filho. Mas é aceitável quando isso acontece numa escola. É isso 

que eu acho que é o desafio nosso”. 

O professor refere seu compromisso com o aluno, afirmando que está ali para 

apresentar aos alunos os “caminhos que a humanidade percorreu para chegar onde está”. Em 

consonância com as suas representações no AT-9 revela-se aqui, no discurso do professor, sua 

ligação com a passagem do tempo: “Todos que vivem cumprem algo e se vão”. Estão 

presentes sua responsabilidade e o compromisso com a formação das futuras gerações. Em 

vários momentos aparecem a preocupação com o caminho percorrido pela humanidade, as 

descobertas da ciência e sua responsabilidade como professor.  

 “Procuro favorecer a eles a parte da matemática, da minha disciplina, que contribua 

pra que ele seja uma pessoa melhor. Que ele tenha acesso a um conhecimento que lhe é 

devido e que é importante, que é a matemática”.  

Trabalhando em uma escola ligada a uma universidade, não tem problemas com 

indisciplina, o que considera um privilégio. 
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9.2.8. Protocolo 08 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

         “Seu João estava dentro de sua casa observando a queda d’água no “moinho” que 

produzia energia e abastecia o lago onde tinha criação de peixe, ele também guardava no 

quintal de sua casa uma espada herança de seu pai. 

          O seu João tinha o hábito de fazer fogueira todas as noites para espantar algum 

“monstro” ou “animal” que porventura quisesse aproximar do seu lar”. 

 

9.2.8.1. Análise Estrutural 

 

9.2.8.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

Neste traçado gráfico se sobressai o desenho de uma figura com uma cabeça humana e 

um corpo quadrado, braços abertos com mãos um pouco deformadas. As duas pernas descem 

e se abrem uma de cada lado. Esta é a maior figura do desenho. Ela parece representar o 

monstro. 

 Do lado esquerdo tem um traçado horizontal que representa a cachoeira e um moinho. 

Logo abaixo foi desenhado um lago com um peixe. Acima do homem tem uma pequena casa 

com uma porta na frente e uma janela ao lado. Ao lado da casa, à margem direita da folha tem 

uma pequena elevação, representando uma fogueira. Um pouco abaixo, algo que parece uma 

cruz, provavelmente a espada. 
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 O personagem não aparece no desenho. A cena dramática não é amedrontadora. É 

calma, tranqüila, contudo parece seca e árida. Os elementos parecem independentes entre si 

sem compor uma rede significativa entre as várias partes do cenário. 

 

9.2.8.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.8.4. Idéia central do discurso: “Escrever o texto que completasse todos os elementos do 

desenho.” 

Neste protocolo os elementos essenciais em torno dos quais o desenho foi construído 

foram o “homem e a água”. Do desenho, o professor gostaria de eliminar “o monstro”. Por 

que? “Destruir os outros animais”. A cena termina com “tudo tranqüilo, em equilíbrio”. Se 

tivesse que participar da cena o autor do protocolo “seria o homem ou estaria próximo para 

ajudar”. 

 A cena dramática se desenvolve em um clima de calma. Inicialmente “seu João estava 

dentro de sua casa”, portanto estava protegido, “observando a queda d’água no moinho”. 

Geograficamente estava distante do monstro. Contudo, o autor do protocolo refere que o 

monstro “está só na cabeça do personagem”. Neste sentido ele pode estar muito perto. A ação 

é especificamente de observação passiva.  

O moinho destinava-se a produzir energia para abastecer um lago onde o personagem 

tinha uma criação de peixes. Assim, o lago era de águas límpidas, um habitat natural para a 

sobrevivência de peixes. 

O personagem tinha uma espada, mas ela não era usada como ataque ou defesa, era tão 

somente uma relíquia guardada como herança de seu pai. 

 Todas as noites uma fogueira era acesa como uma atitude de precaução para afugentar 

algum monstro ou animal que por acaso se aproximasse da sua casa. 

 Na cena dramática desenvolvida pelo autor deste protocolo não há luta, não há 

combate, o monstro é imaginário, a espada é um relicário e o personagem está protegido em 

seu refúgio. Vislumbra-se assim um Regime Noturno de Imagens e um Micro Universo 

Místico Pseudo Desestruturado.  

 

 

 

 

 



 

 

187

9.2.8.5.  Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Queda d’água (Morfológica). Gerar energia (Funcional). Energia (Simbólica). 

A representação da queda neste protocolo é – queda d’água –. A queda 

freqüentemente aparece associada aos outros elementos do AT-9 especialmente à água e ao 

personagem. (ver protocolo 05 para simbologia). Sua função é – gerar energia – fazendo 

parte da categoria “utilidade diversa”. No plano simbólico (Energia) está representando 

Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Guardar como lembrança (Funcional). Recordação 

(Simbólica). 

A representação deste elemento é –  espada  –. Neste protocolo ela está na categoria de 

espada real.  

A função da espada é – guardar como lembrança –.  Neste caso ela perdeu a sua 

função de ataque ou defesa, passando a ter uma função emblemática o que é típico de um 

micro universo místico (DURAND, Y, 1988). No plano simbólico (Recordação) está 

representando Vida. 

 

Refúgio: Casa (Morfológica). Proteção (Funcional). Tranqüilidade (Simbólica). 

A representação do refúgio é – casa –. Esta resposta faz parte da categoria mais 

comum ao estímulo refúgio. Sua função é – proteção  – . Segundo Durand, Y, (1988) há uma 

grande variedade de significações em relação ao refúgio. Entretanto, há uma freqüência 

elevada para a função protetora. No plano simbólico (Tranqüilidade) está representando 

Vida. 

 

Monstro devorador: Monstro (Morfológica). Sem função. Está só na cabeça do personagem 

(Funcional). Imaginação (Simbólica). 

  O monstro devorador é representado pelo – monstro  –. Sua representação no desenho 

não aparenta agressividade, embora seja a maior figura do desenho. Também não tem função 

e está só na imaginação do homem. Este tipo de resposta apresenta um caráter muito 

defensivo para lidar com a agressão. Às vezes, este processo retórico está associado à 

impotência diante do agressor (DURAND, Y. 1988). 

 Neste protocolo o monstro é – sem função está só na cabeça do personagem  –. Esta 

reposta faz parte da categoria “nenhuma função atribuída ao monstro” referente a 6% da 
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amostra trabalhada por Durand, Y. (1988). No plano simbólico (Imaginação) está 

representando Vida. 

 

Elemento cíclico: Moinho (Morfológica). Gerar energia (Funcional). Movimento circulares 

(Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – moinho  –. O moinho faz parte da 

categoria “rodas integradas” configurando um movimento cíclico contínuo (Durand, Y. 1988). 

Sua função é – gerar energia – “utilitária”, correspondendo a 41% das respostas da 

amostragem de Durand, Y. (1988). No plano simbólico (Movimentos circulares) está 

representando Vida. 

 

Personagem: Homem (Morfológica). Personagem principal. Observador (Funcional). O centro 

(Simbólica) 

O personagem é representado pelo – homem –. (Ver protocolo 03 para simbolização). 

Neste protocolo, sugestivo de um micro universo místico o homem é concebido como 

personagem principal, cuja função é tão somente – observar –. Ele se inclui, na amostragem 

de Durand, Y. (1988), na categoria “vida tranqüila”. No plano simbólico (O centro) está 

representando Vida. 

 

Água: Água (Morfológica). Gerar energia (Funcional). Vida (Simbólica). 

O elemento água está representado por – água –. Sua simbologia se divide em três 

temas principais: fonte de vida; elemento de purificação; e centro de regenerescência. A água, 

como em geral acontece a todos os símbolos, congrega em si, sentidos ambivalentes. Ela pode 

ser fonte de vida e de morte. Pode criar e destruir (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 

Neste protocolo a função da água é – gerar energia –. Ela está desempenhando um papel 

utilitário mais freqüentemente encontrado nos micro universos místicos. No plano simbólico 

(Vida) está representando Vida. 

 

Animal: Peixe (Morfológica). Ornamentação (Funcional). Vida (Simbólica). 

O animal é representado pelo – peixe –. (Ver protocolo 01 para simbolização). Sua 

função é – ornamentação –. Pertence a categoria de “utilidade real” identificando-se com a 

atmosfera positiva do protocolo. No plano simbólico (Calor) está representando Vida. 
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Fogo: Fogueira (Morfológica). Espantar o monstro ou algum animal (Funcional). Calor 

(Simbólica).   

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira – localizada perto do refúgio. 

(Ver protocolo 06 para simbolização). Sua função é – espantar o monstro ou algum animal 

que aparecer –.  Esta função é de “utilidade” para o personagem. No plano simbólico 

(Calor) está representando Vida. 

 

9.2.8.6. Síntese da análise do protocolo  

 

 As diversas figurações e representações deste protocolo remetem a um simbolismo de 

proteção, de espaços seguros. A queda é de água, a espada é uma relíquia, o personagem está 

protegido dentro do refúgio, o monstro está só na imaginação do personagem.  Todos os 

elementos integram-se em torno de uma atmosfera de tranqüilidade sugerindo a presença do 

Regime Noturno de Imagens e de um Micro Universo Místico Pseudo Estruturado. 

    

9.2.8.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 41 anos de idade e 16 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião católica. Considera-se de classe média 

baixa. Sua graduação é licenciatura em matemática.  

O entrevistado refere que sua escolha pelo magistério foi natural. “Minha família, 

basicamente a família quase toda é de professor”. A opção pela matemática também 

aconteceu naturalmente. O pai e os irmãos têm atividades vinculadas com as ciências exatas, 

“e na escola eu gostava mais de matemática. Me identificava mais com a matemática, então 

ficou fácil escolher matemática”. 

 Quando criança fazia todos os exercícios que o professor de matemática passava. 

Depois, no ensino médio gostava de procurar no livro os problemas mais difíceis. “Começava 

a procurar as exceções do livro e perguntar, para saber se o professor tava estudando, 

preparando a aula ou se tava dando aula só por dar”. “Hoje, eu sinto falta disso. Não tem 

aluno que se preocupe com isso”. 

 Refere que antigamente a matemática era bicho papão e o professor de matemática 

também. “Antigamente, o professor de matemática era o bicho papão da escola. Hoje não”. 

“Era coisa só para gênios”. Mas, “todo e qualquer um pode aprender matemática, desde que 
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se interesse. É como qualquer outra disciplina. Se você fizer com interesse, você consegue 

aprender”. 

 Menciona que, atualmente, os alunos não têm interesse em matemática nem em 

nenhuma disciplina. Os alunos estão sem perspectiva de vida e não vêem muito futuro em 

estudar. Contudo, a dificuldade dos alunos em matemática pode ser atribuída também a alguns 

professores. “Temos visto que alguns professores que ensinam de 1ª a 4ª séries, são 

professores formados no magistério que não gostam de matemática. E aí, rebate isso nos 

alunos. Quando eles chegam no ensino fundamental e no ensino médio ficam com aquela 

aversão toda à matemática”. Estes professores não ensinam matemática como deveria ser 

ensinado. “Armar e efetuar não é matemática. Isso dificulta o aluno aprender’. 

 Em relação à rede municipal lembra que seus problemas ainda são mais graves do que 

os enfrentados pela rede estadual. Na rede municipal não houve, por parte dos professores, 

uma compreensão sobre os Ciclos de Aprendizagem. “Todos nós sabemos que cada um tem o 

seu tempo de aprender, mas do jeito que está sendo feito na prefeitura... o aluno tá sendo 

passado de todo jeito”. Eles chegam à escola estadual com lacunas em todas as áreas, em 

todas as disciplinas. Na sua prática diária o professor tenta recuperar estas lacunas.  

   Sua gratificação profissional, por exemplo, é “ver um ex-aluno terminando doutorado, 

terminando o mestrado”. Outro ponto positivo de ser professor é quando os alunos se 

interessam e aprendem o conteúdo que o professor ensina. ‘”Ontem mesmo eu estava dando 

aula numa turma de adultos e eles disseram: olha, se a gente tivesse você desde o primeiro 

ano a gente tava compreendendo matemática”. “Então, isso é uma coisa que gratifica. A gente 

saber que está contribuindo para a formação deles”. 

 Atualmente, este professor é também diretor da escola. Relatando sua experiência, ele 

diz: “na realidade, nessa escola eu fui aluno, eu fui estagiário, professor e diretor. Eu estou 

aqui desde os 16 anos. Esta é a minha terceira gestão. Eu fui eleito três vezes, com voto dos 

alunos, dos professores e dos funcionários administrativos. Pra mim é gratificante. E aí, eu 

digo toda vez que no dia que eu achar que a escola pública não tem jeito, eu caio fora dela e 

vou ganhar dinheiro prestando consultoria, voltando pra rede privada. Eu estou na escola 

pública por opção”. 

 Os problemas da gestão escolar são as arestas que precisam ser aparadas depois da 

eleição. “Tem aquelas pessoas que contestam você, então você tem que reconquistá-las. Nisso 

aí a gente perde tempo conversando, dialogando, mostrando que a minha intenção como a do 

grupo adversário é uma coisa só. O propósito é o mesmo: a melhoria da escola, a qualidade da 

escola”. 
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 Ressalta a importância da escola pública e refere que a mão de obra mais qualificada 

para o ensino, hoje, se encontra na rede pública. O salário não é estimulante. O professor tem 

que trabalhar três turnos para poder sobreviver. Esta situação precisa mudar. Sugere também 

uma escola de tempo integral para aluno.  

 O professor ora entrevistado dirige uma escola estadual. Além dos problemas 

pedagógicos já mencionados, aparecem problemas de galeras que residem em bairros rivais. 

A estratégia utilizada é chamar os pais, conversar com os alunos e tentar atenuar os conflitos.  

 Quanto aos problemas disciplinares, o professor responsabiliza a família pela falta de 

limites na educação das crianças, e também os professores, os quais muitas vezes não 

assumem a sua função, estão desmotivados. Em muitos problemas o professor não se envolve 

porque acha que é uma questão familiar, uma questão para a direção resolver. “E eu acho que 

as questões da escola e dos alunos são de todos nós”.  
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9.2.9. Protocolo 09 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“O meu personagem é o cidadão comum, para ser mais explícito, é o jovem da classe 

menos favorecida cuja vida cotidiana é cheia de “quedas” e tem sempre uma “espada” 

cravada em seu corpo. Ao tentar sobreviver nessa sociedade atual encontra não um “monstro” 

mas vários monstros que quase sempre querem devorá-lo. Esse jovem precisa atravessar as 

águas de um rio, que representa os obstáculos da vida, porém está repleto de peixes que 

significam o ciclo da vida. Ao transpor esse obstáculo o jovem encontra refúgio ou pelo 

menos deveria encontrar, na escola de onde deveria sair com conhecimentos para ajudá-lo no 

difícil caminho de viver.” 

 

9.2.9.1. Análise estrutural 

 

9.2.9.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

Neste protocolo, há uma clara divisão nomeio da folha, representada por um rio ao 

lado, desenhado em duas linhas enviesadas, do lado esquerdo para o direito. Dois peixes 

nadam em direção à parte superior da folha. Provavelmente este é o fluxo natural do rio.   

Do lado direito do rio tem uma casa. Em sua fachada tem o nome: ESCOLA. Entre o 

rio e a casa há uma pequena seta apontada em direção à casa. Abaixo da casa outra seta 

apontando para a fogueira. 
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Do lado esquerdo da folha na parte superior tem um desenho de uma figura humana e 

um pouco mais à frente uma pequena rua com quatro casinhas de cada lado. Desta rua desce 

uma seta para o rio. 

O refúgio, o personagem e os elementos complementares do teste estão bem 

representados. O monstro, apesar de ser citado como um dos elementos essenciais em torno 

do qual o desenho foi construído, não aparece no traçado gráfico. A espada e a queda também 

não fazem parte do desenho. No entanto, estão presentes na história do desenho com uma 

representação abstrata e simbólica. 

A divisão do cenário ao meio remete a divisão própria do regime diurno de imagens. A 

não figuração do monstro e da espada sinalizam para o Regime Noturno de Imagens o que 

leva a supor a presença de uma estrutura sintética do imaginário. 

 

9.2.9.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.9.4. Idéia central do discurso: “Em torno da dificuldade que hoje enfrentam os jovens das 

classes menos favorecidas para sobreviverem nessa nossa sociedade.” Não ficou indeciso 

sobre a idéia central do seu desenho.  

O seu relato foi inspirado “pela minha vida e pela história de vida de centenas de meus 

alunos”. Os elementos essenciais em torno dos quais o desenho foi construído foram “o 

personagem, o monstro devorante e o abrigo”. 

Em resposta à questão de como termina a cena que você imaginou segue-se a seguinte 

resposta: “Após receber as devidas orientações dadas pela escola o nosso jovem encontra a 

“luz” representada pelo fogo”. Se tivesse que participar da cena o autor do protocolo “estaria 

com certeza dentro da escola. Tentaria contribuir o máximo para ajudar esse meu 

personagem”. 

As idéias centrais do relato circulam em torno de um eixo de combate e hostilidade. O 

discurso é metafórico e trata das batalhas da vida enfrentadas pelo “jovem da classe menos 

favorecida”. Refere-se à hostilidade sofrida por este jovem no contexto contemporâneo “cuja 

vida cotidiana é cheia de “quedas”. O personagem não tem a espada como arma de combate 

ou de defesa, mas a tem “sempre cravada em seu corpo”.  

Em seu percurso sofre várias quedas e encontra vários monstros na luta para 

sobreviver em uma sociedade competitiva e injusta. Os monstros “quase sempre querem 

devorá-lo”. 
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Em meio a toda esta turbulência este jovem ainda tem que enfrentar desafios para 

sobreviver. “Precisa atravessar as águas de um rio que representa os obstáculos da vida”. 

“Porém o rio está repleto de peixes”. Contudo, estes são inofensivos e representam tão 

somente “o ciclo da vida”. 

Conseguindo sobreviver a todo este ambiente inóspito e agressivo, “ao transpor esse 

obstáculo” o jovem “encontra ou pelo menos deveria encontrar refúgio”. Esse refúgio é a 

“escola de onde deveria sair com conhecimento para ajudá-lo no difícil caminho de viver”. 

Da seqüência 01 até a 26 todas as ações são afirmativas. Nestas, o personagem sofre 

toda sorte de hostilidade. Depois de transpor os obstáculos “ele encontra refúgio ou pelo 

menos deveria encontrar na escola.” O refúgio e a proteção encontrados são condicionais. 

Poderão ou não ocorrer. Deveriam, mas não há certeza. 

O personagem é, metaforicamente, perseguido e atingido pela espada e pelo monstro. 

Sofre várias quedas. Tem ainda que vencer um desafio para encontrar o refúgio. Na escola 

deveria encontrar abrigo, proteção e ser capacitado para o “difícil caminho de viver”. A 

presença do refúgio no final de um combate heróico remete ao Regime Noturno de Imagens 

através do qual se estrutura um Micro Universo Sintético Simbólico Diacrônico Dualista.  

 

 

9.2.9.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: O jovem diante dos obstáculos sociais (Morfológica). As derrotas (Funcional). As 

derrotas vividas (Simbólica). 

A representação da queda é – o jovem diante dos obstáculos da vida –. Esta é uma 

queda simbólica apresentada em sua forma negativa. Sua função é também simbólica 

significando – as derrotas –. No plano simbólico (As derrotas vividas) está representando 

Morte. 

 

Espada: Os obstáculos (Morfológica). Os obstáculos (Funcional). Dificuldades (Simbólica). 

 A espada é representada pelos – obstáculos –. A imagem da espada não é figurada no 

desenho. Ela se apresenta como metáfora simbolizando as dificuldades encontradas pelo 

jovem. Apresenta também uma função simbólica significando – os obstáculos –. No plano 

simbólico (Dificuldades) está representando Morte. 

 



 

 

195

Refúgio: A escola (Morfológica). O apoio, a orientação (Funcional). O caminho as ser 

seguido (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – escola –. A escola faz parte da categoria habitat 

“construído” uma das categorias consideradas comuns nas respostas ao estímulo refúgio.  

A função do refúgio é – apoio e orientação –. A escola, lugar de apoio e orientação 

deveria instrumentalizar o jovem para enfrentar o “difícil caminho da vida”. No plano 

simbólico (O caminho a ser seguido) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: A sociedade como hoje está organizada (Morfológica).      As questões 

sociais vividas pelo personagem (Funcional). A sociedade atual (Simbólica). 

– A sociedade como hoje está organizada –. Esta é a representação do monstro 

devorador. Esta representação faz parte da classificação “meio ambiente” no grupo “produto 

humano”, no entanto, trata-se de algo abstrato remetendo para o significado simbólico 

(DURAND, Y. 1988). 

No aspecto funcional  – as questões sociais vividas pelo personagem – referem-se 

também a uma abstração. No plano simbólico (A sociedade atual) está representando 

Morte, considerando o que o autor do protocolo refere sobre sociedade no relato do texto. 

 

Elemento cíclico: Os peixes (Morfológica). Ciclos da vida (Funcional).         Fases da vida 

(Simbólica). 

Os peixes se associam mais freqüentemente às estruturas místicas, segundo (Durand, 

Y. 1988). Para Chevalier. J. & Gheerbrant, A. 1982, a representação do – peixe – está 

associada ao simbolismo do nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclica.  

A função do elemento cíclico é representar – os ciclos da vida –. No plano simbólico 

(Fases da vida) está representando Vida.  

 

Personagem: O boneco (Morfológica). Representar o jovem (Funcional).  Os jovens das 

classes menos favorecidas (Simbólica). 

 – O boneco – é a representação do personagem na figuração do desenho. No relato já 

fica explicitado que o personagem é o cidadão comum.  

A função do personagem é – representar o jovem –. No plano simbólico (Os jovens 

das classes menos favorecidas) está representando Vida.  
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Água: O rio (Morfológica). A vida em nosso planeta (Funcional). Vida (Simbólica).  

A representação da água como – rio – faz parte da categoria das respostas dominantes 

referentes a este estímulo arquetípico. (Ver protocolo 01 para simbolismo) 

A função da água é – a vida em nosso planeta –. No plano simbólico (Vida) está 

representando Vida. 

 

Animal: Os peixes (Morfológica). Ciclos da vida (Funcional).  Vida (Simbólica). 

O animal está sendo representado pelo – peixe –. (Ver protocolo 01 para simbolismo). 

Sua função é representar – os ciclos da vida –. Note-se que o peixe representa dois elementos 

neste protocolo. No plano simbólico (Vida) está representando Vida. 

 

Fogo: A fogueira (Morfológica).  Representar o conhecimento (Funcional).   Luz (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira – localizada perto do refúgio. 

(Ver protocolo 06 para simbolismo). A função deste elemento é – representar o conhecimento 

–. No plano simbólico (Vida) está representando Vida. 

 

9.2.9.6. Síntese da análise do protocolo  

 

A cena dramática desenvolvida neste protocolo tem um predomínio de simbolismos 

orientados para o combate. O discurso é metafórico e trata das batalhas da vida enfrentadas 

pelo “jovem da classe menos favorecida”. Refere-se à hostilidade sofrida por este jovem no 

contexto contemporâneo “cuja vida cotidiana é cheia de “quedas”.  

No traçado gráfico, a espada não está figurada. No entanto, no relato, ela aparece com 

muita violência, e, metaforicamente, está cravada no corpo do personagem. Em seu percurso, 

o personagem sofre várias quedas e encontra vários monstros na luta para sobreviver em uma 

sociedade competitiva e injusta. Os monstros “quase sempre querem devorá-lo”. 

Tem ainda que vencer um desafio para encontrar o refúgio. Na escola deveria 

encontrar abrigo, proteção e ser capacitado para o “difícil caminho de viver”. Neste protocolo 

todos os elementos participam e se integram, funcional ou simbolicamente, em um cenário de 

heroicidade. O herói tem que enfrentar muitos desafios, mas a cena termina com o jovem no 

refúgio, recebendo as orientações da escola e encontrando a “luz”.  

A presença do refúgio no final de um combate heróico remete ao Regime Noturno de 

Imagens através do qual se estrutura um Micro Universo Sintético Simbólico diacrônico 

Dualista.  
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9.2.9.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 51 anos de idade e 28 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião católica. Considera-se de classe pobre. 

Sua graduação é licenciatura em matemática. Sua especialização foi em ensino da 

matemática. Tem mestrado em educação.  

Não se recorda como surgiu a sua escolha pelo magistério, pois, desde muito jovem 

ensinava aos colegas. Sempre gostou de matemática. Provavelmente “herdei de meus pais. 

Minha mãe mesmo não sabendo ler fazia contas de cabeça. Ela era cobra. Derrubava qualquer 

um nas contas”. Considera a mãe como uma das primeiras influências pela sua escolha pela 

matemática.  

Toda a sua vida escolar foi cursada em escola pública, desde o ensino fundamental até 

a pós-graduação. Como gostava muito de matemática e entendia “tudo que o professor falava, 

todo mundo pensou que eu fosse fazer engenharia”. Todos ficaram surpreendidos com sua 

opção pela licenciatura em matemática. “Mas eu gosto de ser professor. Não estou 

arrependido da minha opção. Se eu fosse começar eu seria professor de novo”. 

Considera que a matemática tem “um destaque especial em relação às outras ciências”. 

Concorda com este lugar especial ocupado pela matemática, mas “acha que ciência é ciência” 

e todas as outras áreas deveriam ser mais valorizadas. 

Falando das suas gratificações como profissional do ensino relembra a sua origem. 

Refere que é de origem “pobre e pra mim, chegar onde cheguei significa muito”. Tem três 

irmãos, mas só ele seguiu o magistério. Tem um filho que também é professor, do qual ele 

muito se orgulha.  

A maior gratificação na vida de um professor é o reconhecimento do aluno. “É você 

trabalhar com gente, poder ajudar e lá na frente ver o resultado”. No dia a dia o que “gratifica 

a gente é quando um aluno se interessa pela aula e a gente pode contribuir com o aprendizado 

dele”. 

Em relação à experiência dos alunos com a matemática ele diz: “ainda hoje é uma 

disciplina que eles têm medo. Vou usar uma palavra que o pessoal sempre usa: é um bicho 

papão. A gente tem que mudar isso. Mas ainda hoje é assim”. 

Segundo o professor, há grandes desafios na área de educação. O maior deles 

atualmente é a violência e a indisciplina.  “Queiramos ou não isso afeta o nosso dia a dia na 
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escola”. “Por mais que a gente tente, os alunos não estão saindo da escola como realmente 

deveriam sair. A gente faz o possível, mas atualmente tá muito difícil”. 

A sua primeira preocupação na sala de aula é conquistar o aluno. “O meu primeiro 

trabalho é a conquista. É trazer o aluno pra perto de mim. Esse é o meu trabalho principal. 

Tentar criar um ambiente agradável na sala de aula”. Refere que sempre priorizou esta relação 

com o aluno como facilitadora da aprendizagem. “A princípio fazia isso intuitivamente. 

Depois, na pós-graduação comecei a fazer isso com mais consciência”.   

O professor trabalha na rede municipal, estadual e privada. Na instituição particular 

ele trabalha com o terceiro grau. A carga de trabalho é pesada, mas os baixos salários levam a 

isto. 

Considera o aluno da rede municipal com maiores problemas sociais, portanto, 

apresentam maiores desafios para o professor.  

Além do seu trabalho em sala de aula, o professor também está engajado no sindicato 

dos professores. Atividade que ele exerce com muito compromisso e prazer, tentando 

“contribuir para uma sociedade mais solidária e mais justa”.  
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9.2.10. Protocolo 10  

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Já era 4 da tarde, aproximadamente, quando a fogueira depois de acesa e procurava 

confessar para alguém ou alguma coisa, o meu desespero. O lugar era muito bonito, mas 

muito bem produzido, pois havia uma caída d’água, a passagem de ver rio, quando aparecera 

um companheiro de minha angústia um acalanto solitário de meu refúgio – um peixinho, que 

logo dei o nome de “pintadinho”. Há um certo tempo, após ter ativado uma fogueira fui dar 

um mergulho nas águas azuis desta floresta, mas estava eu compartilhando a minha estória de 

refúgio de um monstro que me perseguia quando caçava. Não esperei surgir tamanho animal e 

após tanta correria achava que onde fiquei estava em lugar seguro. Ao “pintadinho”, meu 

único companheiro, contei toda minha agonia de não ter sido pego pelo monstro desde o 

início do dia, e agora, pensando que estava tudo bem, vi, ao longe, que tudo ainda não acabara 

– que o monstro me encontrava novamente e que meu sossego não iria acabar nem ainda pelo 

final do dia -. Mesmo com uma espada na mão, não me encontrava muito protegido, minha 

situação ainda era difícil, não tinha desta vez tantas chances de um novo refúgio, me apavorei 

tanto que agonizei de tanto medo, faltava ar, muito desespero, o medo de morrer, estava sem 

chances, e acordei – foi tudo um pesadelo, graças a Deus. Comi uma feijoada antes de 

dormir.” 
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9.2.10.1. Análise Estrutural 

 

9.2.10.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho deixa livre o terço inferior da folha. No alto, do lado esquerdo aparece uma 

queda d’água que desemboca no rio. Na queda d’água, antes de chegar ao rio, encontra-se um 

moinho. Dentro do rio está desenhada uma figura humana portando uma espada na mão 

direita. Seus braços estão levantados para cima e sua expressão parece descontraída. Um 

pouco depois tem um peixe nadando na direção da figura humana.  

Na altura do peixe, acima do rio tem uma fogueira.  Um pouco mais para esquerda, já 

no final da página está desenhada uma árvore e atrás dela uma figuração parecida com um 

monstro. 

No cenário gráfico deste protocolo, o personagem, apesar de empunhar uma espada, 

parece descontraído. Não se vislumbra a possibilidade de uma luta. Elementos do regime 

diurno e noturno de imagens estão presentes. Possivelmente estamos diante de um Micro 

Universo Sintético. 

 

9.2.10.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.10.4. Idéia central do discurso: “A idéia veio com situação de um pesadelo, fruto de uma 

má digestão e partindo para dormir na hora errada.” “Não fiquei indeciso” entre duas ou mais 

soluções. 

A história relatada neste protocolo descreve a situação de um pesadelo. O autor do 

protocolo refere que foi inspirado por “objetos e cenários, levado a situação de pesadelo”. Ele 

construiu a sua história em torno do “medo do monstro, refúgio e ator coadjuvante (peixe)”. 

Gostaria de eliminar “o moinho” e não explicita a razão. 

A cena imaginada termina com a frase: “de frente avistava o monstro a atacar!”. Se 

tivesse que participar da cena: “eu seria o fugitivo, mas não poderia após tudo que já ocorrera, 

continuar fugindo, pois o lugar era muito propício ao predador.” 

O início do relato apresenta um clima de angústia. É interessante notar que às quatro 

da tarde a fogueira já havia sido acesa. Vale salientar que aqui no nordeste do Brasil, mesmo 

no inverno, a esta hora da tarde ainda é dia claro. Este detalhe nos chama a atenção. 

Provavelmente o nível de angústia do personagem da história tornou a tarde sombria e escura.  

Foi neste clima de angústia que o personagem “procurava confessar para alguém ou 

alguma coisa o meu desespero”. O personagem não conta ou relata o seu desespero, mas 
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“confessa”. O termo confessar implica o reconhecimento de uma culpa por ter praticado um 

pecado, algo que se considera errado, algo que se considera crime (HOUAISS, 2004). Até 

este momento a cena dramática é dominada por um clima de angústia e desespero. 

Há um corte neste clima e o ambiente da cena passa a ser apresentado como se segue: 

“o lugar era muito bonito, mas muito bem produzido, pois havia uma caída d’água, a 

passagem de ver o rio, quando aparecera um companheiro de minha angústia um acalanto 

solitário de meu refúgio – um peixinho, que logo dei o nome de “pintadinho”. O ambiente 

agora se apresenta  acolhedor.  

O relato prossegue tranqüilo. “Após ter ativado uma fogueira, fui dar um mergulho nas 

águas azuis desta floresta. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a água é objeto de 

significações simbólicas. Contudo, seu simbolismo pode reduzir-se a três temas: fonte de 

vida; meio de purificação e centro de regenerescência. Associando o significado do termo, 

confessar, utilizado pelo autor deste protocolo, com o mergulho em águas azuis, interpretamos 

este mergulho como meio de purificação. A partir deste momento o personagem começa a 

compartilhar a história e não mais a confessar: “estava eu compartilhando a minha história de 

refúgio de um monstro que me perseguiu quando caçava”. A angústia parece apaziguada ao 

ser “compartilhada” com o peixe. 

O clima de angústia e perseguição é, novamente, retomado. “Não esperei surgir 

tamanho animal e após tanta correria achava que onde fiquei estava em lugar seguro”. O 

relato continua e aparece uma frase de sentido ambivalente: “ao “pintadinho” meu único 

companheiro, contei toda a minha agonia de não ter sido pego pelo monstro desde o início do 

dia”. A agonia é de não ter sido pego? Então o personagem desejava ter sido pego? Pelo 

sentido do relato até o momento, supõe-se que a agonia deveria ser de ter corrido do monstro 

durante todo o dia para não ser alcançado, e não de não ter sido pego. Este lapso de linguagem 

poderia estar relacionado ao tom confessional do relato?  

O monstro continua no encalço do personagem e não lhe dá sossego. Mas, este, 

continua a procurar alternativas para se defender. Mesmo com uma espada não se sentia 

protegido e a situação tornava-se mais aterrorizante. As chances de um novo refúgio 

tornavam-se cada vez mais difícil.  O personagem foi tomado pelo desespero.  Faltava-lhe ar. 

Tinha medo de morrer. Suas chances pareciam ter chegado ao fim. Neste momento é salvo ao 

acordar. Estava dormindo e teve um pesadelo.  

O autor do presente protocolo usou o sonho (pesadelo) como um recurso simbólico 

que lhe permite uma distância imaginária de enfrentamento da angústia precipitada pela 

passagem do tempo e consciência da morte. A alternância dos dois regimes, diurno e noturno, 
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no relato do presente protocolo sinaliza para a presença de um Micro Universo Sintético 

Existencial Diacrônico.  

 

9.2.10.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

  

Queda: Catarata (Morfológica). Servir de energia (Funcional). Utilidade para produção de 

energia (Simbólica). 

– Catarata –  é a representação da queda neste protocolo. A queda freqüentemente 

aparece associada aos outros elementos do AT-9 especialmente à água e ao personagem. A 

queda d’água se constitui em 75% de respostas entre as estruturas heróicas e 75% em 

estruturas místicas (DURAND, Y. 1986).  

Sua função é – servir de energia – fazendo parte da categoria “utilidade diversa”. No 

plano simbólico (Utilidade para produção de energia) está representando Vida. 

 

Espada: Arma de defesa (Morfológica). Defesa (Funcional). Segurança (Simbólica). 

  Na representação da espada o autor do protocolo menciona – arma de defesa –. No 

desenho o personagem aparece portando a espada. A função da espada é de – defesa –. Esta 

função aparece como a mais importante e pertence aos duplos universos existenciais, estrutura 

na qual o herói deve se defender de uma agressão (DURAND, Y. 1988). Ela faz parte do 

grupo “utilidade e combate”. Neste protocolo ela desempenha uma função potencial de defesa, 

não aparecendo sua utilização na realidade. O autor do protocolo refere “mesmo com uma 

espada na mão, não me sentia muito protegido”. No plano simbólico (Segurança) está 

representando Vida. 

 

Refúgio: Rio (Morfológica). Relaxar (Funcional). Acalanto (Simbólica). 

O refúgio é representado pelo – rio –. Segundo Durand, Y. (1988) qualquer espaço 

pode se tornar refúgio. No entanto, esta representação do refúgio como rio é pouco comum 

(5%) pertencendo à categoria “cosmos e elementos”. Esta imagem é pouco funcional como 

local de refúgio para o homem. Considerando que esta imagem faz parte de um sonho 

(pesadelo) do autor do protocolo ela se insere em  uma figuração metafórica. 

Sua função é  – relaxar –. No plano simbólico (Acalanto) está representando Vida. 
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Monstro devorador: Animal escondido atrás da árvore (Morfológica). Destruir a mim 

(Funcional). Morte (Simbólica). 

  O monstro é representado por um – animal escondido atrás da árvore –. A figuração 

do monstro como animal é a mais provável para a representação deste estímulo. A espécie de 

animal não foi denominada pelo autor do protocolo. 

A função do monstro é – destruir a mim –. Sua função é clara, contudo é fruto de um 

pesadelo, o qual caracteriza uma distância imaginária do perigo representado por este 

elemento. No plano simbólico (Morte) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Moinho (Morfológica). Produzir energia (Funcional). Civilização 

(Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – moinho –. O moinho faz parte da categoria 

“rodas integradas” configurando um movimento cíclico contínuo (DURAND, Y. 1988). 

Sua função – produzir energia – é “utilitária”, estando incluída em 41% das respostas 

encontradas por Durand, Y. (1988). No plano simbólico (Civilização) está representando 

Vida. 

 

Personagem: Por mim (Morfológica). Refúgio (Funcional). Má condição de dormir 

(Simbólica). 

  O personagem é o próprio autor do protocolo. Neste caso não há uma projeção do 

autor do protocolo no personagem, mas, uma identificação clara e definida pela resposta: – 

Por mim –. 

A função do personagem  – refúgio – é tratada simbolicamente. No plano simbólico 

(Má condição de dormir) está representando Morte. 

 

Água: Rio (Morfológica). Me acalmar (Funcional). Renovação do espírito (Simbólica).  

A representação da água como – rio – faz parte da categoria das respostas dominantes 

referentes a este estímulo arquetípico.  

A função da água é – me acalmar –. Este é o segundo estímulo em que o rio figura 

como representação e sempre com a função de relaxamento, calma. No plano simbólico 

(Renovação do espírito) está representando Vida. 
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Animal: Peixe (Morfológica). Companhia e compartilhamento (Funcional). 

Confessionário (Simbólica).  

A representação do animal é – peixe –. Sua função é – companhia e compartilhamento 

– .  No plano simbólico (Confessionário) tem representação indefinida.   

 

Fogo: Fogueira (Morfológica). Aquecer o frio do meu medo (Funcional). Uma defesa parcial 

(Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira – localizada perto do refúgio. 

A função deste elemento é – representar o conhecimento –. No plano simbólico (Vida) está 

representando Vida. 

 

9.2.10.6. Síntese da análise do protocolo  

 

Em que pese o clima de angústia predominante neste relato, o autor do presente 

protocolo usou o sonho (pesadelo) como um recurso simbólico, o qual lhe permite uma 

distância imaginária de enfrentamento da angústia precipitada pela passagem do tempo e 

consciência da morte. A alternância dos dois regimes, diurno e noturno, no relato do presente 

protocolo sinaliza para a presença de um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.2.10.7.  Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 45 anos de idade e 20 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião católica. Considera-se de classe média. 

Sua graduação é licenciatura em matemática pela Universidade Federal Rural de Pernambuco 

e engenharia civil pela Universidade Católica de Pernambuco. Concluiu uma especialização 

em desenho pelo Centro de Artes e Comunicação da Universidade Federal de Pernambuco e o 

mestrado em ciências pela Universidade Federal Rural de Pernambuco.  

O entrevistado foi aluno da escola pública durante todo o seu percurso escolar, exceto 

para o curso de engenharia civil realizado na UNICAP.  

Sua motivação para a escolha do magistério como campo profissional é atribuída, 

primeiramente, a uma professora de matemática da oitava série, de uma escola muito 

tradicional. Esta professora é descrita como “bastante tradicionalista, opressora, mal-

humorada, não sorria para ninguém. Ela era muito complicada, muito difícil, cheia de 

cacoetes”.  
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Aconteceu então que, por motivo de doença o entrevistado ficou dois meses sem 

freqüentar a escola. Por conta dessa ausência precisou fazer uma prova de recuperação final, 

recebendo a maior nota que até então a classe havia atingido: 8,5. Nesse dia “a professora 

sorriu, me fez um elogio, e isso me marcou porque ela me fez um elogio em público, e eu 

achei então que era minha responsabilidade continuar. Não fazendo o que ela fazia, mas hoje 

eu faço bem melhor com a mesma disciplina”. O professor considera que esta “foi realmente a 

influência maior da minha vida”. 

Outra influência decisiva é remetida a outro elogio recebido por ter tirado dez em uma 

prova de matemática, considerada muito difícil. “Eu acertei todas as questões em uma prova 

de regra de três composta, porcentagem e juros e o professor fez o segundo elogio. Eu acho 

que ali foi a gota d’água pra que eu tentasse futuramente engenharia e matemática.” 

Já em casa, sua experiência era diferente. Sua mãe era “semi-analfabeta” e o pai um 

comerciante, o qual “tinha uma boa caligrafia, parece que sabia ler bem, mas morreu aos 

quarenta e seis anos” deixando o filho com oito anos e uma menina nove anos mais velha. 

Menciona a irmã como boa aluna e referência em sua vida. “Eu procurei me espelhar nela 

porque ela também era uma boa aluna. Ela foi praticamente a minha mãe”. Porém, tal qual sua 

professora, era muito rígida. Diferente dela, não lhe fez os elogios esperados quando do 

sucesso na prova final. Disse apenas: “Isso não é nada mais do que a sua obrigação”. Apesar 

de decepcionado, o professor acredita “que fazer o melhor deve ser a obrigação de todos. Isso 

me marcou. Até hoje eu me convenço que nos concursos que eu faço, eu faço pra passar entre 

o melhores. Eu já consegui por duas vezes”. 

A disciplina da escola tradicional, na qual o professor estudava; o rigor e a 

responsabilidade com os estudos que a irmã impunha; além do atendimento a estas demandas, 

lhe deram a certeza de que só há três estratégias do “pobre chegar lá: estudar; ganhar na 

loteria; ou assaltar um banco. Eu fui pelo caminho mais duro, o do estudo, mas, eu cheguei lá, 

não é verdade?” 

Na sua visão, a matemática continua sendo “a maior dificuldade do ensino público do 

país”. Na sua experiência profissional refere que os alunos consideram esta disciplina muito 

difícil, muito além das possibilidades de aprendizagem deles. “Eu digo sempre: a matemática 

foi produzida pra vocês, foi feita pra pessoas normais”. Para ele o problema está associado à 

falta de motivação, à falta de modelos nos quais se espelhar, “como eu tive”.  

Os desafios e problemas dos alunos da educação são inúmeros, e não é “porque eles 

são carentes e alunos de escola pública, não”. Assegura que o momento atual e as mudanças 

advindas não têm sido propícias à educação. As escolas mudaram e estas mudanças não foram 
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para melhor. A escola está perdida e não sabe o que fazer. E afirma: “A gente precisa retomar 

um pouco alguns costumes, alguns valores que nós perdemos, principalmente no ensino 

público”. Os alunos estão perdidos, sem motivação, sem objetivos. Os pais delegaram muita 

responsabilidade para a escola. “O resultado é que os alunos estão correndo livremente, sem 

nenhum ponto de orientação, sem nenhuma bússola para poderem se sair bem agora ou mais 

adiante.” 

Outro aspecto referido pelo professor como elemento complicador é o avanço 

tecnológico. Para ele a tecnologia não substitui o ato de pensar. Para os alunos, no entanto, o 

computador, os jogos eletrônicos “dão a impressão de que eles têm que pensar menos”. 

O professor faz severas críticas à implantação dos ciclos de aprendizagem nas escolas. 

Acha que não foi bem compreendida pelos professores nem está sendo assimilada pelos 

alunos. Estes últimos “se sentem à vontade porque não são reprovados e ficam soltos, sem 

nenhuma motivação”. 

Entende a teoria dos ciclos como uma manobra política para aumentar os índices de 

aprovação dos alunos e o governo obter números positivos para apresentar e conseguir 

maiores financiamentos para a educação. Considerando que a matemática tem sido, ao longo 

dos anos, a maior responsável pela reprovação escolar, credita a ela, involuntariamente, “a 

responsabilidade por este desastre”.  

Tentando se enquadrar no modelo dos ciclos de aprendizagem, o professor relata o 

seguinte: “Me sinto completamente inquieto com este sistema. Mas eu continuo fazendo 

minhas provas tradicionais e traduzindo pra teoria dos ciclos nas cadernetas de registro, a 

linguagem que eles querem”. Considera que este seu sistema lhe permite obter um rendimento 

um pouco melhor. Esta verificação de aprendizagem seguida de uma nota estimula um pouco 

mais o aluno a estudar e lhe exige um pouco mais de responsabilidade. “Pelo menos ele sabe 

que tirou três e sabe que não está preparado. Como o sistema não permite que ele seja retido, 

ele vai ser aprovado e ainda fica brincando com aquele que tirou nove, dez. Isso é muito triste 

pra gente profissional de educação”. 

Outros problemas que os alunos vivem e repercutem na escola e na sala de aula são: 

indisciplina crônica; disseminação das drogas; desestruturação familiar; sexualidade precoce; 

violência; problemas sociais e econômicos nas comunidades nas quais eles vivem. 

“Descarregam todo o estresse que têm dentro da sua família para a sala de aula. Eles trazem 

tudo pra dentro da sala de aula”. Os problemas são enormes e fogem da competência do 

professor. Contudo, faltam nas escolas profissionais da área de orientação educacional ou da 

área de psicologia para dar um suporte no tratamento destes problemas.  
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Todos estes problemas são responsáveis pela falta de motivação dos alunos. Para lidar 

com estes problemas do dia a dia o professor refere desenvolver pesquisas em softwares, na 

internet, além de realizar trabalhos extra-classe  para levar algo novo para o aluno e atrair sua 

atenção. “A motivação é o meu estandarte. Sem motivação eu não tenho concentração de 

alunos em sala de aula”.  

Sua maior gratificação é o interesse do aluno em sala de aula. “É o aluno estar 

interessado em assistir a minha aula. Eu confesso que este ano tá sendo muito bom pra mim. 

Eu tenho meu aluno hoje, querendo assistir minha aula e isso eu chamo de motivação, coisa 

que outros professores têm muita dificuldade”. 
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9.2.11. Protocolo 11 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“João estava no topo de uma cachoeira, quando avistou uma figura estranha que mais 

se parecia com um monstro. Ficou em dúvida, mas percebeu que a ave próxima a ele também 

estava assustada e então se perguntou: Será que a ave está com medo do monstro ou do fogo? 

Não vou arriscar em descer! Ficarei esperando aqui o que vai acontecer. Como o monstro está 

também com uma espada acredito que irá matar a ave e assar no fogo que ele mesmo fez. Se a 

ave entrar no cilindro que parece um tambor pode começar a fazê-lo girar e fugir do dito 

monstro. Mas se isto não acontecer estará frito!! Então pobre da ave...” 

 

9.2.11.1. Análise Estrutural 

 

9.2.11.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho deste protocolo está distribuído por toda a extensão da folha. Partindo do 

lado esquerdo, à altura da consigna do teste, tem um pequeno platô, no alto de uma cachoeira, 

onde se pode ver um desenho de uma figura humana em cuja face tem apenas dois olhos. 

Circulando a sua cabeça aparecem quatro interrogações. O personagem parece atento e 

assustado. Contudo, está distante do monstro e protegido no alto da cachoeira. O monstro, 

armado e hiperbolizado está de costas para o personagem. 

Deste platô desce uma cachoeira com linhas sinuosas. Antes das águas da cachoeira 

alcançar o chão há uma entrada circular como se fosse de uma caverna. A cachoeira deságua 

em um rio. Na margem desse rio vê-se uma figura humana, hiperbolizada, a qual parece ser o 
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monstro, com grandes orelhas e cabelos espetados. Sua boca é grande e ele segura uma espada 

na mão direita.  

Depois do monstro tem uma fogueira acesa e em seguida uma ave assustada. No final 

da margem direita tem um cilindro.  

O traçado gráfico sugere um clima de combate próprio do Regime Diurno de 

Imagens e de um Micro Universo Heróico.  

 

9.2.11.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.11.4. Idéia central do discurso: “Dos elementos focados no enunciado” Ficou indeciso em 

“como finalizar a história, para que não ficasse desconectada com o contexto imaginário 

criado”. Ficou indeciso sobre o que fazer com o tambor. Depois surgiu a idéia dele se prestar 

à fuga da ave.  

O autor do presente protocolo refere que foi inspirado pela “imaginação do momento”. 

Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho foram: “fogo, João (seu 

próprio nome, aqui alterado para não identificação do autor do presente protocolo) monstro, 

ave e tambor”. Nenhum elemento foi citado para ser eliminado. A cena imaginada termina 

com “a ave fugindo no tonel (tambor)”. Se tivesse que participar da cena, adverte o professor: 

“eu já sou o observador”. 

O presente relato se inicia com a identificação do autor do teste como personagem: 

“João estava no topo de uma cachoeira, quando avistou uma figura estranha que mais parecia 

com um monstro”. O distanciamento do personagem em relação ao monstro revela a 

intensidade de sua defesa em relação à simbolização deste elemento. Ele não pretende 

enfrentar o monstro e está bem protegido no alto da cachoeira. 

Sua defesa prossegue no seguinte relato: “ficou em dúvida, mas percebeu que a ave 

próxima a ele também estava assustada e então se perguntou: Será que a ave está com medo 

do monstro ou do fogo?” 

Mantendo-se na posição privilegiada de observador da cena preferiu não enfrentar o 

monstro. “Não vou arriscar em descer. Ficarei esperando aqui o que vai acontecer.”  

Estando a salvo da ação destruidora do monstro observa ainda: “como o monstro está 

também com uma espada acredito que irá matar a ave e assar no fogo que ele mesmo fez”. O 

distanciamento da observação da cena permite ao personagem manter-se a salvo e conjecturar 

sobre as possibilidades da ave: ser morta ou salvar-se.  
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As ameaças são fortes, mas continuam em potencial. “Se a ave entrar no cilindro que 

parece um tambor pode começar a fazê-lo girar e fugir do dito monstro. Mas se isto não 

acontecer estará frito!! Então pobre da ave...”. Note-se que ave é do gênero feminino, 

contudo, o autor do protocolo usa o termo “frito” no masculino. Entendemos que a ave é 

também objeto de projeção do autor deste protocolo.  

Neste protocolo há um simbolismo orientado para o combate, no qual quase todos os 

elementos se integram em função desta possível luta. O monstro aparece hipebolizado e 

portando uma espada. O herói está protegido, mas a ameaça se dirige à ave que pode ser 

morta e assada no fogo feito pelo monstro.  

A organização desta cena dramática é própria de uma estrutura heróica. Contudo, o 

combate não se realiza e o personagem está protegido dos possíveis ataques e destruição dos 

quais poderia ser alvo. A ave também sobrevive ao potencial ataque do monstro fugindo no 

tonel. O Regime Diurno de Imagens se faz presente, se delineando em um Micro Universo 

Heróico Integrado. 

 

9.2.11.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

  

Queda: Cachoeira (Morfológica). Proteção. Distância inacessível (Funcional). Natureza. Vida. 

(Simbólica). 

A – cachoeira – representando a queda neste protocolo constitui o estereótipo da 

figuração da queda.  

Sua função é – proteção, distância inacessível –. Esta função da queda pode ser 

incluída na categoria “utilidade diversa”. O seu potencial ansiogênico é eufemizado e 

transmutado em proteção. No plano simbólico (Natureza. Vida) está representando Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Matança. (Funcional). Ataque. (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada –. A espada arma freqüentemente utilizada 

nos protocolos de universo heróico, apresenta, geralmente, uma figuração esteriotipada sendo 

representada como uma imagem real, tal qual aparece neste protocolo. O seu potencial de 

destruição está superdimensionado uma vez que ela se encontra nas mãos do monstro. 

Sua função é de – matança – o que constitui perigo para o personagem. No plano 

simbólico (Ataque) está representando Morte. 
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Refúgio: Caverna (Morfológica). Esconderijo. (Funcional). Proteção. (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Segundo Durand, Y. (1988), os refúgios 

naturais como grutas e cavernas não se constituem em espaços nos quais se vive normalmente 

com tranqüilidade. Neste protocolo, no entanto, é esta a sua representação.  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a caverna é o arquétipo do útero materno e 

está presente nos mitos de origem e renascimento da cultura de vários povos. É considerada 

também uma imagem do cosmo, com seu chão representando a terra e sua abóbada o céu. 

Simboliza também um receptáculo de energia telúrica. 

Sua função é de – esconderijo –. Apesar de um esconderijo exercer uma função 

protetora, o significado de esconderijo remete mais fortemente ao medo do perigo. Parece-nos 

que o termo proteção transmite mais acolhimento e segurança.  No plano simbólico (Ataque) 

está representando Morte. 

 

Monstro devorador: Figura estranha (Morfológica). Causar medo. (Funcional).  

Esquisito. (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – figura – estranha pertence à 

classificação de imagens antropomorfas. Seu potencial destruidor é intensificado pela sua 

hiperbolização e pelo porte da espada. 

 Sua função é – causar medo –. A intensidade funcional do esquema de ataque é 

atenuada nesta resposta. No plano simbólico (Esquisito) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Tambor (Morfológica). Instrumento para fuga. (Funcional).  

Rapidez na fuga. (Simbólica). 

 O  –Tambor – como representação do elemento cíclico pertence à categoria “objetos 

construídos” com “movimentos cíclicos contínuos” Durand, Y. (1988). 

 Sua função é de – instrumento para fuga – ou seja, uma “função utilitária de 

subsistência”. No plano simbólico (Rapidez na fuga) está representando Vida. 

 

Personagem: Monstro e João. (o próprio nome). (Morfológica).  João. Observador. Praticar a 

ação (Funcional). Figura esquisita (monstro) Dúvida (João). (Simbólica). 

 O personagem é representado por duas figurações: – o monstro e o próprio autor do 

protocolo –. Sua função é – observador – a qual se refere ao autor do protocolo e – praticar a 

ação – que se refere ao papel a ser desempenhado pelo monstro. No plano simbólico (Figura 

esquisita – monstro –. Dúvida – João. –) está representando Morte. 
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Água: Queda (Morfológica). Distância inacessível. (Funcional). Proteção. (Simbólica). 

A água, neste protocolo, esta representado pela – queda –. Pelo contexto entendemos 

que o autor do protocolo está se referindo a queda d’água.   

Sua função é – distância inacessível –. O elemento queda e o elemento água 

apresentam função idêntica. Esta função está a serviço da proteção do personagem. Esta 

função da queda d’água pode ser incluída na categoria utilidade diversa. No plano simbólico 

(Proteção) está representando Vida. 

 

Animal: Ave (Morfológica). Presa fácil (Funcional). Pato. (Simbólica). 

Nesse protocolo o animal está representado pela – ave –. De acordo com Durand, Y. 

(1988) as várias categorias de animais encontram-se distribuídas nas três estruturas. 

Entretanto, nos universos heróicos as respostas mais comuns a este estímulo são pássaros e 

répteis. Ao passo que nos universos místicos as figurações mais comuns são peixes e 

mamíferos. 

As aves ou os pássaros simbolizam a relação entre o céu e a terra assim como os 

estados espirituais superiores. Nos textos védicos simbolizam a amizade dos deuses para com 

os homens (CHEVALIER & GHEERBRANT 1982). 

A função da ave é – presa fácil – ou seja, ela está ao alcance do monstro. 

Considerando o caráter ansiogêncio desta função no plano simbólico (Pato) está 

representando Morte.  

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Assar o pato (Funcional). Facilidade. (Simbólica).   

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira –. Sua função é – assar o 

pato –. Esta função é utilitária. Contudo, de possível utilidade para o monstro. No plano 

simbólico (Facilidade) está representando Vida. 

 

9.2.11.6. Síntese da análise do protocolo  

 

Neste protocolo há um simbolismo orientado para o combate, no qual quase todos os 

elementos se integram em função desta possível luta. O monstro aparece hiperbolizado e 

portando uma espada. O abrigo é desconsiderado no relato, mas é referido como proteção no 

quadro explicativo. 
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 O personagem eufemiza a queda transformando-a em proteção. O herói está protegido 

e desfruta de uma posição privilegiada em relação ao monstro. Ele se encontra no alto da 

cachoeira observando toda a cena e não desce para enfrentar o monstro. A ameaça se dirige à 

ave que pode ser morta e assada no fogo feito pelo monstro.  

A organização desta cena dramática é própria de uma estrutura heróica. Contudo, o 

combate não se realiza e o personagem está a salvo dos possíveis ataques e destruição dos 

quais poderia ser alvo. A ave, a qual pode ser também interpretada como objeto de projeção 

do personagem sobrevive ao potencial ataque do monstro fugindo no tonel. O Regime 

Diurno de Imagens se faz presente, se delineando em um Micro Universo Heróico 

Integrado. 

 

9.2.11.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 40 anos de idade e 15 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião espírita. Considera-se de classe média 

baixa. Sua graduação é licenciatura em matemática pela Universidade Católica de 

Pernambuco. Atualmente está cursando mestrado, à distância, em gestão escolar. 

O entrevistado foi aluno da escola pública durante todo o ensino fundamental e médio. 

Em relação a este período avalia a escola a qual freqüentava de um nível “muito, muito baixo. 

Mas eu tentava o máximo correr atrás do prejuízo”. Refere que pagou a faculdade particular 

através do crédito educativo.  

Relembrando a sua origem refaz o percurso trilhado por seu pai, da zona da mata de 

Pernambuco até a capital. “Meu pai chegou aqui muito pobre. Ele era uma pessoa muito 

inteligente e trabalhava no corte da cana. Ele via que no meio que ele estava, no meio dos 

usineiros, ele só produzia demais e só vivia em débito, porque tudo o que ele trabalhava era 

pra pagar o que ele pegava naquele antigo barracão. Então, ele viu que se continuasse ali ele 

iria envelhecer como o pai dele e ele não queria terminar os seus dias como o seu pai.” E 

acrescenta, “não que não seja digno para um ser humano, mas é muito sofrimento para uma 

família, então eu não quero dar para os meus filhos, na realidade, aquilo que eu tenho até a 

presente data.”  

O relato nos remete ao poema Morte e Vida Severina de João Cabral de Melo Neto. 

Note-se que a descrição da vida Severina, se inicia pela apresentação da morte Severina. 

Lembramos que ao inverter a ordem natural do sintagma “vida e morte”, João Cabral registra 

com precisão e maestria a qualidade de vida que seu poema visa descrever: uma vida 
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presidida pela morte. Ambas nivelam-se pelas qualidades partilhadas: são pobres, são parcas, 

anônimas.  

A trajetória de Severino é a trajetória de toda uma população. Parece que a vida 

Severina era também a vida no corte da cana que levava o pai do professor entrevistado. A 

passagem do substantivo próprio, ao comum e deste para um adjetivo, é uma tênue fronteira, 

que se atravessa com um pequeno passo. Mas, a exemplo da fuga esperançosa de Severino, da 

seca, da miséria e das várias mortes severinas em busca de uma vida mais digna, o pai do 

professor entrevistado também empreendeu um percurso em busca de uma vida melhor.  

Chegando a capital seu pai começou a trabalhar como servente em uma instituição 

pública. Em um momento mais difícil teve que complementar a renda trabalhando como 

pedreiro. Neste período, entre dez e onze anos, cursando a terceira e quarta séries, o professor 

auxiliou o pai na atividade de pedreiro. “Hoje eu até sei levantar casa e tudo. Mas de lá pra cá 

nada foi simples. Dessa parte de pedreiro eu passei para montagem de forro; trabalhei como 

vendedor de ovos; como garçon; como cobrador de kombi; motorista de kombi; e no final, 

para me formar, eu trabalhei como motorista  de táxi durante oito anos e meio.” 

Pertencente a uma família de onze filhos, “na realidade, ao todo foram quinze,” na 

qual ele é o sétimo na ordem de nascimentos. Refere brincar com a sua mãe dizendo: “mãe, a 

imagem que eu tenho da senhora é só grávida” e continua, “porque eu passei toda a minha 

infância com ela grávida, e eu só lembro que era um filho atrás do outro e aí era uma coisa 

impressionante”. Dentre os irmãos, só ele concluiu o curso superior. Os outros cursaram até o 

ensino médio. “Eu acho que o indivíduo tem que querer. Eu acho que tem uma centelha que 

pode tornar-se um grande fogo ou pode apagar-se. Eu acho que meus pais estimularam a 

centelha, mas eles tinham que ter tido a vontade própria deles de continuarem.”   

Considerando as dificuldades impostas pela situação econômica da família indaguei 

como era a relação família-criança-escola. O professor refere que sempre teve muita força de 

vontade e perseverança para prosseguir nos estudos e se emociona ao falar da importância da 

sua mãe na sua vida escolar. “Minha mãe era analfabeta e o meu pai tinha até a quarta série. O 

que eu admirava nela era justamente as orientações que ela dava.” O professor faz uma série 

de considerações sobre a importância do acompanhamento da família na vida escolar dos 

filhos.  Dando continuidade ao seu discurso lembra que a mãe perguntava: “o que foi que 

você fez hoje na escola? O que a professora passou? O que você aprendeu? Tente me ensinar 

um pouquinho do que você aprendeu. Então minha mãe fazia isso. Ela, mesmo analfabeta, 

trabalhava comigo nesse sentido. É assim algo que eu falando com você eu me emociono, 

porque eu acho isso uma coisa muito bonita. Então, quando ela pegava o meu material, ela 
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não sabia ler o que tinha ali, mas ela tinha idéia que na realidade tinha sido produzido alguma 

coisa na escola e era justamente em cima daquela produção que ela perguntava: E isso aqui? 

Isso fala sobre o que? Então eu dizia, fosse história, geografia, língua portuguesa ou 

matemática. Quer dizer, isso para mim me fortaleceu bastante. Motivou bastante. Para mim é 

uma lição de vida”. 

Escutando o professor evocamos o mito de Zeus, o qual reinava sobre os deuses, os 

homens, o céu e a terra. Mas nem sempre ele foi este deus soberano. Ao nascer, o destino lhe 

reservava uma história bem diferente. Filho do Titã Crono, que assumiu o poder destronando 

seu pai, temia que o futuro lhe reservasse o mesmo destino.  Então, para não ser destronado, 

Crono engolia todos os seus filhos assim que nasciam. Na sexta gravidez, Réia, sua mulher, já 

não suportando a situação, resolveu preservar a vida do filho. Ludibriando Crono, arquitetou 

um plano para assegurar um novo destino para seu filho Zeus. Foi assim que Zeus, 

inicialmente destinado à morte, conquistou a vida através da realização do desejo da mãe.  

Na história deste professor, como na história de Zeus, talvez possamos apreender o 

exercício bem sucedido da função materna. Função esta que, ao ser desempenhada por 

qualquer adulto, talvez possa colaborar para alterar o destino de uma criança.   

O caminho profissional do entrevistado foi se delineando aos poucos, ao longo da sua 

vida escolar. Na oitava série percebeu que tinha facilidade para explicar os assuntos aos 

colegas, os quais mostravam maior compreensão através da sua explicação do que da 

orientação dada pelo professor. “E assim, me tornei professor com toda satisfação”. 

Em relação à matemática, reporta que até a quarta série experimentava muita 

dificuldade com a disciplina. A partir da quinta série, com a mudança de professor e a 

introdução dos jogos matemáticos começou a se interessar e a gostar da disciplina. Tinha 

também uns primos um pouco mais velhos, que gostavam muito de matemática e lhe serviram 

de modelo. 

Rememorando os fatos que desencadearam a sua passagem de um aluno com 

dificuldades em matemática para um aluno com bom rendimento na matéria, chama a atenção 

para a importância do papel do professor. “Na quarta série eu quase fui reprovado em 

matemática, e eu não entendia como é que eu gostava da matéria e estava quase reprovado. 

Acontece que a professora me passava a idéia de que eu era fraco em matemática. Ela queria 

que me conscientizasse disso. Quando passei para a quinta série e mudei de professor as 

coisas começaram a mudar”.  

Dando continuidade ao relato o professor faz alusão a um fato que ele considera 

curioso. A partir das especializações realizadas, ele começou a participar também de um 
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grupo que trabalha na formação de professores. Assim, teve oportunidade de reencontrar sua 

antiga mestra, desta vez com as posições invertidas. Ele, professor e ela, aluna. “Como eu 

sempre tive dúvidas do por que, naquele período, eu era tão ruim em matemática, talvez 

naquele momento em que eu estava com essa professora, formando, dando uma formação pra 

ela, talvez isso viesse me responder algo. A questão maior foi eu ter esse contato direto com 

ela, ela não estar lembrada de mim e eu começar a fazer todo o trabalho com ela e no final 

concluir que eu não sabia matemática de verdade, naquele tempo, porque ela também não 

sabia matemática de verdade”. 

No término da formação o entrevistado se apresentou à sua antiga professora e refere 

então, “ela nem me reconheceu nem tinha consciência do que fez. Afinal de contas quem 

estava chocado com aquilo era eu, e quem sofria com aquilo era eu. Se eu não tivesse tido  

outro professor, talvez eu tivesse incutido isso na minha cabeça, e hoje não fosse professor de 

matemática”. Sua conclusão, depois desta experiência é da importância e papel do professor 

como estímulo e como modelo para o aluno. Assim “no trabalho com meus alunos eu já parto 

do princípio de que todo mundo é capaz. Tendo saúde perfeita, do ponto de vista mental, todo 

mundo é capaz”. 

Para o professor, a matemática não ocupa um lugar melhor nem pior em relação às 

demais disciplinas. “Os professores de matemática é que muitas vezes se colocam numa 

posição superior como se ensinassem uma disciplina melhor do que as outras. Eu acho que o 

professor de matemática ainda tem muito medo dos porquês e talvez a imagem dele como 

uma figura intelectual e intocável seja na realidade um anteparo para que os porquês não 

apareçam em sala de aula. Com os meus alunos eu trabalho sempre com a visão de que a 

matemática é uma disciplina que todo mundo pode aprender.” 

No seu dia a dia em sala de aula o professor atribui como fator da maior importância o 

relacionamento com os alunos. “A primeira coisa é a interação, a abertura para o diálogo. Sem 

esse espaço de confiança é quase impossível trabalhar. Eu sempre procuro motivar o aluno a 

aprender trazendo situações práticas da vida. Por exemplo, para introduzir o conceito de 

função eu posso começar perguntando: quando a gente diz que Maria vive em função de João, 

quais as conclusões que a gente pode tirar disso?”  

Uma das gratificações do professor é perceber não só que o aluno está aprendendo 

matemática, mas que está se desenvolvendo como pessoa “principalmente quando a gente se 

depara com um aluno que a gente percebe que está perdido em todos os sentidos.” 
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“Muitos colegas utilizam o termo sofressor, juntam o termo professor com sofredor. 

Eu sei que de modo geral falta um reconhecimento à profissão, mas ao mesmo tempo eu me 

sinto realizado quando estou em sala de aula”. 

Do seu ponto de vista são vários os desafios a serem enfrentados pela educação. Em 

relação aos professores têm os baixos salários. “Os professores vivem hoje muito estressados. 

É uma realidade muito dura. Tem professor que está morando em invasão, com família 

passando necessidade. Não tem condição de ter computador, internet, TV a cabo, comprar 

uma revista, um livro, nada para se atualizar, se informar e poder dar uma aula melhor. Eu 

costumo dizer o seguinte: que um doente não pode cuidar de outro doente.”  

Em relação aos alunos são vários os desafios: indisciplina; drogas; violência; Pais que 

não sabem o que fazer como filhos; desestruturação familiar “o que você pode dizer de uma 

filha que engravidou três vezes do próprio pai?; e de dois irmãos tendo filhos?”.  

“Minha cabeça é o tempo todo voltada para a educação. Às vezes eu tô assistindo um 

filme e surge uma idéia nova. Mas eu tenho que ter tempo para amadurecer aquela idéia. É 

uma idéia que chega num momento de lazer, que a gente tá de cabeça fresca, cabeça tranqüila. 

O professor tem que estar com a mente fresca para conceber idéias, trabalhá-las em nossas 

mentes e levar isso pra sala de aula.” Lamenta então que, a grande maioria do professorado 

não está tendo acesso a estes momentos. 
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9.2.12. Protocolo 12 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Uma família harmoniosa e feliz habita num espaço tranqüilo no meio de uma floresta. 

Eles dormem numa gruta (feita de) esculpida pela natureza no meio das pedras. Eles têm tudo 

ao seu redor: um rio onde pescam; uma cachoeira para tomar banho; árvores frutíferas, 

inclusive um lindo “pé de manga”, onde as crianças estão brincando. 

Um certo dia, quando o sol estava bem quente, eis que de repente surge um monstro 

devorador, ele vem sobrevoando, com asas aberta, emitindo um som terrível... O chefe da 

família, prontamente se prepara para defender sua prole: acende uma fogueira e empunha uma 

espada... o conflito está prestes a começar... 

Todos ficaram amedrontados, se reuniram na gruta bem juntinhos uns dos outros. O 

pai, sempre com a espada em punho, observava os movimentos do monstro. O monstro 

aterrissa, se dirige até a água e começa a bebê-la, pobre monstro, estava com sede e com 

fome, como ele era herbívoro, se dirigiu a linda mangueira e começou a degustar seus frutos. 

As crianças foram se aproximando timidamente, perceberam então que o monstro não era tão 

assustador, ele apenas precisava das mesmas coisas que eles: água, comida e carinho. 

Com o tempo eles aprenderam a viver juntos, o monstro até levava as crianças para 

voar sobre a floresta, elas aproveitaram o passeio para apreciar a bela paisagem que transmitia 

a mensagem do ciclo da vida: todos nós, homens, animais, plantas, nascemos, crescemos, 

reproduzimos e morremos; mas neste ciclo é preciso aprender como é importante conviver 

harmoniosamente com as diferenças.” 
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9.2.12.1. Análise Estrutural 

 

9.2.12.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

Desenho ocupando toda a folha. Formas arredondadas (gruta, queda d’água, pé de 

manga, sol, nuvens, chama do fogo). Personagem, situado entre o monstro e as crianças, de 

espada em punho, erguida, pronta para o uso. (Postura que remete a um possível Universo 

Heróico). 

Todos os elementos foram desenhados, sendo alguns representados por mais de uma 

figura. Alguns elementos foram adicionados ao desenho: sol, nuvens, crianças, dois 

personagens, sendo um dominante, com a espada em punho.  

O refúgio tem tamanho proporcional ao desenho. Apresenta condições de abrigar as 

crianças e adultos representados no desenho. Tem uma grande porta onde se pode ler a 

inscrição: “DOCE LAR SEJAM BEM-VINDOS”. Predomina um clima de harmonia. (Aponta 

para a presença de um Universo Místico).  

As crianças e o outro adulto trazem expressões alegres, estampam um sorriso no rosto, 

não parecem desconfiar da presença do monstro. O personagem de armas em punho tem uma 

expressão atenta, alerta para proteger todos do eminente perigo. Ele segura a espada com as 

duas mãos. O olhar atento e o traçado da boca se diferenciam da descontração apresentada 

pelo outro personagem que toma banho de cachoeira. Contudo, sua expressão revela altivez e 

não medo.  

A fogueira, elemento que pode compor qualquer das estruturas míticas está acesa perto 

das crianças, com o objetivo de afastar o monstro. (Elemento que auxilia o personagem para 

afastar o perigo que o monstro pode representar, compondo uma estrutura indicativa da 

heroicidade). 

O monstro chega pelos ares, de bico aberto. Seu tamanho é maior do que os humanos e 

os animais do desenho, porém bem menor do que o refúgio, a cachoeira e o “pé de manga”. A 

ameaça está presente. Mas a luta não se realiza. O perigo que o monstro representa é anulado 

pela observação de seus movimentos e a compreensão de que ele quer apenas comer e beber. 

O perigo então passa a ser inexistente. Suas necessidades e carências são idênticas às 

partilhadas pelos seres humanos. (Tendente a um Universo Místico). 

A contextualização do desenho, com elementos heróicos atenuados por elementos 

místicos, parece compor uma harmonia indicativa da estrutura sintética do imaginário, na qual 

há uma integração de elementos heróicos e místicos, o que será ratificado pelo relato do 

sujeito-autor do teste. 
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9.2.12.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.12.4. Idéia central do discurso: “O habitat de uma família em meio à natureza”. 

A autora do protocolo relata que não ficou em dúvida sobre as idéia norteadora da sua 

produção. “Fui compondo o desenho com os elementos propostos, sempre em torno da minha 

idéia”. Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho foram: “rio; 

monstro; a árvore e a família”. Gostaria de eliminar o “fogo. Acho que o fogo afasta o 

monstro e não é esta a moral da minha história”. 

A cena termina com “todos juntos e felizes, inclusive o monstro”. Se tivesse que 

participar da cena a autora do protocolo estaria “tomando banho de cachoeira. Faria o possível 

para proteger as crianças do perigo que eu imaginava haver”. 

Todo o relato se dá em torno da criação/manutenção de um clima de harmonia e paz. 

O personagem, o monstro, e a espada, personagens centrais do universo heróico estão 

presentes. Contudo, não há luta entre o personagem e o monstro. O personagem está de armas 

em punho, mas fica apenas atento aos movimentos do monstro, em prontidão para defesa da 

sua prole. Inclusive acende o fogo para afastar o monstro. A luta está anunciada, mas não se 

concretiza. 

Elementos do Regime Noturno de Imagens se fazem presentes. Há a predominância de 

uma atmosfera de repouso, de equilíbrio, de harmonia. O perigo do monstro é minimizado 

pela sua eufemização: “ele não era tão assustador, ele apenas precisava das mesmas coisas 

que eles: água, comida, carinho”. Ele apenas necessita das mesmas coisas que os humanos. 

Por fim, é integrado à harmonia familiar. O relato do sujeito-autor do teste aponta para uma 

Estrutura Sintética do Imaginário. 

O relato se concentra na história de uma família harmoniosa e feliz circundada por 

uma natureza pródiga, a qual atende todas as suas necessidades. Sofre uma ameaça de um 

monstro. Contudo, ele não chega de repente. Sua chegada é anunciada pelo seu vôo 

acompanhado de um som amedrontador, “emitindo um som terrível”, diz o relato. Assim, há 

um tempo hábil para que o personagem prepare a defesa de sua prole, caso seja necessário. 

Todos da família se reúnem no abrigo, juntinhos, à espreita do que poderia acontecer. 

(Elementos do Universo Heróico /Místico).  

 Elementos da estrutura heróica surgem: o pai se prepara para defender sua prole, mas 

não precisa atuar, porque o monstro não é tão assustador. Ele apenas tem as mesmas 

necessidades que os humanos. Assim, ele passa a integrar à cena familiar, compondo um 
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universo de harmonia e integração das diferenças. O tema central de integração e harmonia 

domina o texto. Todos os elementos se organizam em torno de um clima conciliatório e de 

congraçamento. O presente protocolo remete a um Micro Universo Simbólico Diacrônico de 

Evolução Cíclica. 

 

9.2.12.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

  

Queda: Cachoeira (Morfológica). Proporcionar diversão e prazer (Funcional). Lazer, recreação 

(Simbólica). 

A – cachoeira – representando a queda neste protocolo constitui o estereótipo da 

figuração da queda.  

Sua função – proporcionar diversão e prazer – faz parte da categoria “utilidade 

diversa”. No plano simbólico (Lazer, recreação) está representando Vida.  

 

Espada: Espada (Morfológica). Defender, ou seja, instrumento de proteção e defesa 

(Funcional). Proteção (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada – obedecendo a uma figuração 

esteriotipada deste elemento.  

Sua função é – defender –. Esta função faz parte do grupo “utilidade de combate” na 

categoria “defesa potencial”, uma vez que na história do desenho o combate entre personagem 

e monstro não se realiza. A função defensiva da espada aparece com mais freqüência nos 

duplos-universos existenciais, estrutura na qual o herói deve se defender de uma agressão 

(DURAND, Y. 1988).   No plano simbólico (Proteção) está representando Vida.  

 

Refúgio: Gruta de pedras onde a família morava (Morfológica). Proporcionar segurança e 

conforto (Funcional). Local onde todos ficam juntos (Simbólica). 

O refúgio é representado por – gruta de pedras onde a família morava –. Esta 

representação faz parte da categoria “habitat natural tipo gruta.” Segundo Chevalier & 

Gheerbrant (1982), a gruta pode ser compreendida sob a designação genérica de caverna, 

apesar de não revelar uma sinonímia perfeita. Com estas considerações em mente, lembramos 

que caverna é o arquétipo do útero materno, e está presente nos mitos de origem, de 

renascimento e de iniciação de várias culturas. 

Nas tradições gregas, a caverna representa o mundo. Ela também é considerada 

receptáculo da energia telúrica, a imagem do centro e do coração, simbolizando também “a 
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exploração do eu interior, e, mais particularmente, do eu primitivo, recalcado nas profundezas 

do inconsciente” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982:214). 

Sua função é – proporcionar segurança e conforto –. Esta função se constitui em uma 

da mais freqüentes respostas ao estímulo refúgio. Ela pertence à categoria “habitat 

permanente”. 

Para Chevalier & Gheerbrant (1982), os refúgios naturais como grutas e cavernas 

raramente são locais onde se vive com tranqüilidade. Contudo, neste protocolo, a história tem 

início com a seguinte frase: “uma família harmoniosa e feliz habita um espaço tranqüilo no 

meio de uma floresta”. E continua o relato em um clima e paz e tranqüilidade. No plano 

simbólico (Local onde todos ficam juntos) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Pássaro gigante (Morfológica). Ajudar a família a ver além do seu entorno 

(Funcional). A diferença entre as pessoas (Simbólica). 

  O monstro é representado por um – pássaro gigante –. A imagem do animal é a que 

aparece com maior freqüência na representação do monstro devorador: imagens reais em 

oposição a imagens fantásticas. Nos protocolos que compuseram o inventário de amostras da 

pesquisa de Durand, Y. (1988), 73% das respostas a este estímulo pertencem à imagem de 

zoomorfia. Destes, 15% se integram a zoomorfia real na qual se incluem a categoria 

“pássaros”.   

Sua função é – ajudar a família a ver além do seu entorno –. Esta função utilitária de 

ajuda ao personagem é considerada uma derivação da sua função de base do monstro que é de 

ataque e de ameaça direta. 

De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1982), pássaro, em grego, é sinônimo de 

presságio e de mensagem celeste. Seu vôo simboliza as relações entre o céu e a terra. Neste 

protocolo, o monstro, “pássaro gigante”, é portador de uma mensagem de transcendência dos 

limites terrestres para algo superior e mais elevado, como a convivência pacífica entre as 

diferenças. No plano simbólico (A diferença entre as pessoas) está representando Vida. 

 

Elemento cíclico: Rio, a árvore frutífera, o dia (Morfológica). Representar a constante 

modificação da vida (Funcional). Percurso, trajetória, propósitos (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – rio, a árvore frutífera, o dia –. Faz parte 

da categoria “fenômenos naturais” representando um “movimento cíclico fásico” (Durand, Y, 

1988). Sua função, – representar a constante modificação da vida – está sendo tratada 
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simbolicamente. No plano simbólico (Percurso, trajetória, propósitos) está representando 

Vida. 

 

Personagem: A família – destacando o “pai” – (Morfológica). A família interagir no ambiente 

e o pai protegê-la (Funcional). O ser humano (Simbólica). 

  O personagem é representado pela – família – destacando o pai –. A categoria “Dois 

personagens” é comum aos duplos-universos existenciais sincrônicos nos quais um 

personagem representa a polaridade heróica enquanto o outro representa a polaridade mística. 

Vale ressaltar que, no relato “o chefe da família prontamente se prepara para defender sua 

prole. Acende uma fogueira, empunha uma espada”. No desenho, o outro personagem toma 

banho de cachoeira e é objeto de projeção da autora do protocolo, a qual se tivesse que 

participar da cena estaria “tomando banho de cachoeira. Faria o possível para proteger as 

crianças do perigo que eu imaginava haver”. 

 A função é – a família interagir no ambiente e o pai protegê-la –. Faz parte da categoria 

“combate e vida tranqüila”. No plano simbólico (O ser humano) está representando Vida. 

 

Água: Rio, cachoeira (Morfológica). Fonte de alimento, saciar a sede e amenizar o calor 

(Funcional). Elemento essencial à vida dos homens, dos animais e dos “monstros” 

(Simbólica).  

A água neste protocolo está representada pelo – pelo rio – e pela – cachoeira –. A 

função da água é – fonte de alimento, saciar a sede e amenizar o calor –. Pertence à categoria 

“diversos” no grupo, “utilidade para o personagem”.  No plano simbólico (Elemento 

essencial à vida dos homens, dos animais e dos “monstros”) está representando Vida.   

 

Animal: Peixes, gatinho junto à cachoeira (Morfológica). Alimento e companhia (Funcional). 

Amizade e compartilhamento (Simbólica).  

O animal é representado por – peixe, gatinho junto à cachoeira –. De acordo com 

Durand, Y. (1988) as várias categorias de animais encontram-se distribuídas nas três 

estruturas. O simbolismo do gato é heterogênio oscilando entre tendências benéficas e 

maléficas, as quais aparecem em suas atitudes ternas e dissimuladas. Chevalier. J. & 

Gheerbrant, A. (1982). 

Os peixes se associam mais freqüentemente às estruturas místicas, segundo 

(DURAND, Y. 1988). Para Chevalier & Gheerbrant 1982, a representação do peixe está 

associada ao simbolismo do nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclica.  
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A função do animal é – alimento e companhia –. A sua função é utilitária. No plano 

simbólico (Amizade e compartilhamento) está representando Vida.  

  

Fogo: Fogueira para afastar o monstro e cozer os alimentos (Morfológica). Fonte de calor 

(Funcional). Aversão, antipatia (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira para afastar o monstro e 

cozer os alimentos –. Sua função é – fonte de calor – situada na categoria “utilidade para o 

personagem”. A função deste elemento é – representar o conhecimento –. No plano 

simbólico (Aversão. Antipatia) está representando Morte. 

 

9.2.12.6. Síntese da análise do protocolo  

 

A análise do Protocolo se insere no Regime Noturno de Imagens. No contexto geral 

do teste há uma predominância da harmonia, da união, da paz, característicos deste regime. A 

busca empreendida e mencionada no relato é uma busca de conhecimento, a qual é própria 

deste regime. A busca de ascenção e de poder, características do regime diurno não foram 

representadas. 

O universo mítico aponta para uma estrutura antropológica do imaginário Sintética 

Existencial Diacrônica de Evolução Cíclica. Nesta estrutura os universos heróicos e 

místicos atualizam-se diacronicamente. No final do relato há uma experiência de 

aprendizagem que incide sobre o aspecto de evolução cíclica. As crianças são levadas a 

apreciar a paisagem que transmitem a mensagem do ciclo da vida e a importância de conviver 

em harmonia com as diferenças.  

Assim, num primeiro momento do relato há a predominância de um clima de 

tranqüilidade, harmonia e paz, característicos do universo místico. 

 Contudo, o monstro aparece e amedronta a família. O pai se prepara para a luta, pega 

a espada e acende o fogo para espantar o monstro. Aparecem aí elementos característicos do 

universo heróico. Porém não aglutinam forças nem elementos suficientes para definir uma 

estrutura heróica.   

Em seguida, todos se protegem bem juntinhos, refugiando-se na gruta (estrutura 

mística). O personagem-pai continua atento ao movimento do monstro, podendo a qualquer 

momento iniciar uma luta (estrutura heróica).  

“Pobre monstro,” só precisa das mesmas coisas que os humanos, sendo no final do 

relato integrado ao contexto harmonioso da família, sendo inclusive portador de mensagens 
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positivas para a família. O presente protocolo remete a um Micro Universo Simbólico 

Diacrônico de Evolução Cíclica. 

 

9.2.12.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora de matemática entrevistado tem 36 anos de idade e 20 anos de 

magistério. Trabalha em instituição pública. Professa a religião evangélica. Considera-se de 

classe média baixa. Sua graduação é licenciatura em matemática. Sua especialização foi em 

ensino da matemática. Concluiu o mestrado em educação e atualmente é aluna do doutorado 

em educação.  

A entrevistada refere que, inicialmente, foi levada ao magistério naturalmente.  Na 

cidade onde residia não havia muitas opções profissionais e era seu desejo substituir sua 

professora de matemática quando esta se aposentasse. Assim, quando concluiu o magistério já 

iniciou lecionando em uma escola municipal da sua cidade. Em seguida, fez vestibular para 

licenciatura em matemática em uma cidade vizinha. 

Em relação à matemática diz “eu sempre tive aquela paixão pela matemática. Me 

identifico muito com a matemática, com os objetos da matemática, com o tipo de estrutura. 

Gosto de resolver problemas, gosto de trabalhar com os meus alunos. Eu acho que é uma das 

melhores disciplinas para ensinar.” 

Inicialmente, quando começou seu envolvimento com a matemática “pensava que ela 

era a rainha das ciências, a mãe de todas as ciências. Pensava que ela era a mais importante 

porque tudo o que você faz tudo o que você pensa tem matemática. É impossível pensar numa 

coisa que não tenhas matemática.” Depois, através de outras leituras e estudos compreendeu a 

importância da filosofia como mãe de todas as ciências, mas a matemática continua no papel 

de liderança de todas as ciências. 

Os alunos, em geral, acham a matemática mais difícil do que as outras disciplinas. 

“Português e matemática ainda se sobressaem na escola”.  

Em relação às gratificações da vida profissional esclarece: “Minha maior gratificação é 

quando o aluno se dá bem, quando meu aluno consegue aprender, quando meu aluno cresce. 

Fico gratificada quando meu aluno aprende”... “então, você pega aquele aluno que vem 

desgastado e você consegue ajudá-lo a superar as dificuldades dele para aprender. Então, o 

que me gratifica é isso sabe? É ver meu aluno dizer que gosta da aula, meu aluno motivado a 

participar da aula.” Outro ponto positivo citado é “quando encontro um aluno na rua e diz 
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assim: professora, eu consegui passar no concurso tal e lhe agradeço, porque aprendi muito 

com a senhora”. 

Os desafios a serem enfrentados “são muitos: famílias desestruturadas sem ninguém 

para cobrar o estudo do aluno; problemas sociais, financeiros; eles não têm dinheiro para 

comprar nada; questões estruturais da escola; de repente falta professor, falta água, falta luz. 

Então é um conjunto de coisas que interferem na nossa prática”.  

Para enfrentar estes desafios “eu converso, dialogo, dou conselho, procuro ouvi-los, 

procuro saber o que eles sabem, qual é a experiência deles, falo com professores que já 

ensinaram a eles, mas mostro a realidade. Mostro a realidade da vida para quem não estuda. 

Mostro que eles têm que estudar e aprender. Procuro convencê-los mostrando que se eles 

quiserem, pode o mundo tá caindo ao redor mas, eles conseguem. Eu faço um pacto com eles: 

todo mundo se esforça e a minha parte é incentivá-los, buscar metodologia diferente, colocar 

quem já sabe junto de quem não sabe para ajudar.” 

A entrevistada lembra uma turma muito difícil que ninguém mais queria trabalhar com 

ela na escola e ela assumiu este desafio. Era uma turma composta só por alunos repetentes e 

por meninos difíceis, que soltavam bombas para destruir os banheiros da escola, quebravam 

os objetos, pichavam a escola. Meninos muito trabalhosos, refere. Com essa turma “eu assumi 

um compromisso de vida mesmo porque eu tava vendo eles ali se perdendo. Então eu não só 

dava aulas de matemática, mas procurava saber como eles estavam nas outras disciplinas e 

cobrava. Conversava com eles fora do horário da aula. Conversava em particular com os mais 

trabalhosos”. “Tinha também um pacto de comportamento. Eu não botava ninguém para fora 

de classe e dizia mesmo: vamos ver quem agüenta mais aqui se eu ou você.” 

A professora refere que também procurava valorizar muito o livro. “Fazia questão que 

o aluno trouxesse o livro e mostrava como se deveria estudar. Porque muitas vezes eles não 

sabem nem como estudar.” 

As estratégias de enfrentamento dos desafios em sala de aula perseguem o mesmo fio 

condutor adotado para o enfrentamento do monstro no AT-9. Ao encontrar o monstro, o 

personagem não menospreza o que ele pode representar como perigo potencial, contudo não 

procura destruí-lo, e sim observar os seus passos. Por fim consegue integrá-lo na harmonia 

familiar. 

Na sala de aula a estratégia parece ser a mesma. A professora parece ter um objetivo 

claro: fazer com que o aluno aprenda independente das suas dificuldades. Na sala de aula, o 

“monstro” é o perigo da morte simbólica de um sujeito que potencialmente pode ser alijado, e 

ficar à margem do contexto sócio-educacional da cultura da qual ele faz parte. A postura e a 
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estratégia adotadas para lidar com o monstro do teste são similares àquelas que a professora 

utiliza para enfrentar os desafios em sala de aula: observação, avaliação e análise, intervenção 

e integração do diferente ao grupo familiar e escolar.   
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9.2.13. Protocolo 13 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Um homem que vive a natureza e a liberdade, acampa a beira de uma queda 

d’água. Tem sua sobrevivência do próprio meio como frutas e peixe. Fez uma espada como 

utensílio e objeto de defesa. A fogueira, além de usar para preparar seu alimento, o protege 

dos insetos, dos animais e o aquece, iluminando suas noites sem luar. O pássaro representa a 

capacidade de poder escolher os seus caminhos e ver além dos horizontes.” 

 

9.2.13.1. Análise Estrutural 

 

9.2.13.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho toma toda a página. Aparece dividido pela cachoeira (aspecto heróico de 

divisão, separação), que inicia sua queda do lado direito, bem no alto da página, e desce se 

alargando até a extremidade esquerda inferior. No início da cachoeira tem uma roda como se 

representasse um moinho. 

Do lado esquerdo, no alto, se posiciona o pássaro. Logo embaixo aparece o refúgio 

com a espada perto da entrada. O personagem é representado por uma pequena figura com 

uma cabeleira volumosa. A fogueira acesa e o personagem estão bem perto um do outro. Eles 

se localizam um pouco abaixo do refúgio. 

Um pouco mais acima, do lado direito entre o personagem e o refúgio aparece uma 

árvore. Do lado direito da divisão limitada pela cachoeira, na quarta parte inferior da página, 

encontra-se o monstro. Ele é de pequeno tamanho, e no seu entorno figura uma natureza 
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inóspita, em relação à parte esquerda do desenho. Na sua frente estão três montículos. Um 

pouco acima um esboço de uma árvore, algumas pedras e três plantinhas rasteiras. 

Neste traçado gráfico o personagem, o monstro e a espada encontram-se presentes. O 

personagem não pega em armas, o monstro é de dimensões pequenas e encontra-se separado 

do personagem por uma cachoeira. Há uma clara divisão entre o ambiente ocupado pelo 

personagem e pelo monstro. Esta representação nos sugere um Regime Diurno de Imagens e 

um Micro Universo Heróico Descontraído. 

 

9.2.13.3.  Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.13.4.  Idéia central do discurso: “Um homem que vive a natureza, a liberdade”. 

A autora do presente protocolo refere que ficou indecisa “talvez na hora de representar 

a espada. Estar ou não com ela, na mão”. Para o seu relato inspirou-se no filme “o náufrago”. 

Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho foram: “água, fogo, 

pássaro”.  

Gostaria de eliminar do seu desenho “a espada e o monstro devorador”, em função do 

“perigo, que poderia gerar violência entre o homem e a onça”. A cena imaginada termina 

como se segue: “a onça como está alimentada, passa, sem interferir no espaço em que o 

homem se encontra”. 

Se tivesse que participar da cena estaria “junto do homem. Acho que a primeira reação 

seria entrar na cabana e, depois, tentar, junto com o homem, arrumar outra solução. Subir na 

árvore”. 

A história contada para explicar o desenho é bem sintética. Alguns elementos do 

desenho foram excluídos no relato; o monstro; o elemento cíclico; a cabana.  

 A existência de uma ameaça longínqua aparece pela “espada como utensílio e objeto 

de defesa”. O monstro que no desenho já aparece de tamanho pequeno está separado do 

personagem pela presença da cachoeira, a qual limita o espaço de cada um. Ademais, sua 

presença é omitida no relato. No questionário, a autora do protocolo refere que o monstro não 

chega a interferir no espaço do homem porque está alimentado. Assim, o homem pode 

desfrutar da natureza a sua volta. 

 Os elementos heróicos estão presentes, mas não se empenham em uma ação de 

combate. Estas considerações sugerem a presença de um Regime Diurno de Imagens e de 

um Micro-Universo Heróico Descontraído.   
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9.2.13.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

  

Queda:  Cachoeira (Morfológica). Beleza. Utilidade (Funcional). Força (Simbólica). 

A – cachoeira – representando a queda neste protocolo constitui o estereótipo da 

figuração da queda.  

Sua função – beleza, utilidade –. A primeira está tratada simbolicamente. A segunda 

faz parte da categoria “utilidade diversa”. No plano simbólico (Força) está representando 

Vida.  

 

Espada: Espada (Morfológica). Utensílio. Defesa (Funcional). Segurança (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada –. Neste protocolo ela apresenta uma 

dimensão muito pequena em relação aos outros elementos do teste e está localizada perto do 

refúgio.  

Sua função é – utensílio e defesa –. A primeira função está na categoria “utilidade 

diversa”. A função de defesa faz parte do grupo “utilidade de combate” na categoria “defesa 

potencial”, uma vez que na história do desenho o combate entre personagem e monstro não se 

realiza. A função defensiva da espada aparece com mais freqüência nos Duplo Universos 

Existenciais, estrutura na qual o herói deve defender-se de uma agressão (DURAND, Y. 

1988).   No plano simbólico (Segurança) está representando Vida.  

 

Refúgio: Cabana (Morfológica). Proteção (Funcional). Segurança (Simbólica). 

O refúgio é representado por – cabana –. Esta representação faz parte imagem “habitat 

sumário construído” Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a cabana tal qual a choça 

simbolizam uma habitação provisória de andarilhos e nômades. Na simbologia cristã a pátria é 

o céu e a cabana representa o caráter de impermanência da existência terrestre. 

 Sua função é – proteção –. Esta função se constitui em uma da mais freqüentes 

respostas ao estímulo refúgio. Ela pertence à categoria “habitat permanente”. 

Para Chevalier & Gheerbrant (1982), os refúgios naturais como grutas e cavernas 

raramente são locais onde se vive com tranqüilidade. Por afinidade conceitual talvez o mesmo 

se possa aplicar a cabana. Contudo, neste protocolo, um homem acampa em meio a uma 

natureza bucólica tendo todas as suas necessidades atendidas. No plano simbólico 

(Segurança) está representando Vida. 
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Monstro devorador: Onça (Morfológica). Ameaça (Funcional). Perigo (Simbólica). 

  O monstro é representado por uma – onça –. A imagem do animal é a que aparece com 

maior freqüência na representação do monstro devorador: imagens reais em oposição à 

imagens fantásticas. Nos protocolos que compuseram o inventário de amostras da pesquisa de 

Durand, Y. (1988), 73% das respostas a este estímulo pertencem à imagem de zoomorfia. 

Destes, 15% se integram a zoomorfia real na qual se incluem onça. 

Sua função é – ameaça –. Considerando a frase “a onça, como está alimentada, passa, 

sem interferir no espaço em que o homem se encontra” em resposta à pergunta: como termina 

a cena que você imaginou, classificamos esta função como “ameaça distante”. Além disto, o 

monstro não aparece desempenhando nenhuma função no relato da história. No plano 

simbólico (Perigo) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Roda de água (Morfológica). Renovação (Funcional). Renovar (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – roda da água –.  Faz parte da categoria 

“rodas integradas” representando um “movimento cíclico contínuo” (DURAND, Y, 1988). 

Sua função – renovação –  está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico 

(Renovar) está representando Vida. 

 

Personagem: Homem (Morfológica). Espécie humana (Funcional). Vida (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem –. Sua função está representando a  – 

espécie humana –. Esta função está sendo tratada “simbolicamente”. No plano simbólico 

(Vida) está representando Vida.  

 

Água: Cachoeira. Rio (Morfológica). Fonte de alimento (Funcional). Serenidade (Simbólica).  

A água neste protocolo esta representada pela – cachoeira e pelo rio –. A 

representação da água como rio faz parte da categoria das respostas dominantes referentes a 

este estímulo arquetípico.  A função da água é – fonte de alimento –. Pertence a categoria 

“diversos” no grupo “utilidade para o personagem”.  No plano simbólico (Serenidade) está 

representando Vida.   
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Animal: Pássaro (Morfológica). Vida na natureza (Funcional). Liberdade  (Simbólica).  

O animal é aqui representado pelo – pássaro –. Os pássaros em seus vôos simbolizam 

as ligações entre o céu e a terra. Estão associados também aos estados espirituais superiores. 

(Chevalier & Gheerbrant, 1982). 

Aqui, a função deste elemento é – vida na natureza –. Apresenta uma função 

simbólica. No plano simbólico (Liberdade) está representando Vida. 

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Proteção (Funcional). Vida (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira –. Sua função – proteção –  

pertence á categoria “utilidade para o personagem”. No plano simbólico (Vida) está 

representando Vida. 

 

9.2.13.6. Síntese da análise do protocolo   

 

A história contada para explicar o desenho é bem sucinta. Este tipo de narração é 

muito encontrado nos Regime Diurno de Imagens. A cachoeira divide o desenho em duas 

partes distintas: o lado do monstro, do mal; e o lado do bem, personagem, refúgio, espada 

para defesa, animal. Alguns elementos do desenho foram excluídos no relato; o monstro; o 

elemento cíclico; a cabana.  

 A existência de uma ameaça longínqua aparece pela “espada como utensílio e objeto 

de defesa”. O monstro que no desenho já aparece de tamanho pequeno está separado do 

personagem pela presença da cachoeira, a qual delimita o espaço de cada um. Ademais, sua 

presença é omitida no relato. No questionário é referido que ele não chega a interferir no 

espaço do homem porque está alimentado. Assim, o homem pode desfrutar da natureza a sua 

volta.  

 Os elementos heróicos estão presentes, mas não se empenham em uma ação de 

combate. Estas considerações sugerem a presença de um Regime Diurno de Imagens e de 

um Micro-universo Heróico Descontraído.   
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9.2.13.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

  

A professora de matemática entrevistado tem 44 anos de idade e 22 anos de 

magistério. Trabalha em instituição pública ligada a uma universidade. Professa a religião 

cristã. Considera-se de classe média. Sua graduação é licenciatura em matemática. Sua 

especialização foi em ensino da matemática.  

A escolha, a opção pela matemática pode ser atribuída à área afetiva: “eu sempre 

gostei muito de matemática”... “durante o ensino médio eu tive professores de matemática de 

quem eu gostava muito”. A tônica nos afetos liga-se ao discurso do relato em que a cena é 

retratada em uma completa integração com a natureza, passando ao largo das ameaças rumo à 

tranqüilidade. O monstro, (a morte) é relegada a um plano secundário, inferior: uma onça 

pequena que por “estar alimentada passa, sem interferir no espaço em que o homem se 

encontra”. 

O protocolo ao ligar-se predominantemente à vida, portanto de conotação positiva é 

confirmado na forma como o sujeito descreve seu trabalho na entrevista. Antes “eu via a 

matemática como soberana,”... “hoje eu vejo a matemática com outro caráter.” Refere à 

importância de trabalhar numa “inter-relação entre as várias disciplinas”, além de explicitar “a 

gente não está preocupado que eles só decorem, resolvam, e só achem as respostas, mas 

preocupados com o que eles pensam e o que eles estão fazendo e de que forma eles estão 

fazendo”... Esta estratégia tem tido uma repercussão na mudança de visão dos alunos em 

relação à matemática. “Eles passaram do não gostar a ver a matemática com outros olhos”.

 No desenho e no relato do AT-9, “o pássaro representa a capacidade de poder escolher 

os seus caminhos e ver além dos horizontes”. Note-se que, o animal, tal como a água e o fogo 

são elementos complementares a qualquer estrutura. Neste protocolo, no entanto, eles 

aparecem como resposta à questão: “quais os elementos essenciais em torno dos quais você 

construiu seu desenho”? A importância dada aos elementos secundários aparece ao longo da 

entrevista, provavelmente como contraponto aos imperativos do grupo social (classe média) a 

qual a entrevistada diz pertencer. Grupos de pais que exigem resultados de excelência sem 

levar em consideração a singularidade ou nível atual de aprendizagem do seu filho. 

Assim, às exigências dos pais para que os filhos só tirem nota 10, a professora diz: “a 

gente consegue visualizar que o aluno tem um tempo diferenciado e consegue encaminhar de 

forma diferenciada, só que a família não enxerga isso.” 

Em outro momento a entrevistada menciona: “a gente tá fazendo um trabalho agora 

com a 5ª e 6ª que são estudos de temas livres. A gente tem dez temas de matemática. Eles vão 
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escolher. Eles já escolheram. Foram vinte e três alunos, por interesse de tema que eles 

queriam trabalhar”... “não é aquela coisa: eu tenho que fazer porque eu tenho que tirar dez na 

matéria. Então, se eu não fizer vou ficar com zero. Ele vai fazer porque ele escolheu aquele 

tema, assumiu um compromisso e se interessa por aquele assunto.”  

O valor à liberdade, tal qual aparece no AT-9 é aqui mais uma vez ratificado pela 

condução do trabalho pedagógico com seus alunos. Essa importância da “livre escolha” é 

novamente ressaltada quando a professora refere às possibilidades dos alunos de escolherem 

diferentes disciplinas como matérias opcionais: “eles entram e têm a opção de línguas. Pode 

fazer Inglês, Francês”... “a idéia da gente é ter disciplinas que eles possam circular por essas 

disciplinas de acordo com os interesses deles, dentro das diversas áreas do conhecimento.” 

Considerando o nível de excelência da instituição na qual trabalha, em relação a 

recursos humanos, material didático e instalações físicas, a professora se empenha em 

despertar no aluno aquilo que ele tem de mais singular: a liberdade de escolher como quer 

aprender o que ele precisa aprender, utilizando todos os recursos disponíveis da escola. 
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9.2.14. Protocolo 14  

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“O desenho sobre a queda eu pensei em um acidente geográfico, então desenhei uma 

escarpa, nesta escarpa, lá embaixo está uma caverna que seria o refúgio, penso em um lugar 

escondido e escuro, porém bem protegido. 

Para a espada, bastou lembrar das estórias em quadrinho que gostava quando jovem, 

(até 20 anos) e desenhei uma espada larga e curta, (forte e rápida). O monstro é uma 

caricatura, sempre acho os monstros engraçados, tipo um lobo, que é só um cachorro não 

domesticado. 

Quanto a algo cíclico, pensei no cata-vento, poderia desenhar um pêndulo, mas, não 

gosto da disciplina Física. 

A água que eu gostaria é a da praia, gosto de barcos, desde que eu não esteja neles. 

O réptil preferido é a tartaruga, tive uma, coitada, morreu. 

Lembrando da praia, fiz uma fogueira para o fogo, só faltou o violão, teve um 

professor que tocava violão, daí meu personagem é um professor. Outro professor gostava 

desta caricatura de cientista louco, ele usava assim.” 

 

9.2.14.1. Análise Estrutural 

 

9.2.14.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho compõe um conjunto bem distribuído espacialmente. Contudo, as conexões 

entre as imagens parecem fragilmente integradas no conjunto do desenho. À esquerda tem 
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uma elevação com uma pequena árvore na extremidade e alguns galhos que se precipitam no 

espaço de sua inclinação para o chão. Na base da elevação tem uma pequena entrada.  

Do lado direito desta elevação tem a cabeça de um monstro de grandes olhos, boca 

quadrada e pequenas orelhas erguidas. Tocando a sua cabeça, no lado esquerdo, tem uma 

grande espada.   

Um pouco abaixo da elevação tem um cata-vento. Descendo mais um pouco está 

desenhado o mar com uma jangada. Ao lado direito do mar, um pouco mais acima tem uma 

tartaruga bem detalhada graficamente. Perto dela tem a figura de um homem careca e 

narigudo, com o dedo polegar emitindo sinal de positivo. O desenho do busto da figura 

humana está bem delineado. Abaixo da tartaruga aparece uma fogueira. 

Sobressaem-se no traçado gráfico pelas dimensões: a espada, o monstro, a tartaruga e 

a figura humana. O cenário leva a supor a presença de um micro Universo de Subconjunto 

Não Estruturado. 

 

9.2.14.3.  Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.14.4.  Idéia central do discurso: “Em torno da minha história pessoal, acho que as coisas 

que faço têm a ver comigo”. 

O autor deste protocolo, em resposta à questão: “você ficou indeciso entre duas ou 

mais soluções? Em caso positivo, quais?” respondeu: “sobre o personagem. Não gosto de 

idealizar coisas específicas, gosto das generalidades”.  

Em relação ao que o inspirou para a construção da cena dramática refere: “gosto de 

ler, filmes, revistas e acho que eles acabam inspirando um pouco. A espada dos quadrinhos, o 

lobo do cinema e caverna também”.   

Quando perguntado quais os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu 

desenho responde: “não percebo nenhum especial”. Também não gostaria de eliminar nenhum 

elemento. Quando indagado sobre esta questão responde: “nenhum elemento, pois não tenho, 

ou tive objetivos específicos ao escolhê-los, por isso não vejo motivos para trocá-los”.  

As respostas ao questionário acompanharam a mesma estruturação mental conduzidas 

no relato. As respostas são fechadas, objetivas. Remetem a um Universo Heróico, 

principalmente as duas últimas respostas. 

A cena imaginada termina com a seguinte frase: “gostaria que no fim o fogo 

iluminasse a cena toda, pois gosto de colorido e calor”. A iluminação faz parte da simbologia 
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própria do regime diurno de imagens: a luz contra as trevas. O colorido e o calor remetem ao 

dia, ao sol.  

Apesar do relato não mencionar nenhuma luta entre o personagem e o monstro, o autor 

do protocolo deixa claro o seu desejo, caso tivesse que compor a cena: “eu estaria com a 

espada, pois gosto de ação e aventura”. 

 A história elaborada pelo autor deste protocolo não obedece a um fio lógico de uma 

produção através da qual se pode apreender início, meio e fim. A esta solicitação, atendeu 

com um relato explicativo evocando o que lhe fez lembrar cada desenho. As associações dos 

elementos são estanques e não se entrelaçam entre si. Desse modo menciona: “... sobre a 

queda eu pensei... para a espada bastou lembrar”. Apresenta um relato guiado pela 

objetividade. Parece centrado na lógica da oposição, do sim ou do não, do isto ou aquilo. 

Para a queda é desenhado um acidente geográfico, elemento da natureza que se ergue 

acima de uma caverna “penso num lugar escondido e escuro, porém protegido”. A caverna foi 

inspirada no “cinema”. As possibilidades terrificantes associadas ao escuro são de imediato 

compensadas pelo lugar protegido. 

A espada “larga e curta, forte e rápida” levou-o a lembrança dos vinte anos e foi 

inspirada em “quadrinhos”. Os adjetivos utilizados para qualificar a espada sugerem que ela 

parece afiada e pronta para ser usada em qualquer emergência. 

O monstro, um lobo inspirado no cinema, é uma caricatura, apenas “um cachorro não 

domesticado”. A representação do lobo como caricatura e sendo apenas um cachorro não 

domesticado serve ao propósito de atenuação da angústia.   

O animal lembrado é a tartaruga: “Tive uma, coitada morreu”. A longevidade da 

tartaruga, geralmente associada à imortalidade, não resiste ao pensamento racional do sujeito-

autor do teste. 

A água é a da “praia” a qual é associada a uma “fogueira para aquecer”. “Só falta um 

violão”. 

O cata-vento é o elemento cíclico. A roda girando, gerando movimento e divertindo. 

O personagem, como o sujeito-autor do teste é um professor. Lembrou de um 

professor que caricaturava um cientista louco e de outro que tocava violão. Assim, foi fazendo 

associações de água de praia, fogueira, violão. Professor-tocador de violão-cientista louco. 

Delineia-se como possibilidade um Micro Universo Mítico Heróico de 

Subconjuntos Não Estruturados. 
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9.2.14.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Acidente geográfico (Morfológica). Representar uma descontinuidade do plano do 

chão (Funcional). Alturas e liberdade (Simbólica). 

A queda está representada por um – acidente geográfico –.  Na história este acidente 

está referido como escarpa. Esta é uma queda de “elementos naturais”. Vale ressaltar que a 

escarpa se refere a um declive íngrime de um terreno desgastado pela erosão (HOUAISS,  

2004). O elemento ansiogênico da queda, representada por escarpa, aparece ligado à 

deterioração provocada pela passagem do tempo.   

Sua função – representa uma descontinuidade do plano do chão –. Esta função 

atribuída à queda pode estar classificada em “funções diversas”. Além da atribuição desta 

função ser definida privilegiando um estilo particularmente racional, ela também revela uma 

resposta extremamente defensiva em relação à angústia provocada pelo arquétipo queda. 

Nesta eufemização, a queda não é descida brusca, não está ligada à gravidade, mas está 

associada à “altura e liberdade”. No plano simbólico (Alturas e liberdade) está 

representando Vida.  

 

Espada: Uma espada (Morfológica). Defender e atacar (Funcional). Poder, destruição e justiça 

(Simbólica). 

  A representação deste elemento é – uma espada –. Sua função é – defender e atacar –. 

Esta função faz parte do grupo “utilidade de combate” na categoria “ataque e defesa”. No 

plano simbólico (Poder, destruição e justiça) está representando Morte.  

 

Refúgio: Caverna (Morfológica). Guarda segredos ou esconde (Funcional). Algo que dorme 

(Simbólica). 

O refúgio é representado pela caverna. Sua função é – guarda segredos ou esconde –. 

Esta função está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Algo que dorme) está 

representando Morte. 

 

Monstro devorador: Lobo (Morfológica). Ser puro, ser natural (Funcional). O animal 

adormecido (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – lobo – faz parte da figuração mais 

comum para o monstro: imagem do animal, imagens reais em oposição à imagens fantásticas 

(DURAND, Y. 1988).  
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 Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a simbologia do lobo apresenta aspectos 

positivos e negativos. Ele tem um aspecto ctônico ou infernal e é sinônimo de selvageria, mas 

também simboliza a luz, o ancestral mítico, o herói guerreiro. 

 Nesta representação do monstro há uma eufemização da morte: “o monstro é uma 

caricatura, sempre acho os monstros engraçados, tipo um lobo, que só é um cachorro não 

domesticado”. O medo e a angústia da morte podem ser domados, pois o lobo é apenas um 

cachorro não domesticado e os monstros são coisas engraçadas. 

 A função do monstro é – ser puro, ser natural –. O tratamento dado a esta função é 

simbólico. No plano simbólico (O animal adormecido) está representando Vida. 

 

Elemento cíclico: Cata-vento (Morfológica). Girar, divertir (Funcional). Movimento 

(Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – cata-vento –. Faz parte da categoria “rodas 

integradas” figurando um “movimento cíclico contínuo” (DURAND, Y. 1988). 

Sua função, – girar, divertir –.  Esta função está associada à “comodidade e vida 

tranqüila”. No plano simbólico (Movimento) está representando Vida. 

Personagem: Caricatura de um professor (Morfológica). Chamar a atenção para algo 

importante (Funcional). Alegria e cuidado (Simbólica). 

  O personagem é representado pela – caricatura de um professor –. Caricatura é a 

reprodução exagerada de caracteres de pessoas ou coisas com fins grotescos ou jocosos. A 

função do personagem é – chamar a atenção para algo importante –. No plano simbólico 

(Alegria e cuidado) está representando Vida. 

 

Água: Mar (Morfológica). Fonte de vida e alegria (Funcional). Deus (Simbólica).  

A água, neste protocolo, esta representado pelo – mar –. O mar faz parte das respostas 

incluídas nas categorias dominante dadas ao estímulo água. 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o mar pertence a categoria de elementos e 

ritmos naturais. Simboliza a dinâmica da vida. Suas águas em movimento refletem 

ambivalência, situações de incerteza, de dúvida que podem terminar bem ou mal. Assim, o 

mar pode ser ao mesmo tempo invocado como símbolo da vida ou da morte.  

A função da água é – fonte de vida e alegria –. Pertence a categoria “diversos” no 

grupo “utilidade para o personagem”.  No plano simbólico (Deus) está representando Vida.   
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Animal: Tartaruga (Morfológica). Viver (Funcional). Longevidade e equilíbrio (Simbólica).  

O animal é representado pela – tartaruga –. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), 

a tartaruga redonda na parte superior, tal qual o céu e plana na parte inferior, tal qual a terra, é 

uma representação do universo. A sua longevidade é associada à idéia de imortalidade. Ela 

também pode representar a função de mediadora entre o céu e a terra.  

A função do animal é – viver –. No plano simbólico (Longevidade e equilíbrio) está 

representando Vida.  

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Proteger do frio (Funcional). Calor e proteção (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira para afastar o monstro e 

cozer os alimentos –. Sua função é – proteger do frio  –. Esta função, “fonte de calor’ está 

situada na categoria “utilidade para o personagem”. No plano simbólico (Calor e proteção) 

está representando Vida. 

 

9.2.14.6. Síntese da análise do protocolo   

 

 Na normatização das estruturas do imaginário através do AT-9, Yves Durand, Y 

(1988), chama a atenção para um protocolo classificado como pseudo-estruturado. O que 

caracteriza este protocolo é o fato dos elementos desenhados não integrarem um cenário 

comum. Entretanto, a narração obedece a um discurso lógico e coerente integrando todos os 

elementos em uma estória concatenada. 

 O protocolo ora analisado apresenta uma organização inversa. No referido protocolo, a 

produção do desenho revela alguma conexão entre as imagens. Todos os elementos parecem 

compor uma cena. No entanto, o relato não compõe uma história envolvendo todos os 

elementos numa determinada trama. 

 De acordo com a análise do relato, pode-se constatar que houve uma explicação do 

porque da escolha da representação de cada elemento, como se a explicação obedecesse a uma 

associação livre.  Todavia, no conjunto, eles não compõem uma estória. Nesta descrição, 

aparecem emparelhados a escarpa e a caverna, a espada e o monstro, o fogo e a água. Os 

demais elementos são definidos sozinhos.  

No quadro explicativo no qual se solicita a representação, a função, e a simbolisação 

dos elementos há coerência entre as respostas dadas.  Os simbolismos de vida prevalecem 
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sobre os simbolismos de morte. Há uma força de Vida e Alegria que atravessa todo o teste 

(ser natural/ser puro; girar/divertir; alegria /cuidado; caricatura; movimento).    

Levando em consideração o contexto geral das respostas inscritas neste protocolo, sua 

ambigüidade, seu conteúdo latente e manifesto, nos posicionamos para a classificação de um 

Micro Universo Mítico de Estrutura Heróica de Subconjunto não Estruturado. 

 

9.2.14.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor   

 

O professor de matemática entrevistado tem 34 anos de idade e 08 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Em relação à sua posição religiosa afirma que crê em Deus, 

mas não pratica nenhuma religião. Considera-se de classe média baixa. Sua graduação é 

licenciatura em matemática.  

O entrevistado refere que sempre gostou de matemática. Sempre teve facilidade para 

matemática, assim, logo cedo começou a ensinar aos colegas que apresentavam dificuldades 

nesta disciplina. Diz identificar-se muito com a disciplina e gosta especialmente de resolver 

problemas. Considera o prazer da matemática meio egoísta. “É um prazer de conhecer uma 

linguagem que poucos dominam. É um conhecimento altamente restrito. O que me atrai 

mesmo na matemática é a estrutura, a organização.” 

É interessante notar o estilo de organização do imaginário do professor no AT-9. 

Provavelmente a estrutura da matemática lhe permite compensar as cisões que se 

manifestaram no desenvolvimento do seu AT-9. 

Retomando a palavra do professor: “Eu me acho uma pessoa muito reservada e eu 

acho que a matemática tem essa cara meio feia e a gente se esconde atrás dela. É. Eu gosto da 

matemática também por isso. Não tem muito espaço para opiniões. É uma coisa mais exata, 

mais fria. Bom, agora não acho tanto assim. Mas ainda é um pouco.” 

Em relação à escola e a outros professores, “posso dizer que a matemática causa um 

ciumizinho. Por exemplo, se tem conselho de classe a palavra final ainda é do professor de 

matemática”. Considera que português e matemática ainda são as disciplinas mais 

prestigiadas na escola. 

Em relação aos alunos, sua experiência lhe diz que eles são muito desinteressados e 

acham que a matemática não tem nenhuma importância para sua vida prática. “Mas eu tento 

mostrar pra eles a importância da matemática, que é uma disciplina que requer muita 

dedicação, muita disciplina mental para organizar aquelas coisas todas na cabeça.” Mas refere 

que em geral os alunos não gostam. 
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As gratificações na sua vida de professor é ver o progresso do aluno ao longo do ano, 

como também encontrar ex-alunos que reconhecem seu trabalho. 

Os desafios do trabalho são muitos. “Na universidade devia ter uma psicologia que 

ensinasse a gente a lidar com o diretor, com o coordenador. A estrutura é meio complicada.” 

Porém o grande desafio mesmo “é conquistar o aluno, manter uma relação boa entre pais e 

escola, saber entender as necessidades dos pais porque muitas vezes os problemas da sala de 

aula vêem de casa. A gente não tem que dizer que o pai tá errado, mas tem que ouvir o aluno.” 

Quanto à questão disciplinar dos alunos refere não ter problema. “O grande problema 

é conquistar o aluno para aprender.” Menciona que na sala de aula tem sempre aqueles alunos 

queridinhos dos professores. “Então eu prefiro ficar com os não queridinhos, os mal amados e 

os rejeitados. Tem aluno que nunca participa porque não é convidado pra nada. Eu procuro 

trabalhar com aquele que nem pensava em levantar a mão porque sabe que nunca vai ser o 

escolhido.” O professor menciona que, com esta estratégia, traz o aluno para mais perto de si, 

o que facilita a sua aprendizagem. Esta atuação do professor remete a importância, para o 

aluno, de ser percebido por uma figura de autoridade como alguém de valor “Esse est pecipi”, 

tal qual comentado no protocolo 03. 

Finalizando, considera que o professor tem que levar um conhecimento ao aluno que 

apresente o mundo em suas várias possibilidades. Relata então uma discussão ocorrida no 

Centro de Educação na qual alguns colegas explicitaram que se o aluno da escola pública 

quiser freqüentar a universidade só precisa estudar. Ela discorda e faz uma analogia com a 

culinária: “se o menino só conhece arrumadinho, e nunca viu uma comida francesa ou 

japonesa, como é que se pode dizer que ele está escolhendo? Ele só vai pedir arrrumadinho 

porque não sabe que existem outras possibilidades”. Assim ele ratifica que as expectativas das 

crianças são muito limitadas por falta do conhecimento da realidade e de suas possibilidades 

de escolha. E considera que o papel do educador é também apresentar outros mundos ao 

aluno. 
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9.2.15. Protocolo 15 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Cada pessoa tem dentro de si um monstro escondido que dependendo dos seus 

sonhos e realizações ele se torna devorador ou não. Tudo na vida é cíclico, tudo volta para que 

tenhamos a oportunidade de melhoras. 

Meu refúgio é tão distante, muito além da terra, quem sabe naquela estrela que tem sua 

luz e seu fogo independente da vontade das outras pessoas. Ser livre e ter o progresso que 

conseguir com seus próprios merecimentos, é um grande ideal. 

Eu sou uma grande pessoa, com muita importância para o universo; acredito que tenho 

que ser a principal personagem da minha vida. Devemos lutar para seguir no mundo lutando, 

juntos com todos e para o bem de todos. 

"Somos todos tão diferentes aparentemente, mas temos no fundo o mesmo ideal, que é 

ser feliz superando as feridas deixadas por tantas desilusões.” 

 

9.2.15.1. Análise Estrutural 

 

9.2.15.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho ocupa toda a página. No espaço que vai além da metade da parte esquerda 

há uma touceira e nela aparecem oito dedos, como se fossem quatro em cada mão onde se lê 

“monstro por trás”. Dentro da touceira há uma espiral onde se ler: ar. Logo acima da touceira,       
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no horizonte, está uma estrela de cinco pontas, com um traçado forte emitindo raios e a 

legenda: “refúgio e fogo (energia).” 

Na mesma altura da estrela do lado oposto tem uma borboleta. No plano terrestre, 

abaixo da borboleta tem o desenho de uma figura feminina, bem delineada, com expressão 

alegre perto da qual se pode ler: “eu”. Do alto da sua cabeça sai à legenda: “sonhos futuros”. 

Da touceira desce uma queda d’água que termina em um rio com quatro peixes. No 

final da folha, onde termina a touceira há um pequeno desenho ovalado e escurecido onde se 

lê: “ferida causada pela espada”. 

O monstro é hiperbolizado, mas está escondido. O personagem é pequeno, contudo 

têm expressão alegre, sonhos futuros e não parece assustado com o monstro. A espada foi 

omitida do desenho, só deixando o rastro da sua passagem pela presença da ferida. O refúgio 

e o fogo são representados pela estrela.  O traçado gráfico provavelmente pertence ao Regime 

Noturno de Imagens e a um Micro Universo Sintético Simbólico. 

 

9.2.15.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.15.4. Idéia central do discurso: “De mim mesma”. 

A autora deste protocolo refere não ter sido inspirada por filme ou outro contexto 

qualquer para criar sua história. Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu 

desenho foram “refúgio, monstro, personagem”. Se possível gostaria de eliminar a água e o 

animal.  

A cena imaginada termina “feliz, muito feliz e útil para a humanidade”. Se tivesse que 

participar da cena a autora do protocolo responde “onde eu já estou. Como já sou. Mostraria 

ao mundo a necessidade de “correr e lutar” pelos nossos ideais e sonhos”. 

A vida traz dentro de si a morte. Elas são interdependentes. Ao nascer para a vida se 

nasce para a morte. Assim, a personagem identifica dentro de si energias ligadas à vida e a 

morte: “cada pessoa tem dentro de si um monstro escondido”. O destino dado a este monstro 

depende de cada um. A angústia pode transformar-se em algo criativo, ou pode dominar o 

cenário, minando as possibilidades de vida.  Desse modo se expressa à autora do protocolo: 

“dependendo dos seus sonhos e realizações ele se torna devorador ou não”. Neste caso, “ele” 

representa o monstro. 

O presente relato encaminha nosso olhar para uma reflexão filosófica da existência 

humana. A introdução da história trata de uma questão geral, comum a todos os seres 
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humanos. Nela a autora do presente protocolo se inclui. Entretanto, este relato não se refere 

apenas à concretude de sua existência.  

Continuando sua introdução, ainda numa perspectiva filosófica e inclusiva, integrando 

o todo e as partes, afirma: “tudo na vida é cíclico, tudo volta para que tenhamos a 

oportunidade de melhoras”. Há uma clara sinalização para o delineamento de um Regime 

Noturno de Imagens e uma Estrutura Imaginária Sintética. Neste primeiro parágrafo já 

estão presentes uma busca de equilíbrio dos contrários e a visão do tempo como um elemento 

cíclico, próprios desta estrutura: “tudo na vida é cíclico, tudo volta para que tenhamos a 

oportunidade de melhoras”. 

“Meu refúgio é tão distante, muito além da terra, quem sabe naquela estrela que tem 

sua luz e seu fogo independente da vontade das outras pessoas”. As estrelas representam fonte 

de luz. Símbolo do espírito, elas também espelham o conflito entre as forças materiais e 

espirituais e vencem a escuridão como faróis projetados nas sombras do inconsciente 

(CHEVALIER& GHEERBRANT, 1982). O relato, em tom pessoal, retoma o diálogo entre os 

opostos (a vida e a morte “cada um tem dentro de si um monstro escondido”; construir ou 

destruir, o monstro que pode ser “devorador ou não”; concreto e abstrato: está na terra, mas o 

refúgio é “muito além da terra”).  

Ao escolher seu refúgio, uma estrela de cinco pontas, a qual, segundo Chevalier & 

Gheerbrant (1982), simboliza o microcosmo humano, a autora do protocolo revela sua escolha 

pela vida em seus aspectos positivos. Pois, a estrela, iluminando o lado sombrio da vida o 

projeta para a luz. 

Os demais elementos do desenho não são mencionados. Contudo, a borboleta e a 

ferida representadas no desenho aparecem indiretamente no relato. “Ser livre e ter o progresso 

que conseguir com seus próprios merecimentos, é um grande ideal”. Relacionando esta frase 

com a borboleta do desenho e com o fio norteador da história, esta borboleta reforça a idéia de 

metamorfose, de potencialidade, das possibilidades de vida e transformação contidas na 

crisálida.   

A espada surge indiretamente no desenho, através da ferida. Este ferimento remete às 

desilusões e perdas próprias da existência humana. A autora deste protocolo não personaliza a 

ferida. Novamente aparece o tratamento do texto numa gestalt. O todo e as partes se revelam 

nesta mesma figuração e atendem ao apelo da vida. “Somos todos tão diferentes 

aparentemente, mas temos no fundo o mesmo ideal, que é ser feliz superando as feridas 

deixadas por tantas desilusões”. 
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9.2.15.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: D’água (Morfológica). Momentos difíceis da nossa vida (Funcional). Dificuldade e 

valorização do lado bom das coisas (Simbólica). 

A – queda d’água – representa a queda neste protocolo. A queda d’água e a cachoeira 

são as terminologias mais utilizadas como figuração da queda.  

Sua função é representar – momentos difíceis da nossa vida –. Neste caso esta função 

está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Dificuldade e valorização do lado 

bom das coisas) está representando Morte e Vida concomitantemente. 

 

Espada: Ferida (Morfológica). Instigante e motivadora (Funcional). Mau (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – ferida –. A espada não é figurada no desenho. 

Aparece uma pequena mancha com a legenda “ferida causada pela espada”. Esta representação 

pode ser incluída na categoria “diversos” “como não visível” do inventário de Durand, Y. 

(1988).  

Sua função é – instigante e motivadora –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (Mau) está representando Morte. 

 

Refúgio: Estrela (Morfológica). Repor as energias (Funcional). Particularidade (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – estrela –. Faz parte das “imagens relativas” na 

categoria “cosmos e elementos”. A estrela é, sobretudo, fonte de luz. É também símbolo do 

espírito e do conflito entre as forças espirituais, de luz e as forças materiais ou das trevas. 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982).  

Sua função – repor as energias – está sendo tratada simbolicamente (DURAND, Y. 

1988). No plano simbólico (Particularidade) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Mãos (escondido por trás da touceira) (Morfológica). Reflexiva 

(Funcional). O próprio eu (Simbólica). 

O mostro está sendo representado por – mãos (escondido por trás da moita) –. 

Segundo Durand, Y. (1988), a não figuração do monstro aparece em 5% de sua amostragem. 

Geralmente, esta postura é encontrada nos sujeitos que construíram uma imagem de vida 

tranqüila na qual não se incluiria a presença do monstro. É uma negação que faz parte da 

manutenção do projeto de vida ideal construído pelo sujeito.  
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Neste protocolo não há ausência total de figuração do monstro. Na verdade suas mãos 

podem ser vistas atrás da touceira.  

 Considerando a não figuração da espada, a qual é representada por uma ferida, e 

através da qual o personagem poderia se defender de um potencial ataque de um monstro 

escondido, do qual só se vêem as mãos, podemos associar estas duas respostas. Este processo 

pode ser revelador do sentimento de impotência para lidar com o caráter agressivo-devorador 

do monstro.  A função do monstro é – reflexiva –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (O próprio eu) está representando Vida.  

 

Elemento cíclico: Ar (Morfológica). Dar novas oportunidades (Funcional). Nossa vida de vai 

e vem (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – ar –. Esta resposta faz parte da categoria 

“fenômenos naturais”. (Durand, Y, 1988). 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o ar junto a terra, à água, e ao fogo é um dos 

quatro elementos nas cosmogonias tradicionais. É um elemento ativo, masculino como o fogo, 

e símbolo da espiritualização. Representa o mundo em expansão. 

Sua função é – dar novas oportunidades –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (Nossa vida de vai e vem) está representando Vida. 

 

Personagem: Eu (Morfológica). Ser feliz (Funcional). Criação de Deus (Simbólica). 

O personagem é o próprio autor do protocolo. Neste caso não há uma projeção do 

autor do protocolo no personagem, mas, uma identificação clara e definida pela resposta: –        

Eu –. 

Neste protocolo, a função do personagem é – ser feliz –. Esta função é tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (Criação de Deus) está representando Vida.  

 

Água: Rio (Morfológica). Limpeza e determinação (Funcional). União e objetivos 

(Simbólica). 

A representação da água como – rio – faz parte da categoria das respostas dominantes 

referentes a este estímulo arquetípico.  

A função da água é – limpeza e determinação –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (União e objetivos) está representando Vida. 
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Animal: Borboleta e peixe (Morfológica). Compor a natureza (Funcional). Liberdade e 

simplicidade (Simbólica). 

O animal neste protocolo está representado pela – borboleta –. Segundo Chevalier & 

Gheerbrant, (1982), a borboleta representa graça, ligeireza e metamorfose. Ela representa a 

alma liberada do seu invólucro carnal. Na crisálida contém a potencialidade do ser, quando sai 

simboliza a ressurreição. A representação do peixe está associada ao simbolismo do 

nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclica.  

A função do animal é – compor a natureza –. No plano simbólico (Liberdade e 

simplicidade) está representando Vida.   

  

Fogo: Estrela (Morfológica). Aquecer (Funcional). Energia (Simbólica). 

O fogo é representado pela – estrela –. (Ver simbolismo da estrela na representação do 

refúgio) A função deste elemento é – aquecer –. Pertence a categoria “utilidade para o 

personagem”. No plano simbólico (Energia) está representando Vida. 

 

9.2.15.6. Síntese da análise do protocolo  

O presente relato encaminha nosso olhar para uma reflexão filosófica da existência 

humana.  Na narração da sua história a autora deste protocolo amplia as conclusões da sua 

vida pessoal para um contexto geral da vida humana. Há uma busca pelo equilíbrio dos 

contrários e a visão do tempo como um elemento cíclico: “tudo na vida é cíclico, tudo volta 

para que tenhamos a oportunidade de melhoras”. 

No seu traçado gráfico o monstro aparece hiperbolizado, mas está escondido. O 

personagem está distante do monstro, tem expressão alegre, sonhos futuros e não parece 

assustado. A espada foi omitida do desenho, só deixando o rastro da sua passagem pela 

presença da ferida. “Meu refúgio é tão distante, muito além da terra, quem sabe naquela 

estrela”... .  

Há uma clara sinalização para o delineamento de um Regime Noturno de Imagens e 

uma Estrutura Imaginária Sintética.  

Na atualização do relato há uma implicação evidente do contexto existencial o qual 

ultrapassa as ações da concretude do dia a dia. O personagem integra em si as polaridades da 

vida, mas amplia sua reflexão para a existência. Sente-se integrada ao todo. As singularidades 

não são um empecilho para a integração. Deseja atuar ainda como mediadora da vida. “Somos 

todos tão diferentes aparentemente, mas temos no fundo o mesmo ideal, que é ser feliz 
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superando as feridas deixadas por tantas desilusões”. O Protocolo ora analisado manifesta um 

Micro Universo Sintético Simbólico de Mediação. 
 

9.2.15.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor   

 

A professora de matemática entrevistado tem 41 anos de idade e 09 anos de 

magistério. Trabalha em instituição pública e privada. Professa a religião espírita. Considera-

se de classe média. Graduou-se em licenciatura em matemática.  

A entrevistada relata que desde criança acalentava o sonho de ser professora. Todos os 

dias reunia os colegas da rua e as bonecas para brincar de escola. Sua professora de 

matemática chamava-a na secretaria e dizia assim: “Fulana, vá ensinar as meninas isso aqui, 

dê lá umas dicas as meninas”. Segundo suas colegas ela tornava a matemática mais fácil e elas 

entendiam melhor com as suas explicações. “Essa minha professora notou que eu tinha esse 

dom para a matemática.” 

O sonho de ser professora demorou a realizar-se, pois fez um grande desvio no seu 

percurso profissional até chegar ao magistério. Primeiro trabalhou na área de informática em 

uma instituição privada.  Neste período cursava licenciatura em matemática na Universidade 

Federal de Pernambuco. Devido aos longos períodos dedicados ao trabalho tornou-se difícil 

continuar estudando. Abandonou, assim, a universidade pública, retornando aos estudos 

muitos anos depois em uma universidade particular.  

Sempre gostou de matemática. Por influência do pai, que era contador leigo, acredita 

que ela e os irmãos foram naturalmente levados a gostar dos números. Contudo, acho “que 

sempre tive esse dom. Eu acho que tudo na vida é matemática. Quero dizer assim, tudo na 

vida tem lógica, tem raciocínio. Até problema emocional, sentimental, se você usar sua lógica 

você consegue equacionar e resolver”. 

Compreende a matemática como uma ótima ferramenta para resolver problemas. É 

uma disciplina muito criativa, que lhe estimula a desenvolver novas estratégias para 

solucionar os problemas. “Acho que a matemática não enjoa”. 

Refere que os alunos em geral acham a matemática muito difícil. “Eles olham a 

matemática como um bicho de sete-cabeças”. Nos primeiros dias de aula, para conhecer as 

expectativas dos alunos em relação à matemática, solicita um texto escrito. Cita então uma 

das redações que diz: “eu esperava que chegasse aqui uma professora de matemática que 

fosse uma bruxa e, quando eu vi, chegou uma professora tão divertida que eu estou 

aprendendo e até gostando de matemática”. E continua: “aquilo me deu uma felicidade”. 
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Em relação às diferenças entre os alunos das redes privada e pública adverte que estas 

são grandes. Lembra que os alunos da rede privada são mais exigentes. Eles têm acesso às 

leituras, viagens, internet, os pais são profissionais liberais. Eles são mais questionadores e 

mais críticos. Muitas vezes eles “vêem a professora como uma empregada deles.” Já os alunos 

da rede pública, em geral, têm uma “auto-estima muito baixa”. Eles mesmos se 

autodenominam de burro. “Eles dizem: eu sou um burro mesmo, não aprendo isso não”. 

A desvalorização pessoal é um problema recorrente na rede pública, com o qual a 

professora se diz muito incomodada. Para resolver estes e outros problemas a entrevistada diz 

que conversa muito com os alunos e tenta ressaltar os valores positivos de cada um. 

Para o dia a dia da sala de aula a professora gosta de pesquisar e elaborar novos 

problemas. Problemas que estimulem o aluno a pensar e a desenvolver sua lógica. Considera 

que o programa a ser seguido pela escola é muito árido, então ela tenta amenizar esta questão 

elaborando problemas que possam interessar aos alunos. Esta é uma de suas maiores 

gratificações, além de ver o aluno interessado e aprendendo. Principalmente, aquele aluno que 

chega com muita dificuldade, e ela consegue estimular em direção à aprendizagem. 

Considera que os alunos que gostam de matemática “são mais práticos na vida. Eles 

vão tirando os problemas de letra. São mais felizes. Vê se uma pessoa complicada gosta de 

matemática? Elas não gostam. Agora, as pessoas mais leves, elas podem até não saber, mas 

gostam de matemática”.  
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9.2.16. Protocolo 16 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Numa região possuidora de muita água, possuidora de muita energia, encontramos 

peixes lindos, mas também tubarões que são ameaçadores para a vida humana. Diante desse 

quadro, um jovem que gosta de viver tranqüilamente da pesca, a qual ele assa numa linda 

fogueira na sua ilha para se alimentar, sente-se ameaçado por um tubarão que vive a rodeá-lo. 

Esse tubarão ameaça também os peixes, poderíamos dizer que não tanto, pois na cadeia 

alimentar tanto tubarão como gatos se alimentam de peixes e também o homem, ser 

inteligente que constroem lindos moinhos.” 

 

9.2.16.1. Análise Estrutural 

 

9.2.16.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O traçado gráfico do presente protocolo está bem distribuído por toda a folha. O 

desenho sugere um cuidadoso desempenho na figuração dos elementos e da cena. À esquerda 

vê-se uma cachoeira cuidadosamente desenhada com um pequeno peixe em suas águas. Um 

pouco ao lado tem um moinho. A cachoeira e o moinho são os maiores desenhos desta cena.  

Esta cachoeira desemboca em um rio, no qual, observam-se dois peixes: um pequeno 

próximo ao moinho e outro maior de boca aberta, do lado direito da folha, logo abaixo de uma 

ilha. Na direção do peixe pequeno, tem um gato de costas ligado ao peixe por uma linha 

tracejada. Na parte superior do desenho tem uma grande ave de asas abertas e um pouco à 

esquerda, uma pequena nuvem. 
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Do lado direito da folha tem uma ilha, com uma fogueira perto de uma casa. Na porta 

da casa, aparece uma figura humana portando uma espada na mão esquerda. Esta figura está 

vestida de calças e tem botões na sua camisa. O rosto está delineado, emoldurado por uma 

cabeleira ou capacete. Do lado esquerdo da ilha tem um coqueiro com cinco cocos. 

O personagem aparece empunhado uma grande espada na mão direita. Ele está em 

frente à porta do refúgio em uma posição de defesa do ambiente. O monstro está dentro da 

água circundando a ilha na qual se encontra o personagem, mas está indo em direção contrária 

ao personagem. O traçado gráfico do desenho apresenta figurações próprias aos Regimes 

Diurno e Noturno de Imagens.  

 

9.2.16.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.16.4. Idéia central do discurso: “Partindo do princípio de que a construção da história 

estava atrelada as condições dadas. Construí a partir dos elementos”. 

Para construção de sua história a autora do protocolo refere que “o contexto foi 

surgindo naturalmente a partir do momento em que tentava contemplar os elementos 

solicitados para a construção da imagem”. Os elementos essenciais em torno dos quais ela 

construiu seu desenho foram “a água, o refúgio, os animais”. Gostaria de eliminar “o tubarão, 

devido a esse quebrar o “encanto” do lugar”. 

A cena imaginada termina com “o tubarão voltando para o seu habitat natural e o 

homem se reintegrando a uma vida normal no outro lado da margem”. 

Se tivesse que participar da cena “ficaria na margem e não na ilha, pois na ilha a 

pessoa fica restrita e não tem possibilidade de interagir com outras pessoas”. 

A primeira frase da história do desenho congrega elementos que remetem a uma vida 

de abundância e tranqüilidade e ao mesmo tempo a elementos destruidores desta paz. Em uma 

região de “muita água”, “muita energia”, de “peixes lindos” tem também “uns tubarões que 

são ameaçadores para a vida humana”. Elementos dos Regimes Noturno e Diurno estão 

presentes nesta seqüência.  

A história prossegue focalizando agora um clima de harmonia. “Diante desse quadro, 

um jovem gosta de viver tranqüilamente da pesca, a qual ele assa numa linda fogueira para se 

alimentar”. O cenário continua retomando o sentido de beleza e harmonia. 

Logo em seguida a ameaça retorna. Este jovem que vive em meio a esta exuberância 

de uma natureza pródiga “sente-se ameaçado por um tubarão que vive a rodeá-lo”. “Este 

tubarão ameaça também os peixes”. 
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Atenuando esta ameaça, o relato retoma argumentos menos ameaçadores. Assim, os 

tubarões não são tão ameaçadores porque eles cumprem uma hierarquia na cadeia alimentar, 

“pois tanto tubarão como gatos se alimentam de peixes e também o homem, ser inteligente 

que constrói lindos moinhos”. 

Retoma-se assim um clima de harmonia e beleza. Observe-se neste pequeno relato que 

o adjetivo lindo aparece em três momentos. A alternância de cenas pacíficas e ameaçadoras 

sugere a presença de um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.2.16.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Cachoeira (Morfológica). Energia cinética (Funcional). Beleza da natureza 

(Simbólica). 

A – cachoeira – representando a queda neste protocolo constitui o estereótipo da 

figuração da queda.  

Sua função é – energia cinética –. Esta função da queda pode ser incluída na categoria 

“utilidade diversa”. No plano simbólico (Beleza da natureza) está representando Vida. 

 

Espada: Instrumento de defesa na mão do homem (Morfológica). Defesa – nesse contexto – 

(Funcional). Defesa (Simbólica). 

  Na representação da espada o autor do protocolo menciona  – instrumento de defesa –. 

No desenho o personagem aparece portando a espada.  

A função da espada é de – defesa –. Esta função aparece como a mais importante e 

pertence aos duplos universos existenciais, estrutura na qual o herói deve se defender de uma 

agressão (DURAND, Y. 1988). Ela faz parte do grupo “utilidade e combate”. Neste protocolo 

ela desempenha uma função potencial de defesa, não aparecendo sua utilização na realidade. 

No plano simbólico (Defesa) está representando Vida. 

 

Refúgio: Casa numa ilha (Morfológica). Isolar-se (Funcional). Segurança (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – casa numa ilha –. Esta casa faz parte da categoria 

“casa comum”. Esta categoria é a mais comum nas respostas ao estímulo refúgio. A função do 

refúgio é – isolar-se –. Esta função se inclui no grupo “diversos”.  No plano simbólico 

(Segurança) está representando Vida. 
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Monstro devorador: Tubarão (Morfológica). Ataque (Funcional). Perigo (Simbólica). 

A representação do monstro devorador como – tubarão – pertence à figuração mais 

comum para o monstro: imagem do animal, imagens reais em oposição à imagens fantásticas 

(DURAND, Y. 1988).  

 A função do monstro é – ataque –. Esta resposta aparece com muita freqüência 

revelando o caráter perigoso do monstro. No caso deste protocolo ela se constitui numa 

ameaça atenuada pelo argumento da cadeia alimentar utilizado na história. No caso do litoral 

do estado de pernambuco esta ameaça é respaldada por um dado de realidade, em função de 

vários ataques de tubarão sofridos por banhistas. No plano simbólico (Perigo) está 

representando Morte.  

 

Elemento cíclico: Moinho (Morfológica). Promover a diminuição da energia cinética da 

cachoeira (Funcional). Inversão (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – moinho –. O moinho faz parte da categoria 

“rodas integradas” configurando um movimento cíclico contínuo (DURAND, Y. 1988). 

Sua função – promover a diminuição da energia cinética da cachoeira – é “utilitária”, 

estando incluída em 41% das respostas encontradas por Durand, Y. (1988). No plano 

simbólico (Inversão) está representando Vida. 

 

Personagem: Homem (Morfológica). Viver tranqüilamente (Funcional). Harmonia 

(Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem –. Sua função é – viver tranqüilamente –. 

Esta função se inclui, na amostragem de Durand, Y. (1988), na categoria “vida tranqüila”. No 

plano simbólico (Harmonia) está representando Vida. 

 

Água: Cachoeira. Rio (Morfológica). Movimento (Funcional). Harmonia (Simbólica). 

A água, neste protocolo, está representado pela – cachoeira e pelo rio –. A 

representação da água como rio faz parte da categoria das respostas dominantes referentes a 

este estímulo arquetípico.  

A função da água é – movimento –. Pertence a categoria “diversos” no grupo 

“utilidade para o personagem”.  No plano simbólico (Harmonia) está representando Vida. 
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Animal: Gato. Peixe (Morfológica). Abundância (Funcional). Cadeia alimentar (Simbólica). 

O animal é representado pelo – gato e pelo peixe –. O simbolismo do gato é 

heterogênio oscilando entre tendências benéficas e maléficas, as quais aparecem em suas 

atitudes ternas e dissimuladas (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 

Os peixes se associam mais freqüentemente às estruturas místicas, segundo (Durand, 

Y. 1988). Para Chevalier & Gheerbrant (1982), a representação do peixe está associada ao 

simbolismo do nascimento, da vida, da fecundidade e da restauração cíclica.  

A função do animal é – abundância –. A sua utilidade é simbólica. No plano 

simbólico (Cadeia alimentar) está representando Vida.  

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Elemento essencial para a subsistência do homem (Funcional). 

Em determinadas situações elemento essencial (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira –. Sua função é – elemento 

essencial para a subsistência do homem –. Esta função faz parte do grupo “utilidade” na 

categoria funcional “alimentar”. No plano simbólico (Em determinadas situações elemento 

essencial) está representando Vida.  

 

9.2.16.6. Síntese da análise do protocolo   

  

Na construção deste relato há uma atualização diacrônica dos universos heróicos e 

místicos. Há uma procura de manutenção de equilíbrio entre as cenas contraditórias, tentando 

salvaguardar e harmonizar as distinções e oposições. A alternância de cenas pacíficas e 

ameaçadoras sugere a presença de um Micro  Universo Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.2.16.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor   

 

A professora de matemática entrevistada tem 42 anos de idade e 18 anos de 

magistério. Trabalha em instituição pública. Professa a religião espírita kardecista. Considera-

se de classe média. Sua graduação é licenciatura em matemática. Tem especialização em 

matemática e mestrado em educação.  

Durante toda a sua vida escolar sempre gostou de matemática. Gostava de resolver os 

problemas e quando o professor passava exercícios “eu já tinha feito. Já tava no outro.” 

Refere que na sua casa tinha um ambiente para estudo e que era muito incentivada por 

seu pai. Gostava muito de ler, de desenhar e inicialmente não pensava em ser educadora. O 
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ambiente da família era muito estimulante para o estudo. Tinha dois irmãos mais velhos que 

gostavam muito de estudar e também lhe serviram de modelo. Todos os irmãos (4) têm 

também curso superior. 

Fez vestibular para engenharia e para licenciatura em matemática. Começou a cursar 

os dois. Por estar em universidade pública precisou optar por um dos cursos e escolheu 

licenciatura em matemática.  

No ensino fundamental, freqüentou uma escola pública destinada a filhos de 

funcionários de uma instituição, na qual o seu pai exercia a profissão de médico veterinário. 

No ensino médio freqüentou instituição privada.  

Na concepção da entrevistada, em geral, a matemática era considerada o bicho-papão 

da escola. Isso também se devia a própria formação do professor de matemática. “Ele se 

sentia o todo poderoso dentro da escola. Até no conselho de classe ainda hoje se vê isso. A 

palavra final sempre é do professor de matemática. Isso gerava na escola a idéia de que a 

matemática era quem realmente reinava. Atualmente as coisas começam a mudar um pouco”. 

Os desafios do trabalho pedagógico são vários, mas não são intransponíveis. Para 

atenuar os problemas de infra-estrutura da escola, “eu tenho muito material, que eu mesmo 

elaboro, e tento socializar com a turma. Isso serve de incentivo e depois, eles mesmos, 

começam a trazer alguma coisa de casa pra gente trabalhar”.  

Outro problema é que o aluno, muitas vezes, vem do ensino fundamental com grandes 

lacunas e com ojeriza à matemática. “Quando eles chegam com aquele ranço do ensino 

fundamental, o grande desafio é quebrar esta questão. Mas quando a gente quer a gente 

consegue”. 

Depois de ultrapassar estas barreiras iniciais, a professora refere que procura sempre 

apreender o raciocínio utilizado pelos alunos e as estratégias construídas para resolver os 

problemas matemáticos. A partir daí começa a trabalhar os conteúdos. 

As maiores gratificações é perceber que o aluno está interessado e que o aprendizado 

está se processando. Depois, é encontrar os nossos alunos na universidade, sendo bem 

sucedidos na vida profissional. “Já encontrei alunos que diziam: aí professora, aquilo que a 

senhora falava na sala de aula, como foi bom pra mim hoje”. 

Finalizando, a professora refere que pretende voltar à universidade “não meramente 

pela titulação, mas pela própria satisfação pessoal e para contribuir com os colegas 

professores e para aquele aluno que está lá na ponta esperando alguma coisa”. 
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9.2.17. Protocolo 17 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “O desenho revela uma história em seu momento final, de um herói, que 

combate um monstro que cospe fogo. O herói está armado com uma espada e está prestes a 

encravá-la no monstro que tenta devorá-lo. O lugar escolhido pelo herói foi propício, próximo 

de um rio com uma queda d’água próxima a seu refúgio (a casa, o lugar onde ele mora) e 

também próximo a um redemoinho, pois, o herói planejou jogar o corpo do monstro 

devorador nesse redemoinho.” 

 

9.2.17.1. Análise Estrutural  

 

9.2.17.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho deste protocolo parte da margem superior esquerda, tocando inclusive na 

consigna do teste. Ultrapassando a consigna tem um desenho levemente estruturado parecido 

como um pinheiro. Bem perto tem uma casa com porta e janela. 

Desta parte superior desce uma cachoeira que desemboca em um rio no qual aparece 

alguns desenhos circulares. Do lado esquerdo da cachoeira tem um pequeno desenho parecido 

com uma seta.  Na margem do rio tem uma pequena figura humana portando uma espada, 

erguida, na mão esquerda.  

Perto do homem, um pouco atrás da sua cabeça tem um grande pássaro voador 

cuspindo fogo. O fogo fica perto da cabeça do homem e da espada. O pássaro voador, 
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hiperbolizado em relação às outras figuras do desenho e a postura do personagem de espada 

em punho em direção ao monstro sugerem a presença de uma Estrutura Heróica.  

 

9.2.17.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho 

 

9.2.17.4. Idéia central do discurso: “Considerei a idéia que retrata a luta de um indivíduo 

contra os problemas do dia-a-dia”. Não ficou indeciso entre duas ou mais soluções. “Procurei 

reunir os elementos de modo que indicasse a ordem desses elementos como apareceram no 

comando da questão”. 

Na elaboração da sua história foi inspirado em leituras e filmes que assistiu “na época 

da adolescência, e na de criança. Também li e assisti filmes que retratavam esse tipo de 

situação. Não lembro o nome das histórias e dos filmes”. 

Os elementos essenciais em torno dos quais ele construiu sua história foram: “o herói, 

a espada, a queda d’água, o redemoinho e o refúgio do herói”. “Não gostaria de eliminar 

nenhum elemento. Entendo que o conjunto desses elementos revela um pouco do meu dia a 

dia profissional”. 

A cena construída termina com a seguinte frase: “o monstro que cospe fogo recebe no 

corpo a espada do herói e desaparece no redemoinho”. Se estivesse nesta cena “estaria na 

posição do herói e faria o combate ao monstro para que ele fosse morto e desaparecesse da 

vida das pessoas e da minha”. 

A história retrata os momentos finais de um combate no qual um herói está prestes a 

derrotar um monstro que cospe fogo. “O herói está armado com uma espada e está prestes a 

encravá-la no monstro que tenta devorá-lo”. O herói arma todo um cenário propício à sua 

vitória. Seu refúgio está próximo e perto dele tem um rio, com um redemoinho onde pretende 

jogar o monstro logo após atingi-lo com sua espada. A cena não se realiza, mas o desfecho 

final está favorável ao herói. 

Elementos do Regime Diurno de Imagens dominam a cena configurando um Micro 

Universo Heróico Integrado.  
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5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Água caindo formando uma cachoeira (Morfológica). As dificuldades do dia a dia 

(Funcional). Problemas diários (Simbólica). 

A – cachoeira – representando a queda neste protocolo constitui o estereótipo da 

figuração da queda. Sua função representa – as dificuldades do dia a dia –. Esta função da 

queda está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Problemas diários) está 

representando Morte. 

 

Espada: Uma arma de defesa (Morfológica). Defesa (Funcional). Os pensamentos para 

resolver os problemas (Simbólica). 

  Na representação da espada o autor do protocolo menciona – uma arma de defesa –. 

No desenho o personagem aparece portando a espada.  

A função da espada é de – defesa –. Esta função aparece como a mais importante em 

relação à função de ataque. Ela pertence aos duplos universos existenciais, estrutura na qual o 

herói deve se defender de uma agressão (DURAND, Y. 1988). Ela faz parte do grupo 

“utilidade e combate”. Neste protocolo ela desempenha uma função potencial de defesa, não 

aparecendo sua utilização na realidade. No plano simbólico (Os pensamentos para resolver 

os problemas) está representando Vida. 

 

Refúgio: Lugar de descanso e planejamento (Morfológica). Descanso e planejamento 

(Funcional). Minha residência (Simbólica). 

O refúgio é representado por – lugar de descanso e planejamento –. O refúgio é 

tratado simbolicamente. É interessante notar que no desenho e no relato o tratamento dado ao 

refúgio faz parte da categoria “casa comum”. No entanto, neste quadro explicativo ele é 

tratado simbolicamente. A função do refúgio é – descanso e planejamento –.  Esta função se 

inclui no grupo “diversos”.  No plano simbólico (Minha residência) está representando 

Vida. 

 

Monstro devorador: Um pássaro voador (Morfológica). Amedrontar. Criar dificuldades 

(Funcional). A luta profissional (Simbólica). 

O monstro é representado por um – pássaro voador –. Nos protocolos que 

compuseram o inventário de amostras da pesquisa de Durand, Y. (1988), 73% das respostas a 
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este estímulo pertencem à imagem de zoomorfia. Destes, 15% se integram a zoomorfia real na 

qual se incluem a categoria “pássaros”.   

De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1982), pássaro, em grego, é sinônimo de 

presságio e de mensagem celeste. Seu vôo simboliza as relações entre o céu e a terra. Contudo, 

os pássaros noturnos podem ser aterrorizantes. Em algumas aldeias eles representam as almas 

do outro mundo que voltam a terra em busca de familiares, pois não gostam da solidão. 

A função do monstro é – amedrontar. Criar dificuldades –. O tratamento desta função 

tem uma característica mais simbólica do que uma representação de um desempenho em um 

nível concreto. No plano simbólico (A luta profissional) está representando Morte.  

  

Elemento cíclico: O redemoinho (Morfológica). Complicar a vida das pessoas (Funcional). O 

processo de evolução profissional (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – redemoinho –. O redemoinho faz parte da 

categoria “elementos naturais” configurando um movimento progressivo (DURAND, Y. 

1988). 

Sua função, – complicar a vida das pessoas – faz parte de um tratamento simbólico 

dado à função. No plano simbólico (O processo de evolução profissional) está 

representando Vida. 

 

Personagem: O herói (Morfológica). Defensor. Resolvedor de problemas (Funcional). Eu e 

outras pessoas que conheço (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – herói –. O herói aparece portando sua espada em 

posição de defesa contra a ameaça do monstro.  

Sua função é – defensor. Resolvedor de problemas –. Esta é uma função simbólica. No 

plano simbólico (Eu e oura pessoas que conheço) está representando Vida. 

 

Água: Rio (Morfológica). Receber e levar os problemas para longe (Funcional). Modo de 

resolver os problemas (Simbólica). 

A água neste protocolo está representada pelo – rio –. A função do rio é – receber e 

levar os problemas para longe –. Apresenta uma função simbólica. No plano simbólico 

(Modo de resolver os problemas) está representando Vida. 
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Animal: O monstro (Morfológica). Dificultar a vida das pessoas (Funcional). As dificuldades 

da profissão (Simbólica). 

O animal neste protocolo está representado pelo – monstro – o qual segundo o relato é 

um pássaro que cospe fogo. O monstro aparece duas vezes neste protocolo: como monstro e 

como animal. Esta repetição denota o caráter heróico do protocolo. 

A função do animal é – dificultar a vida das pessoas –. Apresenta uma função 

simbólica. No plano simbólico (As dificuldades da profissão) está representando Morte.  

  

Fogo: Produzido pelo monstro (Morfológica). Destruir. Criar dificuldades (Funcional). Os 

ataques pessoais que sofro e consigo resolver (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pelo fogo – produzido pelo monstro –. 

Segundo Durand, Y. (1988), o fogo cuspido pelo monstro é a imagem mais freqüentemente 

encontrada na estrutura heróica, 35,8% contra 22,3% nos duplos-universos e 6,1% nos 

místicos.  

Sua função é – destruir. Criar dificuldades –. Esta função faz parte do grupo “perigo 

para o personagem” na categoria funcional “arma do monstro, útil ao monstro”. No plano 

simbólico (Os ataques pessoais que sofro e consigo resolver) está representando Vida. 

 

9.2.17.6. Síntese da análise do protocolo  

  

Neste protocolo todos os elementos participam da cena integrando-se a um cenário de 

heroicidade, o qual está caracterizado também, pela história sucinta do desenho. Estas 

características apontam para a existência de um protocolo pertencente ao Regime Diurno de 

Imagens e um Micro Universo Heróico Integrado. 

 

9.2.17.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor   

 

O professor de matemática entrevistado tem 48 anos de idade e 26 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública e privada. Professa a religião espírita kardecista. Considera-se 

de classe média. Sua graduação é licenciatura em matemática. Tem especialização em 

matemática e mestrado em educação. Trabalha em ensino médio e superior. 
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A carreira do magistério do professor teve início com uma experiência de estágio na 

docência, quando ainda cursava engenharia. A partir deste estágio optou pelo curso de 

licenciatura em matemática e abandonou o curso de engenharia. 

Inicialmente seu sonho era ser engenheiro. Acredita que isto se deve a influência da 

família, pois tem irmãos mais velhos, por parte de pai, que são engenheiros. “Mas realmente 

eu consegui me desvencilhar dessa idéia. Me identifiquei com o ensino e até hoje continuo 

como professor”. A opção por matemática “fica por conta da minha formação em engenharia, 

da facilidade que eu adquiri estudando a disciplina de cálculo 01, geometria, física, química”. 

No ensino fundamental e médio freqüentou escolas públicas e privadas. Tinha uma tia 

professora e sempre freqüentava as escolas nas quais esta tia lecionava. 

Considera a matemática muito importante para o dia a dia. “eu me identifico muito 

com a matemática. Talvez por conta dessa minha vivência, dessa minha proximidade com a 

matemática eu tenha mais facilidade de ver os problemas com o olhar de professor de 

matemática. Não vejo nenhuma dificuldade nela, e acho uma disciplina muito importante”. 

Em relação à experiência com os alunos e a matemática, refere que procura “mudar 

aquela cultura da matemática ser vista como uma disciplina muito difícil, seletiva, que só 

reprova, e mostrar que ela pode contribuir e ajudar as pessoas a resolver os problemas do dia a 

dia e modificando aquela cultura de ser a disciplina que só reprova”. 

O professor relata “na minha graduação eu não fui educado para ser um professor 

leitor. Até certo tempo eu trabalhava muito com aula expositiva, fazendo tudo, mostrando 

tudo, fazendo exatamente igual a um grande número de professores.” Menciona que neste 

processo o aluno tinha uma atitude mais passiva.  

A mudança da sua prática em sala de aula se deu através da participação em cursos de 

especialização, capacitações, palestras, eventos e intercâmbio com professores da UFPE. 

Outro ponto ressaltado pelo professor para o aperfeiçoamento da sua prática refere-se à sua 

iniciação à pesquisa, a qual lhe permitiu adquirir um olhar mais reflexivo sobre o processo 

ensino/aprendizagem. Aliado a aquisição destes conhecimentos introduziu, também, em sua 

prática, o levantamento e registro escrito de questões para posterior estudo e discussão com 

colegas. Esta nova postura tem refletido também na forma que inicia os alunos no 

aprendizado da matemática. “A gente provoca a pesquisa, o trabalho de investigação do 

aluno”.  

Atualmente o que mais lhe gratifica e entusiasma na vida profissional é seu 

engajamento na formação de uma nova geração de professores. 
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Os seus desafios profissionais ligam-se ao seu projeto de ingressar em um programa 

de doutoramento e o compromisso de continuar lutando “por uma melhoria do ensino da 

matemática através da formação de novos professores”. 

Para encerrar a entrevista faz referências positivas à metodologia utilizada nesta 

pesquisa, ao AT-9 e a entrevista, acrescentando “o que eu desenhei hoje acho que é uma idéia 

de um processo que eu tenho desde criança, desde a adolescência e depois de adulto, quando 

resolvi me tornar professor e entrar nessa luta permanente contra os problemas e desafios da 

profissão. Essa questão do monstro (risos) achei interessante. Acho que consegui associar... 

acredito que é uma forma de representar esses meus problemas profissionais”. 
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9.2.18. Protocolo 18 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Certo homem vivia em lugar simples e bem agradável, cercado de ar puro e 

beleza natural. Desfrutava de uma queda de água que movia uma roda feita de borracha e 

madeira. Ao girar ela gera a energia que ele necessitava na sua casa que era o seu único 

refúgio. Porém esta paz era incomodada pelo terrível monstro, o progresso. Máquinas que 

estavam próximo dali numa obra de construção de uma estrada. A única arma que possuía 

para defender-se era uma espada que pertenceu a seu pai, um oficial da reserva. Porém tinha 

aprendido do seu próprio pai a defender-se não pela espada ou pela força, mas através da sua 

relação com os seres vivos e os elementos da natureza, exercitando uma harmonia e equilíbrio 

com tudo em sua volta. E através desta maneira conseguiu manter o seu refúgio e ter o seu 

maior amigo o peixe no caudaloso rio.” 

 

9.2.18.1. Análise Estrutural 

 

9.2.18.2. Análise do traçado gráfico (desenho)  

O cenário do desenho sugere um ambiente pouco ameaçador. Há uma casa central com 

uma porta e uma janela na frente e outra janela ao lado. Na frente da casa tem uma pequena 

figura humana e perto dela uma espada fincada no solo. 

Ao lado direito da casa tem uma fogueira. Na parte superior da margem direita tem um 

instrumento como se fosse uma máquina. Um pouco abaixo tem uma cachoeira que deságua 
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em um rio onde se pode ver um peixe. Na descida da cachoeira tem um moinho. O monstro 

não está visível. A espada está fincada na terra, perto do personagem. Nada parece assustador. 

A cena sugere tranqüilidade. Se há medo ou angústia, estes parecem estar defensivamente 

protegidos. 

 

9.2.18.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.18.4. Idéia central do discurso: “Na luta do homem por uma boa relação com o meio 

ambiente”. Ficou indeciso entre “usar a força e bater de frente com o adversário ou usar o 

bom senso para resolver o dilema”.  

Para construção da sua história se inspirou em um filme. “Recentemente assisti o 

documentário de Al Gore que trata do aquecimento global”. Os elementos essenciais em torno 

dos quais construiu sua história foram: “a queda da água, o refúgio, a água, o peixe e o fogo”. 

Gostaria de eliminar “o monstro representado pela máquina”. 

A cena termina com “o homem convencendo aos empreiteiros o respeito à natureza”. 

Se tivesse que participar da cena “estaria ao lado do personagem ou no refúgio para dialogar 

com o personagem e tentar ajudá-lo na solução do problema”. 

O fio condutor da história relatada neste protocolo é tecido em uma trama de harmonia 

e paz com a natureza. O lugar é simples, agradável, pleno de beleza natural e ar puro. Neste 

local o homem tem tudo para atender às suas necessidades, inclusive uma queda d’água para 

gerar energia. 

“Porém, esta paz era incomodada pelo terrível monstro, o progresso. Máquinas que 

estavam próximas dali numa obra de construção de uma estrada”. Como defender-se deste 

monstro terrível? “A única arma que possuía para defender-se era uma espada que pertenceu a 

seu pai, um oficial de reserva.” Contudo, tinha aprendido com seu próprio pai a não utilizar a 

força para defender-se, mas através da sua relação exercitar a harmonia com a natureza e com 

os seres vivos. “E através desta maneira conseguiu manter o seu refúgio e ter o seu maior 

amigo o peixe no caudaloso rio”. 

 A história se desenvolve privilegiando um Regime Noturno de Imagens 

orientado para a presença de um Micro Universo Místico Integrado. 
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9.2.18.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Cascata (Morfológica). Mover a roda para gerar energia (Funcional). Existem para 

que aprendamos retirar algo delas (Simbólica). 

A – cascata – representa a queda neste protocolo. Sua função é – mover a roda para 

gerar energia – encontrando-se no grupo “utilidade diversa”. No plano simbólico (Existem 

para que aprendamos retirar algo delas) está representando Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Cortar madeiras secas para alimentar o fogo (Funcional). Serve 

para separar o útil do inútil (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada –. No desenho a espada está perto do 

personagem, porém fincada na terra. Sua função é – cortar madeiras secas para alimentar o 

fogo –. Faz parte do grupo “utilidade diversa do combate real” na categoria “subsistência”. No 

plano simbólico (Serve para separar o útil do inútil) está representando Vida. 

 

Refúgio: A casa (Morfológica). Abrigo (Funcional). Lugar de aconchego (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – casa –. No desenho e no relato o tratamento dado ao 

refúgio faz parte da categoria “casa comum”. Sua função é – abrigo –. A função de proteção é 

uma das mais elevadas nos diversos protocolos. (Durand, Y. 1988). No plano simbólico 

(Lugar de aconchego) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: O trator (Morfológica). Devastar a natureza (Funcional). O poder 

público, latifundiários e homicidas (Simbólica). 

O – trator – é a representação do monstro devorador. Esta representação faz parte de 

“imagens do meio-ambiente” na categoria “produto da invenção humana” como fonte de 

perigo e morte (DURAND, Y. 1988).  

 A função do monstro é – devastar a natureza –. Esta se configura como uma ameaça 

potencial, representando um perigo real pela proximidade geográfica do refúgio do 

personagem. No plano simbólico (O poder público, latifundiários e homicidas) está 

representando Morte.  
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Elemento cíclico: A roda (Morfológica). Girar o dínamo (Funcional). Aprender a diferenciar 

cíclico de rotina (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – roda – a qual faz parte da categoria 

“objetos construídos” apresentando um “movimento cíclico contínuo” (DURAND, Y. 1988). 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), simboliza a possibilidade do deslocamento, 

da libertação das condições impostas pelo lugar. É também símbolo do vir a ser, da criação 

contínua, do mundo e do perecível. 

Sua função – girar o dínamo – faz do grupo “funções utilitárias”. No plano simbólico 

(Aprender a diferenciar cíclico de rotina) está representando Vida. 

 

Personagem: O homem (Morfológica). Proteger a natureza (Funcional). Eu mesmo na luta do 

dia-a-dia (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem –. Neste protocolo, sugestivo de um 

micro universo místico a função do homem é – proteger a natureza –. Pode ser incluído na 

categoria funcional “vida tranqüila possível” considerando o desfecho da história do desenho. 

No plano simbólico (Eu mesmo na luta do dia a dia) está representando Vida.  

 

Água: Pelo córrego (Morfológica). Saciar a sede do personagem e abrigo do peixe 

(Funcional). A fonte do saber que todos devem buscar (Simbólica). 

A água neste protocolo esta representado pelo – córrego –. O simbolismo do córrego 

pode ser associado ao do rio e da sua fluidez, pois suas águas correm livremente. A função do 

rio é – saciar a sede do personagem e abrigo do peixe –. Apresenta uma função “utilitária” de 

“subsistência” (DURAND, Y. 1988). No plano simbólico (A fonte do saber que todos 

devem buscar) está representando Vida. 

 

Animal: O peixe (Morfológica). Purificar a água de outros organismos (Funcional). Os peixes 

que eu cuido hoje, meus alunos e meus filhos (Simbólica). 

O animal neste protocolo está representado pelo – peixe –. A função do peixe é  –

purificar a água de outros organismos –. Tem uma função utilitária positiva. No plano 

simbólico (Os peixes que eu cuido hoje, meus alunos e meus filhos) está representando 

Vida.   
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Fogo: Fogueira (Morfológica). Aquecer-se do frio (Funcional). Representa o calor humano 

(Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira –localizada perto do refúgio. 

A função deste elemento é – aquecer-se do frio –. Pertence a categoria “utilidade para o 

personagem”. No plano simbólico (Representa calor humano) está representando Vida. 

 

9.2.18.6. Síntese da análise do protocolo 

 

 Neste protocolo há uma predominância de uma atmosfera de paz e harmonia com a 

natureza. O monstro aparece de uma forma emblemática representado pelo progresso. A 

espada, fincada na terra, não é utilizada, perdendo assim sua atribuição heróica.  

 Para defender-se do monstro, o personagem procurou “exercitar a harmonia” através 

do relacionamento, como seu pai o havia ensinado, restaurando assim a tranqüilidade e o 

equilíbrio em sua volta. Esta confluência de fatores remete ao Regime Noturno de Imagens 

a ao Micro Universo Místico Integrado. 

 

9.2.18.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor   

 

O professor de matemática entrevistado tem 51 anos de idade e 28 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Sua religião é “cristão professando a fé protestante”. 

Considera-se de classe média baixa “devido ao descaso dos governantes”. Sua graduação é 

licenciatura em matemática. Tem curso de especialização em matemática.   

Foi aluno de escola privada confessional do ensino fundamental ao ensino médio. A 

sua graduação e especialização também foram realizadas em faculdade particular. 

Descende de uma família de professores. Inicia o relato com sua bisavó, “descendente 

de negros” e uma das fundadoras do Colégio Batista de uma das capitais do Nordeste. Lembra 

seu avô como um homem muito inteligente e autodidata, o qual trabalhou como vice-diretor 

do presídio em Fernando de Noronha, e como chefe da estação meteorológica. Menciona que 

seu avô era um homem com muitos interesses e que aprendia tudo sozinho. 

Seu pai pertencia às forças armadas e era instrutor de infantaria. Seus três irmãos 

abraçaram a carreira do magistério. Desde a 5ª série que era convidado pela professora para 

ajudar os colegas em várias disciplinas. “Já naquela época minha escola tinha alunos especiais 

na sala de aula. Duas vezes por semana eles iam lá pra casa estudar comigo matemática, 

português ou qualquer outra disciplina”. Na sala de aula “eu era metido e meio enxerido. 
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Quando a turma tinha dúvida eu ia explicar aos colegas. Quando alguém ficava em 

recuperação, segunda época eu também ensinava. Ensinava também na minha comunidade 

religiosa”. Este padrão se estendeu durante toda a sua vida escolar. 

Na adolescência pensou em ser pastor evangélico porque “eu tinha o dom de falar, 

aquela eloqüência, e todo mundo me chamava pra falar”. Depois decidiu candidatar-se ao 

vestibular para engenharia pela facilidade que tinha em raciocínio lógico, analisar e resolver 

problemas, e grande habilidade em matemática. Acredita ter sido influenciado pelo modismo 

da época, “mas aí vi que não era aquilo que eu queria, eu queria realmente ensinar matemática 

e deixei a engenharia”.  

 “Eu gosto da coisa, eu acho interessante resolver problemas. Agora mesmo você viu 

aqueles meninos brincando comigo ali? É porque quando eu estou concentrado eu estou 

fazendo sudoku. Na realidade eu sou louco pelos jogos de lógica, por questões de 

probabilidade, por todas essas coisas ligadas à matemática”. 

 Atualmente procura trabalhar a matemática integrada às outras áreas. “É como eu 

digo aos meus alunos: a matemática está relacionada com todo o universo que a gente vive. A 

gente aqui está desenvolvendo um trabalho associando português, matemática e educação 

artística. Eu trabalho a matemática mostrando exemplos em genética, em história, associando 

sempre a outras áreas de conhecimento”. 

Na sua experiência, os alunos, de modo geral, não gostam de matemática. “Tem aluno 

que diz assim: se eu soubesse quem fez, quem inventou a matemática, eu mataria.” 

Atualmente tenta motivar o aluno através da participação nas olimpíadas da matemática, 

através de jogos, de situações concretas. Gosta muito de construir material para trabalhar com 

os alunos. Refere que tem muito material no laboratório da escola, construído pelos alunos. 

“Eu procuro tornar o acesso à matemática mais agradável. Procuro despertar o interesse e a 

curiosidade dos alunos.” 

Um dos maiores desafios as serem enfrentados com o aluno é eliminar o medo e a 

ojeriza de muitos à matemática. Além disso, considera importante a formação do caráter e a 

conquista da cidadania. Considera a escola na qual leciona muito melhor do que “essas 

escolas particulares”. “Aqui tem professores excelentes. Essa gurizada que entrou aqui agora 

nesse último concurso são pessoas de alto nível, muito bom mesmo, não fica nada a desejar a 

ninguém”. “A aula que eu dou aqui é a mesma coisa que meu filho tá vendo nos colégios 

particulares da vida. É o mesmo nível. Não vou roubar o meu aluno. Se fizer diferente tô 

furtando meu aluno, tô sendo ladrão e eu não sou. Certo”?  



 

 

270

Alega que em geral as 5ª séries têm dado problema. “Desde que o estado acabou com o 

ensino de 1ª a 4ª que estamos recebendo a clientela que vem da prefeitura cheia de direito. 

Eles acham que o Estatuto da Criança e do Adolescente só dá direitos e que ela não têm 

deveres”.  

Outro problema levantado é a falta de educação doméstica e a ausência dos pais na 

escola. Além destas dificuldades o professor chama a atenção para a ausência de outros 

profissionais nas escolas como o orientador educacional, o assistente social, coordenadores, 

supervisores.  Lembra a questão da Bolsa Escola. “Não tem ninguém para acompanhar esta 

questão aqui. O aluno falta o tempo todo e no fim do ano a mãe quer a freqüência pra poder 

ganhar a bolsa”. 

São muitos os desafios da carreira do magistério a serem enfrentados. Inicialmente 

fala sobre o desrespeito e a falta de reconhecimento do trabalho do professor, principalmente 

pelos governantes. “Eu passo horas, noites e mais noites, estudando, pesquisando pra poder 

passar algo de interessante pros alunos, e a gente não é reconhecido por isso.” Contudo, se diz 

objetivo e determinado no que se propõe a fazer e que continua trabalhando do mesmo jeito. 

“Eu sou persistente, perseverante. Se não for perseverante não é bom nem escolher a profissão 

de professor”.  

Comenta que a gratificação da vida profissional de um professor é ter a oportunidade 

de ver o sucesso dos alunos muitos anos depois e ter consciência que contribuiu para aquela 

realização. “Educação é uma coisa que você trabalha para ver frutos mais adiante”. 

Atualmente o professor está trabalhando aos sábados pela manhã com alunos que 

queiram vir espontaneamente aprender ou tirar dúvidas em matemática. “É um trabalho 

independente, voluntário, sem preocupação com a quantidade de exercício que se vai resolver 

naquele determinado tempo. A gente pegou um problema das olimpíadas de matemática e a 

gente resolveu de três formas diferentes. A gente tá preocupado com a qualidade, com o 

desenvolvimento do raciocínio, em tentar ver de quantas maneiras eu posso resolver um 

problema. Aproveito pra trabalhar também a cidadania.” O professor trabalha entre duas horas 

e duas horas e meia. No primeiro sábado compareceram três alunos. No terceiro já 

apareceram doze alunos. 

O professor conclui reafirmando sua crença na educação e no direito do aluno de 

acesso ao conhecimento. “Ele tem direito de obter essas informações, e eu tenho que abrir os 

olhos deles para esse universo. É esse o meu papel. Abrir os olhos dele para o novo universo, 

para o novo mundo que está aí globalizado, que é um cão devorador danado, mas, que tem 

que estar lá. Enfrentando este mundo que ta aí fora.” 
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9.2.19. Protocolo 19 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “João passeava de bicicleta próximo ao riacho, pensando e observando os 

peixes que iria pescar, quando passou por um objeto brilhante que de repente, a queda, pois 

viu a sombra de um aparente dinossauro gordo, iluminado pelo fogo de seu amigo que estava 

escondido e queria que João tropeçasse na espada e lhe desse um susto. João apenas ralou um 

pouco o joelho, pois caiu na grama alta e Mário lhe deu o susto. Ambos foram pescar rindo da 

brincadeira.” 

 
9.2.19.1. Análise Estrutural 

 

9.2.19.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O traçado gráfico deste protocolo nos parece imbuído de objetividade limitando-se 

claramente ao que foi solicitado na consigna. 

Na margem esquerda superior está desenhada uma gruta com um monstro de boca 

aberta, dentada, na porta. Do monstro aparece apenas o pescoço e a cabeça. Ao lado do 

monstro, ainda na entrada da caverna tem uma pequena fogueira. 

Na parte superior da folha aparecem duas representações de nuvens e o sol. Abaixo do 

sol foi desenhada uma figura humana montada em uma bicicleta na qual está preso algo 

parecido com um anzol. Um pouco a frente da bicicleta tem uma pequena espada no chão, 

apontada para o alto. Alguns pequenos traçados parecem representar a relva. 
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No espaço inferior da folha, de uma extremidade a outra, tem um rio com três 

pequenos peixes. A cena tem uma atmosfera de descontração pela presença da bicicleta e do 

anzol. O monstro não parece assustador e a espada, solta ao chão, não parece fazer parte da 

cena para cumprir sua função de ataque ou de defesa. O cenário sugere a presença de um 

Micro Universo Místico. 

 

9.2.19.3. Análise do traçado discursivo ( história do desenho) 

 

9.2.19.4. Idéia central do discurso: “A indecisão ficou entre a estória de uma brincadeira ou 

uma estória de um herói contra o dragão”. 

O autor deste protocolo não menciona nenhuma inspiração especial para compor a sua 

história. Os elementos essenciais em torno dos quais o relato foi construído foram: “João, a 

queda, o susto e o desejo de pescar”. A cena imaginada termina “em risos e pescaria com os 

amigos”. Caso fosse participar da cena, estaria no lugar do “personagem que levaria o susto”. 

A história se desenvolve em um clima de descontração e ludicidade. O ambiente é 

calmo e tranqüilo. “João passeava de bicicleta próximo ao riacho, pensando e observando os 

peixes que iria pescar”. No seu percurso passou por um objeto brilhante, mas este nada 

representou para ele naquele momento. 

“De repente, a queda” precipitada por um elemento surpresa com o qual ele não 

esperava.  “Pois viu a sombra de um aparente dinossauro”. Observe-se que o personagem viu 

uma “sombra” do que parecia ser um “dinossauro”. A angústia aqui aparece bem protegida, 

defendendo-se através da sombra e de um “aparente dinossauro”.  

Esta sombra foi produzida e “iluminada pelo fogo de seu amigo que estava 

escondido”. O objetivo da cena é provocar um susto e a queda do personagem ao tropeçar na 

espada. Mas tudo isso faz parte de uma brincadeira. Novamente aqui o estímulo ansiogênico é 

eufemizado, atenuando, assim, seu poder gerador de angústia. O personagem caiu, mas 

“apenas ralou um pouco o joelho, pois caiu na grama alta”. O amigo conseguiu o seu objetivo 

lhe provocando um susto. Então, “ambos foram pescar rindo da brincadeira”. A cena 

dramática produzida pelo autor do protocolo remete ao Regime Noturno de Imagens com 

um contexto que remete a um Micro Universo Místico Lúdico. 
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9.2.19.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: João personagem (Morfológica). Derrubar o personagem (Funcional). Queda, desvio, 

falha (Simbólica). 

A queda está representada por – João o personagem –. Segundo Durand, Y. (1988), a 

queda do personagem pode ser representada por qualquer das três estruturas, caracterizadas 

em sua forma negativa. Em geral ela é figurada nos micro universos simbólicos sintéticos 

(20%), nos quais ela simboliza a queda do homem.  

Sua função é – derrubar o personagem –. Encontrando-se no grupo “perigo real para o 

personagem”. No plano simbólico (Queda, desvio, falha) está representando Morte. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Derrubar o personagem (Funcional). O que faz cair 

(Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada –. Sua função é – derrubar o personagem 

–.  Faz parte do grupo “utilidade diversa do combate real”, na categoria funcional “jogo 

divertimento” tal qual explicitado no relato do desenho. No plano simbólico (O que faz cair) 

está representando Morte. 

 

Refúgio: Caverna (Morfológica). Esconder (Funcional). Esconderijo (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Sua função é – esconder –. Apesar de um 

esconderijo exercer uma função protetora, o significado de esconderijo remete mais 

fortemente ao medo do perigo.  Parece-nos que o termo proteção transmite mais acolhimento 

e segurança.  No plano simbólico (Esconderijo) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: A sombra do monstro (Morfológica). Assustar (Funcional). Uma queda 

maior (Simbólica). 

A – sombra do monstro – é a representação do monstro devorador. Segundo Durand, 

Y. (1988), a não figuração do monstro aparece em 5% de sua amostragem. Geralmente, esta 

postura é encontrada nos sujeitos que construíram uma imagem de vida tranqüila na qual não 

se incluiria a presença do monstro.  Apesar do monstro figurar no desenho, ele é interpretado 

como uma sombra e não como algo concreto. Este processo pode ser revelador do sentimento 

de impotência para lidar com o caráter agressivo-devorador do monstro. (Durand, Y. 1988). 

 – Assustar – é a função do monstro. Esta função parece distante de um ataque e 

ameaça diretas que estão na base da função do monstro. Assustar se afigura mais como uma 
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ameaça potencial e atenua a intensidade funcional do esquema de ataque próprio ao monstro 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). No plano simbólico (Uma queda maior) está 

representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Bicicleta (Morfológica). Exercício (Funcional). Continuidade (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – bicicleta – a qual faz parte do grupo 

“objetos construídos” na categoria “rodas integradas” (DURAND, Y. 1988). 

Sua função é – exercício – e sua categoria “comodidade e vida tranqüila”. No plano 

simbólico (Continuidade) está representando Vida. 

 

Personagem: Boneco palito (Morfológica). Levar queda (Funcional). O homem (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – boneco palito –. O boneco como personagem 

representa também a queda. No relato já fica explicitado que o “fazer” do personagem, 

próprio do micro universo místico prevalece sobre o “parecer”, mais comum ao micro 

universo heróico (DURAND, Y. 1988). 

A função do personagem é – levar queda –. A queda é sempre um estímulo 

ansiogênico. Neste caso, a queda do herói é atenuada pelo relato que prioriza a brincadeira. 

No plano simbólico (O homem) está representando Vida.  

 

Água: Rio (Morfológica). Beleza (Funcional). Natureza (Simbólica). 

A água neste protocolo esta representada pelo – rio –. A função do rio é – beleza –. 

Neste caso a função recebeu um tratamento simbólico (DURAND, Y. 1988). No plano 

simbólico (Natureza) está representando Vida. 

 

Animal: Peixes (Morfológica). A ser pescado (Funcional). Natureza. Vida (Simbólica). 

O animal neste protocolo está representado pelo – peixe –. A função do peixe – é ser 

pescado –. Tem uma função utilitária positiva. No plano simbólico (Natureza. Vida) está 

representando Vida.   

  

Fogo: Fogo (Morfológica). Fazer luz (Funcional). Iluminação (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pelo próprio – fogo –. A função deste 

elemento é – fazer luz –. Pertence a categoria “utilidade para o personagem”. No plano 

simbólico (Iluminação) está representando Vida. 
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9.2.19.6. Síntese da análise do protocolo  

 

 A cena dramática deste protocolo se desenvolve em um clima de descontração e 

brincadeira. O ambiente é calmo e todos os elementos se conjugam em torno do tema da 

ludicidade e da amizade. Os estímulos ansiogênicos, a queda e o monstro, são eufemizados 

atenuando assim seu potencial de angústia. A cena termina em “risos e pescaria com os 

amigos”. O protocolo remete para um Regime Noturno de Imagens e para um Micro 

Universo Místico Lúdico.  

 

9.2.19.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor de matemática entrevistado tem 37 anos de idade e 02 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública. Professa a religião espírita. Considera-se de classe média 

baixa. Graduou-se em engenharia civil, profissão que exerce há 10 anos. Pretende cursar 

licenciatura em matemática. Freqüentou escolas públicas e privadas ao longo da sua vida 

escolar. “Meu primário foi em escola particular. Meu segundo grau em escola pública e o 

superior foi na UPE”. 

Sua iniciação na carreira do magistério se deu através da coordenação de um grupo de 

estudos da doutrina espírita no centro espírita por ele freqüentado. “É bem interessante o 

modo como me tornei professor. Eu participava lá no grupo espírita de estudos da doutrina e 

aí começou uma turma de iniciantes e eu fiquei como se fosse o coordenador principal”. Neste 

período “teve um concurso do estado, eu me interessei, passei e tô dando aula na escola X”. 

Este foi o percurso através do qual o professor iniciou suas atividades docentes.  

Fala sobre as diferenças do seu papel como coordenador de um grupo de estudos no 

centro espírita e a função de professor na escola. “Não sei, o modo de estudo lá no centro é 

diferente. Na escola eu tenho que coordenar os alunos, tenho que fazer, tenho que mostrar, 

exemplificar. E o pessoal da rede pública tem muita dificuldade. O pessoal de 5ª a 8ª que eu 

dou aula, já é um pessoal que tinha que tá com a tabuada na cabeça, tinha que tá bem mais 

habilitado”. “Uma coisa nova pra mim é a olimpíada da matemática. Eu estou gostando 

bastante e tentando passar para os alunos. Não é só cálculo, é também interpretar o texto, 

entender logicamente o texto”. 

Considera que tem uma aptidão “inata” para a matemática. “Eu sempre tive certa 

facilidade para matemática. Meu pai também é engenheiro. E a própria engenharia mexe 

muito com a matemática”. 
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Na sua vida escolar refere que “minhas notas não eram ruins, eram sempre regulares, 

medianas. Enquanto nas outras disciplinas eu tinha mais dificuldade, nas exatas eu tinha um 

nível melhor. Mas nunca fui dos melhores”. Tem quatro irmãos e todos concluíram cursos 

universitários em diversas áreas.  

O professor trabalha como engenheiro civil durante o dia e a noite dá aulas. Considera 

a matemática como uma disciplina que “dá um diferencial a todas as outras. Ela dá um 

empurrão em todas. Até em português que seria o extremo, matemática em um canto e 

português no outro, a gente pode dar um auxílio. Porque a matemática não é só número é 

também lógica.”  

Em um determinado momento da entrevista o professor falou que os seus alunos 

precisam também aprender a falar melhor. Neste caso “o português pode dar o auxílio. Eles 

falam oitcho e não oito. Eu acho horrível quando o pessoal fala isso. Eu até me tremo”. 

Aproveitando este estranhamento com o modo de falar dos alunos o professor informou que 

morou em várias regiões do país, norte, sul, sudeste. 

Sua maior gratificação, como professor, é receber o reconhecimento do aluno. Seu 

maior desafio é trabalhar com os alunos desinteressados e aqueles “que não têm base. Tem 

aluno na 8ª série que não sabe a tabuada”. “Eu tento motivar, ser cordial, ser amigo, mas o 

pessoal da noite chega muito cansado e é muito difícil de prestar a atenção”. “Eu peço muito 

para o pessoal prestar atenção, porque eles trabalham, chegam cansados, querendo relaxar e 

ainda querem fazer o social, conversar”. “Eu tento sempre ser cordial. Só porque é aluno, não 

quer dizer que seja inferior e que eu não vou cumprimentar ou falar com eles fora ou dentro 

da escola”. 

Outra dificuldade apontada são os baixos salários. Refere que há professores que 

trabalham os três turnos para sobreviver e que não têm tempo “para preparar aula, fazer 

pesquisa, nada. Eu também trabalho os três expedientes. Como engenheiro civil durante o dia 

e a noite como professor. Só que o engenheiro civil tem um nível salarial melhor do que 

professor.” Lembra que os países se desenvolvem quando priorizam a educação e que estes 

poderiam ser um exemplo para o Brasil. Cita o exemplo de Cuba que tem “uma medicina de 

ponta”.  

Seu grande desafio “é pegar aqueles alunos que não têm a menor base e tentar nivelar 

com o resto da turma. Tem aluno que está ali empurrado, que nem deveria tá naquela turma. 

Outros estão ali só pra zonar e não querem fazer nada. Com esses é mais difícil”. 

Refere que talvez por a escola situar-se “em um bairro bom nunca presenciou cenas de 

violência, só algumas carteiras quebradas, que parece que é uma coisa costumeira para eles, 
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mas a gente tem sempre a patrulha do bairro por perto. Essa patrulha é um grande 

diferencial”.  
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9.2.20. Protocolo 20 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Num lugar muito bonito e cheio de vida, a “Terra da Compreensão”, as pessoas e 

animais viviam em harmonia com a natureza e todos respeitavam as diferenças de cada um e 

ajudavam um ao outro. Um belo dia “Rancor” um morador da “Vila de um por si” chegou a 

“Terra da Compreensão” e disse que tudo ali estava errado que as pessoas perdiam muito 

tempo em ajudar os outros e esqueciam de cuidar de seus próprios interesses. “Rancor” estava 

decidido a mudar as regras naquele lugar quando apareceu a fadinha “Posso Ajudar” e 

esclareceu a ele que quando ajudamos os outros encontramos quem nos ajude também e a 

felicidade, satisfação de saber que podemos contribuir para aliviar a dor de alguém é tão 

grande que poucos sentimentos fazem tão bem ao coração. 

“Rancor” ainda resistiu à mudança, mas aos poucos vendo como as pessoas eram 

felizes ele se convenceu. A fadinha “Posso Ajudar” mostrou a ele onde tudo começou, onde 

as pessoas que se sentiam só e excluídas, encontravam amor, acolhimento, aprendiam a 

evoluir e ajudar os outros... numa casinha muito simples, mas que fazia as pessoas sentirem-se 

bem.  

Esta casinha recebia o nome de “Escola”. 
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9.2.20.1. Análise Estrutural 

 

9.2.20.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O traçado gráfico deste protocolo ocupa todo o espaço destinado ao desenho com 

todas as figurações detalhadamente representadas. A figura de maior destaque no desenho, 

pelo seu tamanho, é um rosto como se tivesse sido talhado em um tronco de árvore. Nele 

podem ser vistos pequenos olhos, sobrancelhas, nariz e boca. Acima de sua cabeça duas 

nuvens desenhadas. 

Da parte superior da sua cabeça saem linhas sinuosas como se fossem galhos. A parte 

inferior deste tronco está ladeada por quatro pequenas roseiras, duas de cada lado. Um pouco 

abaixo das roseiras, no lado esquerdo tem uma fogueira acesa.  

Do lado direito do tronco saem três linhas sinuosas. Duas delas tocam em uma grande 

seta que se expande em direção a uma nuvem. Na parte inferior da seta tem um emblema ou 

desenho de uma bola circulada por dois pequenos braços arredondados. Um pouco mais 

embaixo aparecem três pares de linha em volta do suporte da seta. 

A seta se posiciona demarcando o limite entre o monstro e o refúgio. Do lado esquerdo 

ficam o monstro, o fogo (fogueira) e o elemento cíclico (flores). Do lado direito podem ser 

vistos o refúgio (escola), o personagem (fada), o animal (pássaro), a água (rio), a queda 

(queda d’água). 

Ao lado direito destes dois grandes desenhos tem uma pequena casa como o nome 

escola escrito na frente. Essa casa tem uma porta com trinco e uma janela com uma 

cortininha. Tem também pequenas letras e números: a; b; c; e 1; 2; 3.  

Um pouco abaixo da escola, tocando em uma de suas extremidades tem uma figura de 

mulher com muitos detalhes desenhados e expressão feliz. Esta mulher porta um pequeno 

objeto na mão, possivelmente uma flor.  

Na margem superior da folha tem um traço do qual saem raios e perto dele um pássaro 

voando. Um pouco abaixo tem umas linhas inclinadas como se fosse uma cachoeira. 

O cenário deste protocolo é cheio de detalhes e figurações remetendo a símbolos de 

vida. Várias flores, uma personagem descontraída, um monstro hiperbolizado, mas sem 

expressar nenhum perigo em sua fisionomia. A demarcação do ambiente pela seta sugere uma 

separação própria a uma estrutura heróica. O clima geral da cena aponta para uma estrutura 

mística. Possivelmente estaremos diante de uma Estrutura Sintética. 
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9.2.20.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.2.20.4. Idéia central do discurso: “Minha experiência de vida”. 

A autora deste protocolo não ficou indecisa entre duas ou mais soluções para começar 

a sua história nem foi inspirada por nenhum filme ou livro. Os elementos essenciais para a 

construção do desenho foram: “a escola, o monstro e a fadinha (o personagem)”. 

Os elementos a serem eliminados foram: “a espada, porque a luta era de consciência, 

não física, não encontrei representação para ela”. A cena termina “numa mudança de ação. 

Ideologia”. Se tivesse que participar da cena, a autora do protocolo seria “a fada (o 

personagem) que trabalha para melhorar, transformar as pessoas “frias”, “egoístas” em 

pessoas mais agradáveis e humanas”. 

O relato desta história, como explicitado pela autora do protocolo, trata de uma luta de 

consciências, um combate entre o bem e o mal. Neste duelo há uma alternância de situações 

peculiares, ora remetendo a uma Estrutura Mística, ora representando uma Estrutura 

Heróica. 

Na primeira seqüência, do número 1 ao número 6, o ambiente é acolhedor, cheio de 

vitalidade e harmonia. Em meio a este cenário, a “Terra da compreensão”, surge o monstro 

“Rancor” querendo alterar todos os valores norteadores dos habitantes do lugar. Inicia-se 

então o duelo entre valores. Elementos da estrutura heróica se fazem presentes na disputa 

entre interesses de solidariedade e indiferença. Da seqüência 7 a 25 percebe-se a atualização 

desta estrutura. Aqui, o duelo é de “consciência” e a luta é “ideológica”, de “mudança de 

ação”. Portanto, a arma utilizada para tentar vencer esta guerra é a palavra, a retórica. É pela 

argumentação que o monstro “Rancor” e a fada-heroína “Posso ajudar” tentam vencer esta 

polêmica.  

A partir da seqüência 26 fica claro que o herói destruiu o monstro. Retoma-se assim o 

clima acolhedor e harmonioso próprio à estrutura mística.  

A alternância de universos heróicos e místicos nos remete a presença de um duplo 

universo existencial, particularmente ao Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  
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9.2.20.5. 5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. –  

 

Queda: A queda d’água (Morfológica). Transportar água aos lugares da cena (Funcional). 

Vida (Simbólica). 

A – queda d’água – representa a queda neste protocolo. Sua função é – transportar água aos 

lugares da cena – encontrando-se no grupo “utilidade diversa”. No plano simbólico (Vida) 

está representando Vida. 

 

Espada: Seta (Morfológica). Poder. Intimidar (Funcional). Poder (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – seta –. A alteração da imagem da espada real 

geralmente está associada a um micro universo místico. Contudo, a diferenciação e 

classificação da estrutura serão realizadas pela análise da função através da qual a espada 

estiver vinculada (DURAND, Y. 1988).  

  Considerando a localização e o posicionamento da seta no desenho, nos parece que ela 

pode ser interpretada como símbolo de verticalidade e comunicação entre a terra e o céu. É 

indicativa de um caminho, e neste protocolo, o caminho é para o alto.  

Sua função é – poder, intimidar –. Sua função está sendo tratada simbolicamente. No 

plano simbólico (Poder) está representando Vida. 

 

Refúgio: Escola (Morfológica). Acolher. Transformar (Funcional). Transformação 

(Simbólica). 

O refúgio é representado pela – escola –. Esta representação se inclui na categoria 

“habitat construído”. A função do refúgio é – acolher, transformar –. A escola é um local de 

acolhimento e transformação, no qual as pessoas que se sentem sós e excluídas encontram 

amor e aprendem a evoluir e ajudar os outros, segundo relato do protocolo. No plano 

simbólico (Transformação) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Monstro (Morfológica). Destruir (Funcional). Medo (Simbólica). 

O monstro devorador é representado pelo – monstro –. Apesar de sua figuração no 

desenho aparecer hiperbolizada, sua expressão não é amedrontadora. O relato não se dirige 

claramente a esta figura. Supõe que ele esteja representando “Rancor”, o morador da “Vila de 

um por si”.  

Sua função é – destruir –. Pode ser incluída na categoria “ameaça potencial” (Durand, 

Y. 1988). No plano simbólico (Medo) está representando Morte. 
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Elemento cíclico: Flores (Morfológica). Enfeitar (Funcional). Harmonizar (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelas – flores –. Esta representação está contida 

em “natureza reprodutora” o qual faz parte do “movimento evolutivo de expansão e 

reprodução” (DURAND, Y. 1988). 

Sua função é – enfeitar –. Esta função faz parte da designação particular “adorno” 

(DURAND, Y. 1988). No plano simbólico (Harmonizar) está representando Vida. 

 

Personagem: Fada (Morfológica). Harmonizar. Refletir (Funcional). Uma fada. O bem 

(Simbólica). 

O personagem é representado pela – fada – a qual faz pare da categoria “diversos” no 

inventário de amostra pesquisado por Durand, Y. (1988). De acordo com Chevalier & 

Gheerbrant (1982), as fadas simbolizam os poderes paranormais do espírito e as habilidades 

mágicas da imaginação. Usualmente recorrem-se às fadas para a satisfação de ambições 

desmedidas ou como “uma compensação para as aspirações frustradas” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1982:415).  

Sua função é – harmonizar e refletir –. Papel atribuído a uma função simbólica. No 

plano simbólico (Uma fada. O bem) Vida. 

 

Água: Rio (Morfológica). Mostrar a vida (Funcional). Vida (Simbólica). 

A água neste protocolo esta representada pelo – rio –. A função do rio é – mostrar a 

vida –. Apresenta uma função simbólica. No plano simbólico (Vida) está representando 

Vida. 

 

Animal: Pássaro (Morfológica). Dar idéia de paz. Vida (Funcional). Vida (Simbólica). 

O animal é aqui representado pelo – pássaro –. Aqui, a função deste elemento é – dar 

idéia de paz, vida –. Apresenta uma função simbólica. No plano simbólico (Vida) está 

representando Vida. 

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Aquecer (Funcional). Vida (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira – localizada perto do 

monstro. A função deste elemento é – aquecer –. Pertence a categoria “utilidade para o 

personagem”. No plano simbólico (Vida) está representando Vida. 
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9.2.20.6. Síntese da análise do protocolo   

 

O cenário deste protocolo como explicitado pela sua autora trata de uma luta de 

consciências. O que está em jogo na cena dramática é uma disputa de valores, um combate 

entre o bem e o mal. Neste duelo há uma alternância de situações peculiares ora remetendo a 

uma estrutura mística, ora representando uma estrutura heróica. 

Em se tratando de um duelo de “consciências” e a luta sendo “ideológica”, a arma 

utilizada para vencer este embate foi a palavra, e a retórica.  

Foi através da argumentação da fada “Posso Ajudar” que o monstro “Rancor” foi 

convencido a adotar os valores de solidariedade adotados na “Terra da compreensão”.  

 A alternância de universos heróicos e místicos, nos remete a presença de um duplo 

universo existencial, particularmente ao Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico 

estruturado de forma positiva. 

 

9.2.20.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor   

 

A professora de matemática entrevistado tem 31anos de idade e 12 anos de magistério. 

Trabalha em instituição pública e privada. Professa a religião católica. Considera-se de classe 

média. Graduou-se em licenciatura em matemática pela UFPE e fez especialização em ensino 

da matemática pela UFRPE. Foi aluna da escola pública do ensino fundamental ao ensino 

superior.  

Ao ser indagada sobre o percurso percorrido até tornar-se professora, a entrevistada 

refere o incentivo recebido por um professor no ensino médio. “Mesmo fazendo 

contabilidade, ele incentivou a gente na área de matemática e criou um laboratório de 

matemática no qual eu trabalho até hoje. Esse professor faz parte da minha vida profissional, 

inclusive me orientou quando eu entrei na universidade. Até hoje ele me ajuda. Eu acredito 

que ele via em mim um potencial. Isso foi uma das coisas que me ajudaram muito, porque 

quando a gente é de escola pública tem poucos recursos e não tem muito a quem recorrer”.  

De modo análogo a outras histórias de vida de professores aqui relatadas, se nota, mais 

uma vez, o realce que uma vida pode revelar pelo fato de ser especialmente percebida – esse 

est percipi – tal qual focalizado por Hillman (1996).  A imagem que um mentor percebe em 

um pupilo se refere “às imbricações de uma complexidade e essas confusas curvas de 

implicação que são a verdade de toda a imaginação, permitindo-nos dizer que uma imagem é 
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o como completo de uma apresentação. Aqui estou eu, diante dos seus olhos. Está me 

entendendo”? (HILLMAN 1996:136).   

Desde criança sempre foi uma aluna aplicada e estudiosa. “Sempre fui primeira de 

classe. Meus pais sempre incentivaram muito e nunca tiveram trabalho com isso. Eu tinha 

uma relação boa com os professores, inclusive com os de matemática também”. 

Seu pai trabalhava como auxiliar de contabilidade e sua mãe em escritório. Segundo 

sua avaliação, recebeu uma educação muito rígida. Tinha horário pra tudo: “era de casa pra 

escola e da escola pra casa. Todos nós fomos bons alunos. Minha mãe sempre incentivou 

muito nesse aspecto. A gente não era criança de ficar na rua o tempo todo. Seis, sete horas, já 

estava todo mundo na cama” referindo a si própria e aos cinco irmãos. 

Para a professora, a matemática ocupa um lugar especial em relação às outras 

disciplinas. “Eu acho a matemática uma ponte pra compreensão de todas as outras disciplinas. 

Não colocando ela num patamar... mas... tudo começou na matemática. Historicamente a 

gente vê que muitas das ciências de hoje se desenvolveram, tiveram como alicerce a 

matemática. E a compreensão em problemas matemáticos ajuda a resolver problemas de 

outras disciplinas, ajudam a compreensão dessas outras disciplinas. Aí eu vejo a matemática 

como uma disciplina especial. O início de tudo”. 

Na escola, a matemática ainda é vista como uma disciplina difícil. “Culturalmente ela 

ainda é vista como uma matéria que só os bons sabem. Então tem menino que diz assim “eu 

sou é burro, eu não sei matemática e meu colega sabe”. “Mudar essa visão é difícil porque é 

uma coisa cultural, passada de pai pra filho”. 

Uma de suas gratificações “é quando você vê um aluno passar no vestibular e dizer 

que você contribuiu para isso. É encontrar um aluno que vai fazer matemática, e agradecer 

pelo incentivo dado, pelo potencial que eu percebi nele e que os outros professores não 

perceberam”. A professora atualmente trabalha no ensino fundamental, no curso pré-

vestibular da UFPE, na formação de professores da rede pública e em cursos de 

especialização em faculdade particular. 

Os desafios da escola são muitos. “Pra mim, ensinar no ensino fundamental é bronca. 

Até a sétima série é meio complicado. As séries iniciais são mais difíceis. Quanto menores 

maiores as dificuldades. A gente sai mais desgastada para dar outras aulas”.  

A professora parece sentir-se mais confortável trabalhando com jovens e adultos do 

que com crianças e relata as experiências bem-sucedidas em várias ocasiões. Questionada a 

que atribui o retorno positivo recebido dos alunos em várias ocasiões responde: “Olhe, eu 

acho que as pessoas que passaram por minha vida me mostraram que a gente pode fazer a 



 

 

285

diferença. Eu tive esse professor que me incentivou no ensino médio e me incentiva até hoje. 

Na universidade eu tive pessoas que me orientaram que me fizeram ver e me mostraram que a 

gente pode fazer as coisas com amor e pode dar certo. Se você for fazer alguma coisa assim 

por dinheiro, ser professor não é a profissão certa para isso. Ou você faz por amor, ou você 

realmente não faz.” 
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9.2.3. Quadro resumo da análise dos protocolos dos professores de matemática 

 

Análise elemencial morfológica 

9.2.3.1. QUADRO Nº 01 - Representação dos elementos (imagens) 

 

Professores de Matemáticas 
 

Representação dos Elementos 
 

 

Nº Queda Espada Refúgio Monstro 
Devorador 

Elemento 
Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

1 Roda Gigante Haste da Roda 
Gigante O Ar na Roda O cemitério Roda Gigante O casal Lago  Peixes, Aves Amor do 

Casal 

2 Folhas Espada Casal Peixe Roda Gigante Observador Água - Lago Garças, Peixe Bomba 

3 Espada Desenho de 
espada Igreja Cães do Mato Chuva Homem Lago Cavalo Vela 

4 Escada ----------------- Igreja Braços e Pernas Sol Frei Rio Peixe, Galo, 
Cavalo Assustado Fogueira 

5 Cachoeira Espada na mão 
do pai Casa-escola Homem Bola Menino Água (rio) Peixe  Fogo 

6 
Cair da 
jangada 

Facão em cima 
da mesa 

Casa em um 
local 

Tubarão ou mal-
feitor que pode 
aparecer 

O sol, o mar, 
os pássaros 

Eu, curtindo 
esse momento 
(vida) 

Mar Pássaros, 
Tubarão Fogueira 

7 Pássaro baixo Espada Casa dos 
Pássaros A quase-Águia Água, Nuvem, 

Lago O Homem Caldeirão, 
Lago 

As Aves 
pequenas Fogueira 

8 
Quede 

D’agua Espada Casa Monstro Moinho Homem Água Peixe Fogueira 
 

9 

O Jovem 
diante dos 
Obstáculos 
Sociais 

Os Obstáculos A Escola 
A Sociedade 

como hoje está 
organizada 

Os Peixes O boneco O rio Os Peixes A Fogueira 
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Nº Queda Espada Refúgio Monstro 
Devorador 

Elemento 
Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

10 Catarata Arma de Defesa Rio 
Animal 

escondido atrás da 
árvore 

Moinho Por mim Rio Peixe Fogueira 

11 Cachoeira Espada Caverna Figura estranha Tambor Monstro 
Jão Queda Ave Fogueira 

12 Cachoeira Espada Gruta de pedra Pássaro gigante Rio, arvora 
frutífera, o dia 

Família 
destacando o 
“pai”  

Rio, cachoeira Peixe, gatinho Fogueira 

13 Cachoeira Espada Cabana Onça Roda de água Homem Cachoeira, rio Pássaro Fogueira 

14 
Acidente 
geográfico Espada Caverna Lobo Cata-Vento Caricatura de um 

professor Mar Tartaruga Fogueira 

15 D’água Ferida Estrela Mãos (escondido 
por trás da moita) Ar Eu Rio Borboleta e Peixe Estrela 

16 Cachoeira 
Instrumento de 
defesa na mão do 
homem 

Casa numa ilha Tubarão Moinho Homem Cachoeira, Rio Gato, Peixe 
 Fogueira 

17 

Água caindo 
formando uma 
cachoeira 

Uma arma de 
defesa 

Lugar de 
descanso e 
planejamento 

Um pássaro 
voador O redemoinho O herói O rio  O monstro Produzido 

pelo monstro 

18 Cascata Espada A casa O trator A roda  O homem Pelo córrego O peixe Fogueira 

19 
João 
personagem Espada Caverna A sombra do 

monstro Bicicleta Boneco palito Rio Peixes Fogo 

20 
A queda 
d’água Seta Escola Monstro Flores Fada Rio Pássaro Fogueira 
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Análise elemencial funcional 

9.2.3.2. QUADRO Nº 02 - Função dos elementos  

 

Professores de Matemáticas 

 

Função dos Elementos 
 

 

Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

1 Diversão Sustentação Liberdade Morte Diversão União Beleza Beleza União 
Satisfação 

2 Reciclar Agredir Compartilhar 
aquecer 

Necessidade 
de sobreviver Divertir Relatar o que ver 

Abrigar peixe e 
garça  
 

Tranqüilidade Violência 

3 Proteger Proteção Proteção Atacar Alimentar a 
natureza Defesa Alimentar a 

natureza Deslocamento Iluminar 

4 Consertos ---------------         Proteção Atormentar Luz Paz Sobrevivência Vida Prepara o 
alimento 

5 

De apresentar 
coisas que estão 
fora do nosso 
alcance 

Proteção contra 
a maldade 
 

Proteção 
fortaleza 
 
 

Mostrar os 
nossos erros 
 
 

 Entretenimento 
(diversão) 
 
 

Apresentar nosso 
futuro 
 
 

 Apresentar algo 
importante em 
nossas vidas 

Mostrar  que é 
possível nadar 
 

Mostrar 
elemento 
contrário ou 
distante 
 

6 Ser uma queda 
em que eu possa 
me levantar 

Defesa do 
agressor 
Tratar comida 
Cuidar do mato 

Repouso, 
reflexão, viver 
bem 

Agressor Refazer a vida 
Mostrar que vale a 
pena abdicar de 
algumas coisas 

Elemento essencial 
para viver e lazer 

Pássaro 
representando 
liberdade 
Tubarão 
agressor 

Luz 
Necessidade 
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Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

7 

Mostrar o 
destino dos 
seres vivos 

O uso da 
técnica para o 
domínio 

Esconderijo, 
abrigo para os 
que sobrevivem 

Predador 

Representar os 
meios disponíveis 
a todos os 
animais 

Modificador das 
regras seguidas 
pelos demais 
animais 

Permitir 
sobrevivência Presas 

Servir aos 
propósitos do 
homem 

8 Gerar energia Guardar como 
lembrança Proteção 

Sem função 
Está só na 
cabeça do 
personagem 

Gerar energia 
Personagem 
principal 
Observador 

Gerar energia Ornamentação 

Espantar o 
monstro ou 
algum animal 
 

9 As derrotas Os obstáculos O apoio, a 
orientação 

As questões 
sociais vividas 
pelo 
personagem 

Ciclos da vida Representar o 
jovem 

A vida em nosso 
planeta Ciclos da vida 

Representar 
o 
conheciment
o 

10 
Servir de 
energia  Defesa Relaxar Destruir a 

mim Produzir energia Refúgio Me acalmar 
Companhia e 
compartilhamen
to 

Aquecer o 
frio do meu 
medo 

11 

Proteção 
Distância 
inacessível 

Matança Esconderijo Causar medo Instrumento para 
fuga 

Jão-observador 
pratica a ação 

Distância 
inacessível Presa fácil Assar o pato 

12 

Proporcionar 
diversão e 
prazer 

Defender, 
Instrumento de 
proteção e 
defesa 

Proporcionar 
segurança e 
conforto 

Ajudar a 
família a ver 
além do seu 
entorno 

Representar a 
constante 
modificação da 
vida 

A família interagir 
no ambiente e o pai 
protegê-la 

Fonte de alimento, 
saciar a sede e 
amenizar o calor 

Alimento e 
companhia 

Fonte de 
calor 

13 

 
Beleza, 
Utilidade 

 
Utensílio, 
Defesa 

 
Proteção 

 
Ameaça 

 
Renovação 

 
Espécie humana 

 
Fonte de alimento 

 
Vida na 
natureza 

 
Proteção 

14 

Representa uma 
descontinuidade 
do plano do 
chão 

Defender e 
atacar 

Guarda segredo 
ou esconde 

Ser puro, Ser 
natural Girar, divertir 

Chamar a atenção 
para algo 
importante 

Fonte de vida e 
alegria Viver  Proteger do 

frio 

15 

Momentos 
difíceis da nossa 
vida 

Instigante e 
motivadora Repor as energias Reflexiva Dar novas 

oportunidades Ser feliz Limpeza e 
determinação 

Compor a 
natureza Aquecer 
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Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

16 Energia cinética Defesa (nesse 
contexto) Isolar-se Ataque 

Promover a 
diminuição da 
energia cinética 
da cachoeira 

Viver 
tranqüilamente Movimento Abundância 

Elemento 
essencial 
para a 
subsistência 
do homem 

17 
As dificuldades 
do dia a dia Defesa Descanso e 

planejamento 

Amedrontar 
Criar 
dificuldades 

Complicar a vida 
das  pessoas 

Defensor 
Resolvedor de 
problemas 

Receber e levar os 
problemas para 
longe 

Dificultar a vida 
das pessoas 

Destruir 
Criar 
dificuldades 

18 

Mover a rocha 
para gerar 
energia 

Cortar madeiras 
secas para 
alimentar o fogo 

Abrigo Devastar a 
natureza Girar o dínamo Proteger a natureza 

Saciar a sede do 
personagem. 
Abrigo de peixe 

Purificar a água 
de outros 
organismos 

Aquecer-se 
do frio 

19 
Derrubar o 
personagem 

Derrubar o 
personagem Esconder Assustar Exercício Levar queda Beleza A ser pescado Fazer luz 

20 

Transportar 
água aos lugares 
da cena 

Poder, 
Intimidar 

Acolher 
Transformar Destruir Enfeitar Harmonizar 

Refletir Mostrar vida 
Dar idéia de 
paz, 
 Vida 

Aquecer 
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Análise elemencial simbólica 

9.2.3.3. QUADRO Nº 03:  Simbolismo dos elementos  

 

Professores de Matemáticas 
 

Significação dos Elementos 

 

Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

1 
A necessidade de 
diversão 

Busca para o 
alto 

Liberdade 
Longa vida 

Falta de 
conhecimento e 
perspectiva 

Satisfação 
Alegria Satisfação Serenidade 

Paz          - Amor 
Paixão 

2 Processo natural Violência Amizade Fome Necessidade da 
criança brincar A minha pessoa Vida Paz Violência 

3 Defesa Força Fé O mal Traços Força Fertilidade Transporte Luz 

4 Dor   -----------        Medo Medo Alegria Paz Vida Vida Sobrevivên-
cia 

5 

Embora esteja 
fora do nosso 
alcance podemos 
vê-la e estudá-la 

As “armas” que 
devemos possuir 
que possibilitam 
enfrentar o dia-
a-dia 

A escola ou a 
casa 

A dureza que a 
vida mostra 

Fase ótima da 
vida (infância) 

A nossa 
preocupação 
com a formação 

A matemática 
(embora 
pareça além 
podemos 
compreendê-
la) 

Mostra que é 
possível 
conviver com 
a matemática 

Embora 
contrário 
também pode 
ser 
compreendi-
do 

6 

As decisões que 
muitas vezes não 
realizamos ou 
deixamos de 
conseguir 

Para sobreviver Busca pela paz 
O momento de 
vida que 
estamos vivendo 

Os elementos 
essenciais de 
continuidade 

Elemento 
essencial para 
refletir 

Elemento 
essencial para 
viver 

Paz e violência 
Elemento 
essencial 
para viver 
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Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

7 

A sucessão. 
Todos que 
vivem,cumprem 
algo e se vão 

Distanciamento 
(diferenciação) 
do homem dos 
demais 
predadores 

Não consegui 

O papel 
semelhante ao 
que o homem já 
desempenhou 

O equilíbrio Ele próprio O equilíbrio Parte do 
equilíbrio  

Domínio das 
forças 
naturais pelo 
homem 

8 Energia Recordação Tranqüilidade Imaginação Movimentos 
circulares O centro Vida Vida Calor 

9 
As derrotas 
vividas Dificuldades O caminho a ser 

seguido  
A sociedade 
atual Fases da vida 

Os jovens das 
classes menos 
favorecidas 

Vida  Vida Luz 

10 

Utilidade para 
produção de 
energia 

Segurança Acalanto Morte Civilização Má condição de 
dormir 

Renovação de 
espírito Confessionário Uma defesa 

parcial 

11 
Natureza 
Vida Ataque Proteção Esquisito Rapidez na fuga 

Figura esquisita 
(monstro) 
Dúvida (João) 

Proteção Pato Facilidade 

12 
Lazer 
Recreação Proteção Local onde todos 

ficam juntos 
As diferenças 
entre as pessoas 

Percurso, 
Trajetória 
Propósitos 

O ser humano 

Elemento 
essencial à 
vida dos 
homens, dos 
animais e dos 
“monstros” 

Amizade 
Compartilham
ento 

Aversão 
Antipatia 

13 Força Segurança Segurança Perigo Renovar Vida Serenidade Liberdade Vida 

14 
Alturas e 
liberdade 

Poder, 
destruição e 
justiça 

Algo que dorme O animal 
adormecido Movimento Alegria e 

cuidado Deus Longevidade e 
equilíbrio 

Calor e 
proteção 
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Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

15 

Dificuldade e 
valorização do 
lado bom das 
coisas 

Mau Particularidade O próprio eu Nossa vida de vai 
e vem Criação de Deus União e 

objetivos 
Liberdade e 
simplicidade Energia 

16 
Beleza da 
natureza Defesa Segurança Perigo Inversão Ser inteligente Harmonia Cadeia 

alimentar 

Em 
determinadas 
situações 
elemento 
essencial 

17 Problemas diários 
Os pensamentos 
para resolver os 
problemas 

Minha residência A luta 
profissional 

O processo de 
evolução 
profissional 

Eu e outras 
pessoas que 
conheço 

Modo de 
resolver os 
problemas 

As 
dificuldades da 
profissão 

Os ataques 
pessoais que 
sofro e 
consigo 
resolver 

18 

Existem para que 
aprendamos 
retirar algo deles 

Serve para 
separar o útil do 
inútil 

Lugar de 
aconchego 

O poder 
público, 
latifundiários e 
homicidas 

Aprender a 
diferenciar cíclico 
de rotina 

Eu mesmo na 
luta do dia a dia 

A fonte do 
saber que 
todos devem 
buscar 

Os peixes que 
eu cuido hoje 
Meus alunos e 
Meus filhos 

Representa o 
calor humano 

19 

Queda 
Desvio 
Falha 

O que faz cair Esconderijo Uma queda 
maior Continuidade O homem Natureza Natureza 

Vida Iluminação 

20 Vida Poder Transformação Medo Harmonizar Uma fada  
O bem Vida Vida      Vida 
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9.2.3.4. Quadro Nº 04: Simbolismo Vida/Morte 

Professores de Matemática 
 

Elementos 

AT-9 

Protocolos 
Total 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 115 16 17 18 19 20 

Queda Vida Vida Vida Morte Vida Morte Morte Vida Morte Vida Vida Vida Vida Vida 
Vida 

orte 
Vida Morte Vida Morte Vida 

Vida 14 

Morte 07 

Espada Vida Morte Vida — Vida Vida Vida Vida Morte Vida Morte Vida Vida Morte Morte Vida Vida Vida Morte Vida 
Vida 13 

Morte 06 

Refúgio Vida Vida Vida Morte Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida — — Vida Vida Vida Vida Vida 
Vida 17 

Morte 00 

Monstro 

Devorante 
Morte Morte Morte Morte Morte Morte Morte Vida Morte Morte Morte Vida Morte Vida Vida Morte Morte Morte Morte Morte 

Vida 04 

Morte 16 

Alguma 

coisa 

Cíclica 

Vida Vida — Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida 
Vida 19 

Morte 00 

Personagem 
Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Morte Morte Morte Vida Vida Vida 

Vida Vida Vida Vida Vida Vida 
Vida 17 

Morte 03 

Água 
Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida 

 

Vida Vida Vida Vida 

Vida 20 

Morte 00 

Animal 
Vida Vida Vida Vida Vida Morte Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida 

 

        Morte Vida Vida Vida 

Vida 17 

Morte 02 

Fogo 
Vida Morte Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Morte Vida Vida Vida Vida 

   

Morte  Vida Vida Vida 

Vida 17 

Morte 03 

Total 

Vida 07 Vida 06 Vida 07 Vida 05 Vida 08 Vida 07 Vida 07 Vida 09 Vida 05 
Vida 

07 
Vida 05 Vida 08 Vida 08 Vida 07 Vida 07 Vida 08 

       Vida 05 Vida 

08 

Vida 

06 
Vida 08 

 

Morte 01 Morte 03 Morte 01 Morte 03 Morte 01 Morte 03 Morte 02 Morte 00 Morte 04 
Morte 

02 
Morte 03 Morte 01 Morte 01 Morte 01 Morte 02 Morte 01

 

Morte  

 04

Morte 

01 

Morte 

03 
Morte 01 
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9.2.4. Quadro Nº 05: Dados complementares 

Protocolos de Matemática  

Protocolo Sexo Idade 

Tempo 

de 

Magisté-

rio 

Vida Escolar Atua na Rede Atua em Níveis de Ensino 

Religião 

Classe 

Social 

que julga 

perten-

cer 

Antecede

ntes 
Fundamental 

Médio 
Graduação Pós-graduação Pública Privada Fundamental Médio 

Supe-

rior 

01 M 50 20 
Escola 

Pública 

Licenciatura em 

Matemática. Privada

Especialização 

Pública 
X — X X — Muçulmana

Média 

baixa / 

Pobre 

Brasil/ 

África 

02 F 50 27 
Escola 

Pública 

Licenciatura em 

Matemática. Pública

Especialização

Pública 
X — X X — Católica Média 

NE/ 

Brasil 

03 M 55 35 
Escola 

Pública 

Licenciatura em 

Matemática. Privada

Especialização

Pública 
X — X — — Católica C 

NE/ 

Brasil 

04 M 50 27 
Escola Pública 

e Privada 

Engenharia Civil. 

Pública 

Especialização 

em Matemática
X X X X — Católica Média 

NE/ 

Brasil 

05 M 27 05 Escola Pública
Licenciatura em 

Matemática UFPE 

Mestrado em 

Educação 

Pública 

X — — X — Protestante C 
NE/ 

Brasil 

06 
M 48 

27 Escola Pública
Licenciatura em 

Matemática. Privada

Doutorado em 

curso 

 

Pública 

X X X X X 

Simpatiza 

com o 

Espiritismo 

Média 

baixa 

NE/ 

Brasil 
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07 
M 30 

11 Escola Pública
Licenciatura em 

Matemática Privada

Mestrado 

Pública 
X — X X X Espírita Média PE/RJ 

08 
M 41 

16 Escola Pública
Licenciatura em 

Matemática Privada
— X — X X — Católica 

Média 

baixa 

NE/ 

Brasil 

09 
M 51 

28 Escola Pública
Licenciatura em 

Matemática 

Mestrado 

Pública 
X X X X X Católica Pobre PE 

10 
M 45 

20 Escola Pública

Licenciatura 

Engenharia 

Publ./Privada 

Mestrado 

Pública 
X X X X — 

Católica 

Apostólico 

Romano 

Média PE 

11 
M 40 

15 Escola Pública

Licenciatura em 

Matemática 

Privada 

Mestrado em 

curso 

Privada 

X — — X — Espírita 
Média 

baixa 
PE 

12 
F 36 

20 Escola Pública

Licenciatura em 

Matemática 

Privada 

Doutorado em 

curso 

Pública 

X X X X X Evangélico
Média 

baixa 

NE/Brasi

l 

13 
F 44 

22 Escola Pública

Licenciatura em 

Matemática 

Pública 

Especialização 

Pública 
X — X X — Cristã Média 

NE/ 

Brasil 

14 
M 34 

08 Escola Pública
Licenciatura em 

Matemática Pública
— X X X X — 

Crer em 

Deus 

Média 

baixa 

NE/ 

Brasil 

15 
F 41 

09 Escola Pública
Licenciatura 

Matemática Pública
— X X X X — Espírita Média 

NE/ 

Brasil 
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16 
F 42 

18 Escola Pública
Licenciatura em 

Matemática 

Mestrado 

Pública 
X — — X — 

Espírita 

Kardecista 
Média    PB/PE 

17 
M 48 

26 Escola Pública

Licenciatura em 

Matemática 

Privada 

Mestrado 

Pública 
X X — X X 

Espírita 

Kardecista 
Média    PB/PE 

18 
M 51 

28 Escola Pública

Licenciatura em 

Matemática 

Privada 

Especialização 

Privada 
X — X X — Protestante

Média 

baixa 
  AL/PE 

19 
M 37 

02 
Escola Pública 

e Privada 
Engenharia Civil — X — X X — Espírita 

Média 

baixa 

RGS/ 

Europa 

20 
F 31 

12 Escola Pública

Licenciatura em 

Matemática 

Pública 

Especialização 

Pública 
X X X X X Católica Média       PE 
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9.2.5. Tabela comparativa entre os micro universos da amostragem de professores de 

matemática (20 protocolos), objeto de pesquisa desta tese, a amostragem (838 

protocolos) de Durand, Y. (1988), e a padronização brasileira (995 protocolos), para o 

AT-9 de Rocha Pitta (1982).   

 

 
 

Estruturas 
 

Professores de 
Matemática Durand, G. Rocha Pitta 

Protocolos % Protocolos % Protocolos % 

Heróica 04 20 324 38,7 323 29
Mística 06 30 241 28,7 115 10,3
Sintética 09 45 188 22,4 325 29,2

Defeituosa 01 05 85 10,2 347* 31,7
Total 20 100 838        100 1110 100,2

* Este total superior ao número de testes aplicados, se deve à presença da categoria de estruturação defeituosa 
“Pseudo-desestruturado” que foi reclassificada, valendo assim duas vezes. 

 
A amostragem de Durand (1988), foi composta por uma população heterogênia com 

idades entre 15 e 50 anos, e com um nível escolar e origem sócio-econômica variados. 

A amostragem de Rocha Pitta (1982) foi composta por estudantes de graduação da 

UFPE e da UFRPE, situando-se 93,7% da população estudada em uma faixa etária que varia 

entre16 e 27 anos. Possivelmente, o número de estruturas defeituosas pode ser explicado pelo 

fato da maioria destes jovens ainda se encontrarem na fase da adolescência.  
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9.3. Análise dos Protocolos dos Professores de Disciplinas Diversas  

 

9.3.1. Protocolo 01 (História e Geografia) 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Certa vez, surgiu um dragão numa cidade, que estava aterrorizando toda a população. 

Porém não havia ninguém que tivesse coragem de derrotá-lo pois temiam ser devorados pelo 

monstro. 

O rei desse lugar anunciou que quem conseguisse derrotar o monstro seria aclamado o 

herói do reino, sendo respeitado e admirado por todos. Ninguém quis se candidatar. Até que 

surgiu um cavalheiro que se propôs a enfrentar o dragão. 

O dragão morava em uma caverna perto do rio. O rapaz foi até o local para travar uma 

árdua batalha contra o monstro. 

Todos ficaram escondidos, observando a luta. E com uma espada bem afiada, o rapaz 

se lançou contra o dragão, enfiando a espada em seu coração, deixando-o sem força, vindo 

logo a morrer. 

Daí por diante, o rapaz ficou sendo respeitado por todos, que o aclaram como herói. E 

como prêmio ele recebeu a mão da princesa em casamento. Mais tarde ficou sendo também o 

rei da cidade”.                        
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9.3.1.1.  Análise Estrutural  

 

9.3.1.2.  Análise do traçado gráfico (desenho)    

O desenho ora analisado está bem distribuído por toda a folha. Nele podem ser 

observados vários pequenos detalhes, contudo, sobressai em um primeiro plano a figura do 

herói portando uma grande espada, considerando a proporcionalidade dela com a sua altura.  

O herói segura a espada com as duas mãos e está de frente para o monstro, o qual 

cospe fogo. As figurações do monstro e do herói estão bem detalhadas. Os dois estão em 

posição de confronto e a expressão do herói não denota medo ou receio do enfrentamento. Há 

uma proximidade espacial entre os dois e o herói tem uma posição ereta e altiva.  

O traçado gráfico está concentrado no herói, no monstro e na espada. O Regime 

Diurno de Imagens está bem presente. Possivelmente estamos diante de um Micro Universo 

Heróico. 

 

9.3.1.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

 9.3.1.4. Idéia central do discurso: “A minha idéia foi centrada em uma história de contos de 

fadas, com príncipes e princesas. Não fiquei indecisa em soluções, montei logo a história na 

minha imaginação. 

Para a elaboração da sua história, a autora do relato se inspirou em filmes 

anteriormente assistidos. Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho 

foram a água, o dragão e o homem. Gostaria de eliminar as pedras “porque depois não achei 

necessário ter colocado elas, que ficaram mal localizadas”.  

A cena finaliza “com a morte do dragão, que como conseqüência o rapaz que o matou 

se deu bem na vida”. Se tivesse que participar da cena a autora do protocolo “estaria por trás 

das pedras, porém incentivando o rapaz a enfrentar o dragão. Depois iria parabenizá-lo pelo 

sucesso”.  

Esta seqüência narrativa exemplifica o protótipo da jornada do herói. A maioria dos 

heróis enfrenta, com coragem e determinação, dragões que representam uma ameaça para 

todos à sua volta.  Sua jornada chega a um final feliz e ele recebe como prêmio a mão de uma 

princesa e o respeito e a admiração dos companheiros que lhe reservam um lugar especial 

entre os mortais, sendo em seguida proclamado rei. 

Neste protocolo há um clima explícito de combate; a luta do bem contra o mal; da vida 

contra a morte. A maioria dos elementos está a serviço desta luta: A espada é utilizada pelo 
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herói para matar ao dragão; o fogo é cuspido da boca do dragão; a caverna é para mostrar 

onde o dragão se esconde. Os simbolismos utilizados neste protocolo, portanto, se associam 

àqueles próprios do Regime Diurno de Imagens e de um Micro Universo Mítico Heróico 

Integrado. 

 

9.3.1.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: A cachoeira (Morfológica). Representar uma queda d’água (Funcional). A beleza da 

natureza (Simbólica). 

A – cachoeira – representando a queda neste protocolo constitui o estereótipo da 

figuração da queda. Sua função é – representar uma queda d’água –. Esta função da queda 

pode ser incluída na categoria “utilidade diversa”. No plano simbólico (A beleza da 

natureza) está representando Vida. 

 

Espada: A espada (Morfológica). Liquidar o dragão (Funcional). O bem vencedor do mau 

(Simbólica). 

  A representação deste elemento é – uma espada –. Sua função é – liquidar o dragão –. 

Esta função faz parte do grupo “utilidade de combate” na categoria “defesa”. No plano 

simbólico (O bem vencedor do mal) está representando Vida.  

 

Refúgio: Caverna (Morfológica). Mostrar onde o dragão se escondia  (Funcional). Segurança 

(Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Sua função é – mostrar onde o dragão se 

escondia –. Esta função é de proteção para o adversário e pertence à categoria “habitat do 

monstro”. No plano simbólico (Segurança) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Dragão (Morfológica). Mostrar a situação a qual o rapaz enfrentaria 

(Funcional). O poder (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – dragão – faz parte do grupo 

“zoomorfia fantástica” (DURAND, Y. 1988).  

 Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:351), o dragão representa um guardião severo 

de tesouros ocultos e é visto como um símbolo do mal e das tendências demoníacas. “A luta 

entre o herói e o dragão ... deixa transparecer ... o tema arquetípico do triunfo do Ego sobre as 

tendências regressivas”.  
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Citando Rilke em Cartas a um jovem poeta Chevalier & Gheerbrant (1982:352), 

adverte que: “Todos os dragões de nossa vida são, talvez, princesas encantadas, que esperam 

ver-nos belos e bravos. Todas as coisas terrificantes podem ser, apenas, coisas inermes que 

esperam socorro de nós”. Afirma ainda, que, o dragão está primeiro em nós 

A função do monstro é – mostrar a situação a qual o rapaz enfrentaria –. Esta função 

faz parte de uma “ameaça potencial”. No plano simbólico (O poder) está representando 

Vida. 

 

Elemento cíclico: Os elementos da natureza (Morfológica). Embelezar o local (Funcional). A 

beleza da natureza (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado por – os elementos da natureza –. Faz parte da 

categoria “fenômenos naturais” figurando um “movimento cíclico contínuo” (Durand, Y, 

1988). 

Sua função – embelezar o local –. Esta função está associada à “comodidade e vida 

tranqüila” com a designação particular “adorno”. No plano simbólico (A beleza da 

natureza) está representando Vida. 

 

Personagem: O rapaz (Morfológica). Eliminar o mal (monstro) (Funcional). A coragem 

(Simbólica). 

O personagem é representado por – o rapaz –. Rapaz pertence à categoria “homem, 

homem jovem”.  

  A função do personagem é – eliminar o mal –. Esta função faz parte do grupo 

“estrutural heróico” na categoria funcional “combate vitorioso”. (DURAND, Y. 1988). No 

plano simbólico (A coragem) está representando Vida. 

 

Água: A cachoeira e o rio (Morfológica). Representar o que se pedia na situação (Funcional). 

A serenidade da natureza (Simbólica).  

A água, neste protocolo, está representada por – a cachoeira e o rio –.  

A função da água é – representar o que se pedia na situação–. Pertence à categoria 

“diversos”.  No plano simbólico (A serenidade da natureza) está representando Vida.   
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Animal: Os peixes (Morfológica). Como desenhei o rio escolhi os peixes (Funcional). A vida 

(Simbólica).  

O animal é representado por – os peixes –.  A função do animal é – como desenhei o 

rio escolhi os peixes –. A especificação desta função obedece a uma demanda de praticidade 

própria dos universos heróicos. No plano simbólico (A vida) está representando Vida.  

  

Fogo: O fogo lançado pelo dragão (Morfológica). De representar o poder do dragão 

(Funcional). O mal (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado por – o fogo lançado pelo dragão –. Esta 

representação faz parte da representação “fogo cuspido pelo monstro” a qual é a imagem mais 

freqüentemente encontrada nas estruturas heróicas (DURAND, Y. 1988).  

Sua função é de – representar o poder do dragão –. Situa-se no grupo “perigo para o 

personagem” como “arma do monstro, útil ao monstro”. No plano simbólico (O mal) está 

representando Morte. 

 

9.3.1.6. Síntese da análise do protocolo 

  

Neste protocolo há um clima explícito de combate; a luta do bem contra o mal; da vida 

contra a morte. A maioria dos elementos está a serviço desta luta: A espada é utilizada pelo 

herói para matar ao dragão; o fogo é cuspido da boca do dragão; a caverna é para mostrar 

onde o dragão se esconde. Os simbolismos utilizados neste protocolo, portanto, se associam 

àqueles próprios do Regime Diurno e Imagens e de um Micro Universo Mítico Heróico 

Integrado. 

 

9.3.1.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Estudos Sociais pela FUNESO. Tem 51 anos 

de idade e 30 de profissão. Trabalha em instituição pública no ensino fundamental. Professa a 

religião católica. Considera-se de classe média baixa. Foi aluna da escola pública do ensino 

fundamental ao ensino médio.  

Desde criança, a entrevistada relata que era incentivada pela mãe para ser professora. 

Sua mãe achava uma profissão muito bonita. Então ela sempre pensava: “Ah! Quando eu 
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crescer vou ser também professora”. A entrevistada menciona que se tornou professora tanto 

porque gostava como para satisfazer o desejo da mãe. 

Relata ainda que, tem três irmãs que também são professoras, além de um irmão que 

também exerceu a carreira do magistério e atualmente exerce uma atividade burocrática. 

A sua mãe, apesar de ter cursado até a terceira série do ensino fundamental sabia ler e 

escrever muito bem. Seu pai tinha um curso técnico de desenhista. Sua mãe era grande 

incentivadora da vida escolar dos filhos, a qual acompanhava com atenção. 

A escolha pelo curso de Estudos Sociais foi pela facilidade: “achava que esse seria um 

curso mais fácil”. 

Quando criança relata que nunca teve facilidade para a matemática. As matérias que 

mais gostava eram: História, Geografia e Português. Atualmente vê a matemática de uma 

maneira diferente: “não mais aquele bicho de sete cabeças de antigamente”. Quanto aos 

alunos refere que é raro um deles gostar de matemática. O depoimento dos seus alunos é que a 

matemática é muito difícil e que eles não têm “cabeça para essa matéria”. 

Sua principal gratificação pessoal é perceber o progresso no aprendizado dos alunos.  

Seu maior desafio profissional está relacionado com o comportamento dos alunos: 

“não prestam atenção, não têm consideração e não obedecem. Para não perder o controle da 

classe por completo, sou enérgica”. Considera que os pais não têm o mesmo empenho que 

tinham antigamente quanto ao incentivo à vida escolar das crianças.  

Ensina História e Geografia, mas tem preferência pela História. Gostaria de poder 

contar com mais recursos pedagógicos como filmes e slides para motivar mais seus alunos. 
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9.3.2. Protocolo 02 (História ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Um desenho sempre remete à infância, à brincadeira, à ludicidade. Talvez isso fique 

claro nos traços primários dos meus desenhos e na história a seguir. 

 Bárbara uma mulher forte e guerreira que vive isolada com sua comunidade está 

sempre alerta para protegê-la. No espaço em que vivem, há uma constante ameaça presente no 

imaginário dos seus habitantes, que é a presença de um monstro, sempre pronto a atacar. 

Como a Bárbara não acredita na existência desse monstro devorante, e para não ridicularizar 

os moradores da comunidade, mantém sempre uma fogueira acesa na entrada de uma caverna, 

onde todos acreditam habitar tal mostro. 

Sendo o local muito aprazível, com plantas, uma queda d’água, um rio repleto de 

peixes e com água sempre límpida, não seria justo que em função de um medo que passa por 

gerações, aqueles homens e mulheres fossem obrigados a se mudarem. 

A Bárbara veste-se como uma guerreira, usando uma espada e um escudo, com o 

objetivo de mostrar a todos que está sempre alerta e na espreita para eliminar o monstro, caso 

ele tente atacar a comunidade.  

A coragem da guerreira contagia a todos, lhes permitindo executar suas tarefas 

cotidianas e viverem um pouco mais tranqüilos nessa região tão bucólica que os abriga. Para 

ela, devemos vencer nossos medos utilizando as armas disponíveis, qualquer que sejam.”   
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9.3.2.1. Análise Estrutural 

 

9.3.2.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho ora analisado está bem distribuído por toda a folha. Os elementos que se 

salientam à primeira vista são: o personagem com a espada na mão, a fogueira e o refúgio, 

através do qual se vêem dois olhos. 

No alto da margem esquerda, próximo a consigna do teste está desenhado o sol. Um 

pouco abaixo uma árvore. Desta árvore parte uma cachoeira, que desemboca em um rio, no 

qual nada um peixe. 

Em um plano horizontal, mais ou menos no meio da cachoeira encontra-se a figura do 

personagem: uma mulher de porte ereto, altivo, segurando na mão esquerda a espada e na 

direita um escudo.  

Mais ou menos no meio da folha do desenho situa-se a fogueira.  À margem direita da 

folha pode ser observado o refúgio com dois olhos espreitando o ambiente.  

Este traçado gráfico remete ao Regime Diurno de Imagens. Não há cena de combate, o 

monstro não aparece, mas a personagem está portando uma espada e em posição altiva como 

a defender-se de uma possível ameaça.  

 

9.3.2.3.  Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.2.4. Idéia central do discurso: “Em torno de um filme que o meu pai gosta de assistir, 

chamado Shena, a guerreira. Eu particularmente acho o filme muito bobo, mas de tão bobo é 

engraçado.” Não ficou indecisa entre duas ou mais soluções: “Não pensei em soluções 

diferentes”.  

 Para a elaboração da sua história, a autora do relato se inspirou em um “seriado da 

televisão: Shena (ou Xena).” Construiu seu desenho em torno do “personagem central que é o 

ser humano. Das idéias que geram as ações. Do fogo, da espada e do monstro. Não eliminaria 

nenhum elemento “pois todos foram importantes para compor a história”. 

A cena termina com “os habitantes da comunidade enchendo-se de coragem, entram 

na caverna e descobrem que ali não existe nenhum monstro”. 

Se fosse participar da cena que compôs “eu seria a Bárbara, a protagonista. Faria o 

papel de levar as informações acerca da realidade”. 

Dando início à sua história a autora do protocolo faz um pequeno prefácio 

introduzindo o leitor na história que irá encontrar. Em um primeiro momento há uma volta à 
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“infância, à brincadeira e à ludicidade”. O tempo passado e presente se atualizam através da 

elaboração do relato, retomando traços infantis que se fazem presentes no desenho e na 

história, segundo foi enunciado no primeiro parágrafo do relato.  

A seqüência de números 04 a 08 fala de uma mulher combativa identificada como: 

Bárbara. Esta mulher é forte e guerreira e está alerta para defender sua comunidade de uma 

ameaça potencial: “a presença de um monstro sempre pronto a atacar.” Esta seqüência está 

claramente associada a um Regime Diurno de Imagens e a um Micronuniverso Heróico. 

Atenuando esta atmosfera ameaçadora o monstro não tem existência real, ele só está 

presente no imaginário dos moradores desta comunidade. Há uma tentativa de apaziguamento 

da angústia através da infantilização dos moradores do local e através de estratégias 

protetoras. 

Segue-se a descrição do espaço físico habitado por esta comunidade, a qual remete a 

um Regime Noturno de Imagens e a um Micro Universo Místico. O local é agradável e 

cercado por uma natureza pródiga. A questão temporal volta a ser abordada: “não seria justo 

que em função de um medo que passa por gerações, aqueles homens e mulheres fossem 

obrigados a se mudarem”.  

No trecho seguinte, das seqüências 26 a 35 o universo heróico volta a atualizar-se, 

para, em seguida, ser substituído por um universo místico, atualizado nas seqüências de 36 a 

40. 

Nas últimas seqüências o herói prevalece, pois “devemos vencer nossos medos 

utilizando as armas disponíveis, qualquer que sejam”. E voltando ao questionário, a cena 

termina “com os habitantes da comunidade enchendo-se de coragem, entram na caverna e 

descobrem que ali não existe nenhum monstro”. 

A alternância dos dois universos míticos, heróico e místico, ao longo do relato 

remetem a um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.3.2.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: Queda d’água. (Morfológica). Embelezar (Funcional). Força, vida (Simbólica). 

A representação da queda neste protocolo é – queda d’água –. Sua função é – 

embelezar –. Esta função da queda está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico 

(Força, vida) está representando Vida. 

 

 



 

 

308

Espada: Espada (Morfológica). Proteger (Funcional). Força, virilidade (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada –. Sua função é – proteger –. Esta função 

faz parte do grupo “utilidade de combate” na categoria “defesa”. No plano simbólico (Força, 

virilidade) está representando Vida.  

 

Refúgio: Cenário geral. Caverna (Morfológica). Espaço vivido. (Proteção) proteger.  

(Funcional).  A sobrevivência. A luta cotidiana. Medo (Simbólica). 

O refúgio é representado pelo – cenário geral e pela caverna –. O cenário geral no 

desenho e na história é uma “região bucólica” onde vivem os habitantes de uma comunidade 

isolada. Sendo assim, faz parte da categoria “espaço natural fracamente delimitado”.  

Sua função é – espaço vivido e (proteção) proteger –. Esta função é “lugar 

privilegiado” e “proteção humana”. No plano simbólico (A sobrevivência a luta cotidiana, 

o medo) está representando Morte. 

 

Monstro devorador: Dois olhos no interior da caverna (Morfológica). Instigar, provocar, 

assustar (Funcional). O desconhecido (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como –  dois olhos no interior da caverna – 

faz parte da classificação de imagens “abstração” do grupo “redução figurativa” (Durand, Y. 

1988).  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o olho é considerado na maioria das culturas 

como símbolo intelectual. Os dois olhos se identificam com o sol e a lua. O sol 

correspondendo ao olho direito representando a atividade e o futuro. A lua correspondendo ao 

olho esquerdo ligando-se à passividade e ao passado. 

A função do monstro é – instigar, provocar, assustar –. Esta função faz parte de uma 

“ameaça potencial”. No plano simbólico (O desconhecido) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Escudo Sol. (Morfológica).  Proteger. Garantir a vida (Funcional). Força 

(Simbólica). 

O elemento cíclico está representado por – escudo e sol –. O primeiro faz parte da 

figuração “objetos construídos”. O segundo faz parte da categoria “astros e meteoros” 

figurando um “movimento cíclico contínuo” (DURAND, Y. 1988).  

De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1982), o escudo simboliza a arma passiva, 

protetora, defensiva. Muitas vezes é utilizado como arma psicológica para vencer o adversário, 
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simplesmente pelas figurações nele contidas. Por sua natureza o escudo tem também um valor 

apotropáico, ou seja, de afastar malefícios. 

Sua função é – proteger e garantir a vida –. Esta função é utilitária e está associada à 

“subsistência”.  No plano simbólico (Força) está representando Vida. 

 

Personagem: Mulher (Morfológica). Pensar. Proteger (Funcional). A coragem. A consciência 

(Simbólica). 

O personagem é representado por – mulher – figuração menos freqüente para 

representar o personagem, tal qual o resultado do inventário pesquisado na amostragem do 

teste.. De acordo com o traçado discursivo “Bárbara veste-se como uma guerreira usando uma 

espada e um escudo”. Segundo Durand, Y. (1988), a indumentária guerreira e o “parecer” 

prevalecendo sobre o “fazer” são característico dos universos heróicos.  

  A função do personagem é – pensar, proteger –. Esta função é tratada 

“simbolicamente”. No plano simbólico (A coragem, a consciência) está representando 

Vida. 

 

Água: A cachoeira, rio (Morfológica). Alimentar. Purificar (Funcional). Vida (Simbólica).  

A água, neste protocolo, está representada por – a cachoeira e o rio –. A função da 

água é – alimentar, purificar –.  A primeira pertence á categoria “utilidade diversa”, a 

segunda tem conotação simbólica. No plano simbólico (Vida) está representando Vida.   

 

Animal: Peixe (Morfológica). Alimentar (Funcional). Vida (Simbólica).  

O animal é representado por – os peixes –.  A função do animal é – alimentar –.  A 

especificação desta função é “utilidade”. No plano simbólico (A vida) está representando 

Vida.  

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Proteger (Funcional). Força. Cuidado (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira – localizada perto do refúgio. 

Sua função – proteger – é tratada simbolicamente. No plano simbólico (Força, cuidado) está 

representando Vida. 

 

 

 



 

 

310

9.3.2.6. Síntese da análise do protocolo 

 

 No traçado discursivo deste protocolo há uma alternância de cenas de um potencial 

combate com cenas de tranqüilidade e integração com a natureza. A personagem é uma 

guerreira que assume esta posição apenas para defender sua comunidade de uma possível 

ameaça de um monstro imaginário, do qual só se vêem os olhos dentro de um refúgio. 

 A personagem se arma de uma espada e de um escudo. A primeira usada para proteção 

e a segunda, representada como elemento cíclico tem, contudo, a simbolização de uma arma 

passiva, protetora e defensiva.  

 O espaço geográfico no qual habita a comunidade é acolhedor e a heroína consegue, 

pela sua coragem, ser exemplo e modelo para a comunidade que consegue desmascarar o seu 

medo do monstro imaginário.  Estamos assim diante de um Micro Universo Sintético 

Existencial Diacrônico. 

 

9.3.2.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em História tendo também o 

mestrado na mesma área de conhecimento. Tem 46 anos de idade e 20 de profissão. Trabalha 

em instituição pública no ensino fundamental. Professa a religião católica. Considera-se de 

classe média baixa. Foi aluna de escola pública no ensino fundamental, médio, superior e no 

mestrado.  

Refere ter sido influenciada pela mãe para seguir a carreira do magistério: “apesar dela 

não querer que eu fosse professora não. Mas eu acabei seguindo os passos dela que era 

professora de Geografia do ensino fundamental e médio”. 

Na sua vida escolar nunca teve problema com nenhuma disciplina, mas sempre teve 

uma preferência especial por História. Como gostava muito de genética, seu primeiro 

vestibular foi em medicina. Depois decidiu por História. Acha que isso se deve à sua 

curiosidade de “querer entender o mundo, a origem das coisas... como as pessoas se 

relacionam, por que o mundo tá desse jeito. Fazer o resgate da minha própria história e querer 

entender o mundo também”. Além disso, menciona que talvez tenha sido influenciada por 

dois “excelentes professores de história”. 

Na sua vida escolar nunca teve problemas com matemática. Também refere gostar da 

história da matemática. 
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De maneira geral acha que os alunos têm dificuldade de interpretar, de fazer análise 

comparativa. “Eles acham mais fácil reproduzir o que está no texto. Muitas vezes eles 

reclamam que está mais difícil estudar história do que matemática”. 

A professora procura fazer com que os alunos entendam a “relação entre o passado e o 

presente. O que mudou? Como é que as coisas funcionam?” Gosta muito de trabalhar com 

poesia. Trabalha com poemas de Brecht, Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo 

Neto, Cecília Meireles, Gonçalves Dias. Trabalha, por exemplo, a questão da memória no 

poema de Drummond e de Gonçalves Dias. Um poema se refere à memória coletiva, o outro 

trata da memória individual.  

Um dos primeiros poemas que utiliza no trabalho com os alunos é Perguntas de um 

operário que lê de Brecht. A partir das perguntas do poema, vai fazendo as suas próprias 

indagações. Então “eu procuro trabalhar nesta perspectiva de quem é que faz a História. São 

os grandes personagens ou é o povo? Quem é o sujeito da História?” 

Lembra também que quando vai trabalhar o processo de independência do país, gosta 

de usar trechos do poema de Cecília Meireles, O romanceiro da inconfidência. Segundo a 

entrevistada, “começo logo assim: quem são esses heróis que são construídos? Como é que se 

constrói um herói dentro de uma sociedade? Como é que você destrói também um herói? 

Como você destrói determinado personagem?” E continua: “é nessa perspectiva que eu 

trabalho. Não tem nenhum segredo não”. 

O que lhe dar prazer na profissão é encontrar ex-alunos que reconhecem seu trabalho. 

Outra gratificação é encontrar ex-aluno fazendo curso de História. “Eu tenho quatro ex-alunos 

que fazem História. Aí o pessoal diz: Lá vem fulana (o próprio nome) influenciando todo 

mundo. Acho que eles descobriram a História e eu acho que colaborei bastante pra isso”. 

 Refere que o cotidiano da escola, o “miudinho” é mais difícil. “Eu agora tô com uma 

turma muito difícil. Meus 20 anos de experiência não tem contado muito. Essa turma tá me 

passando uma rasteira.” Atendendo a nossa solicitação, a professora amplia seu depoimento. 

“Talvez eu seja um pouco cruel porque eu vou falar de uma turma específica. O que eu tenho 

percebido é que  não é um comportamento que tem ocorrido só nas aulas de  História. É que 

essa crianças passaram por um processo de desumanização. Elas não se reconhecem como 

seres humanos, não se tratam como seres humanos. São pura agressão. Agressividade física e 

verbal. Eles não reconhecem nenhum limite, nenhuma autoridade. Então, meu desafio  hoje 

está sendo fazer com que elas se recuperem, que se percebam como seres humanos, e que 

possam olhar para o outro como um semelhante”. Alguns destes alunos “estão em situação de 

risco. São considerados marginais. E eles têm uma influência muito grande no grupo.” 
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Menciona que todo dia tenta um trabalho novo e que até para organizar a sala é um trabalho 

complicado e diz: “vou ser bem honesta. Até agora eu não encontrei o caminho. Mas ainda 

não desisti”. 

 A entrevistada utiliza ainda a estratégia de chamar a família para conversar sobre as 

crianças. E continua: “quando chega a família você entende tudo. Não precisa dizer nada. Só a 

abordagem, você já tem uma idéia. Por exemplo: chamamos uma mãe porque o filho agrediu 

uma menina, então ela já chegou dizendo assim: eu quero saber quem é o professor fulano de 

tal porque hoje eu vou dar nele, porque ele botou meu filho pra fora de classe”. 

 A professora também trabalha na formação técnico-pedagógica de professores de 

História. Com este grupo prefere trabalhar na formação continuada de professores de primeiro 

e segundo ciclos, pois considera este grupo de professores mais receptivo, mais aberto a novas 

experiências. 
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9.3.3. Protocolo 03 (História) 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

Minha história: 

 

“..., e daí a necessidade de buscar tantos mundos, os confins, os mais longínquos, até mesmo 

os cânions rugosos, separados em suas depressões por infinitos volumes de água. Lá haveria 

de ter um abrigo, uma caverna, mesmo a mais sombria caverna, úmida e fria, abrigada por 

insetos rastejantes, ainda seria um lugar. 

 Mesmo assim, Circe (deusa do tempo) e sua arma invencível (a ampulheta) não 

desistiu da perseguição e até lá fora ao seu perseguido caçar, com a fome voraz de Kronos que 

não poupou nem seus próprios filhos. 

 E foi assim, no cair da tarde, que aquele universo de linhas, formas, texturas, cores, 

seres e sensações outra vez estiveram a mercê novamente das garras do tempo.”    

 

 



 

 

314

9.3.3.1  Análise Estrutural 

 

9.3.3.2 Análise do traçado gráfico (desenho) 

Na figuração deste desenho aparecem linhas ondulantes que partem da extremidade 

superior de cada lado em direção à base da folha.  Duas das linhas tocam a base da folha, 

limitando um minúsculo espaço recortado por linhas horizontais e verticais, formando 

pequenos paralelepípedos.   

No alto, à esquerda, há raios solares. Perto deles uma figura de mulher, de frente, 

segura uma ampulheta. Perto dela está uma coruja em tamanho pequeno. A coruja só é 

figurada no desenho. Segundo Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1982:293), a coruja é uma ave 

noturna relacionada com a lua, pois não consegue suportar a luz solar. “É o símbolo do 

conhecimento racional – percepção da luz (lunar) por reflexo – em oposição ao conhecimento 

intuitivo - percepção direta da luz (solar).” Subindo pela linha ondulada vê-se uma cobra. 

 No alto, na segunda metade da folha à esquerda, observa-se um pássaro voando. Um 

pouco mais acima uma meia lua. A lua é também “símbolo de um conhecimento indireto, 

discursivo, progressivo, frio.” É também “símbolo do conhecimento por reflexo, isto é, do 

conhecimento teórico, conceptual, racional” (Chevalier, J. & Gheerbrant, A. 1982:562). A lua 

e a coruja, representadas neste protocolo estão ligadas por simbolismos idênticos.  

Logo a seguir, na metade superior da linha ondulada, à direita, há uns traçados em 

direção ao alto que parecem fogo. 

 No desenho não há indícios de combate, nem se vislumbra refúgio. Parece haver o 

predomínio de uma simbologia existencial, o que leva a supor que estamos diante de um 

Micro Universo Sintético. 

 

9.3.3.3 Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.3.4 Idéia central do discurso: “Em torno da idéia do tempo, da sua inevitabilidade e 

voracidade”  

Para a elaboração da sua história, a autora do relato se inspirou na “minha própria 

formação de historiadora. O tempo ainda é para mim o maior mistério a ser vivenciado”. Os 

elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho foram: “o cânion cheio de 

cavernas incrustadas no seu interior; a coruja, símbolo do conhecimento; Circe, a deusa da 

história”. Não gostaria de eliminar nenhum dos elementos.  
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A cena finaliza “com um possível encontro do homem com o tempo do qual ele tenta 

escapar”. Se tivesse que participar da cena a autora do protocolo diz “Eu seria Circe, a que 

controla a ampulheta”.  

O presente relato transmite de uma forma intensa a angústia pela inexorabilidade da 

passagem do tempo e o encontro com a morte. Esta angústia está sendo representada pela 

procura ansiosa de um refúgio através do qual se pudesse escapar do tempo e da morte. ... “e 

daí a necessidade de buscar tantos mundos, os confins, os mais longínquos, até mesmo os 

cânions rugosos, separados em suas depressões por infinitos volumes de água”. 

A corrida contra o tempo e a angústia se intensificam. Qualquer abrigo seria útil, desde 

que pudesse estar a salvo deste monstro cruel, sem face e sem corpo, contudo, o mais 

poderoso. “Lá haveria de ter um abrigo, uma caverna, mesmo a mais sombria caverna, úmida 

e fria, abrigada por insetos rastejantes, ainda seria um lugar.” Observe que a caverna “é 

abrigada por insetos”. Seria habitada por insetos? Ou os insetos abrigam em si cavernas 

úmidas, frias e sombrias? Há uma projeção da angústia da autora do protocolo nestes insetos? 

É interessante notar que o refúgio não é representado no desenho.  

Mesmo com todo o esforço empreendido, “Circe (a deusa do tempo) e sua arma 

invencível (a ampulheta) não desistiu da perseguição e até lá fora ao seu perseguido caçar, 

com a fome voraz de Kronos que não poupou nem seus próprios filhos.” Circe, a deusa da 

morte horrenda e do terror, a feiticeira que transforma homens em animais, com a voracidade 

de Kronos sai em busca da sua presa. 

Mesmo com todo o empenho de um personagem abstrato, o qual aparece no relato 

como sujeito indeterminado, a vitória não é conseguida. “E foi assim, no cair da tarde, que 

aquele universo de linhas, formas, texturas, cores, seres e sensações, outra vez, estiveram à 

mercê novamente das garras do tempo”.   

Em resposta ao questionário sobre como termina a cena imaginada a autora do 

protocolo responde: “com um possível encontro do “homem” com o tempo do qual ele tenta 

escapar”.  

O presente discurso é estruturado em torno do personagem, do monstro e da espada. 

Entendemos que o nível de abstração e metaforização utilizados para representar estes 

elementos estão a serviço da atenuação da angústia existencial.  

O protocolo evidencia que existe um monstro (a morte), com uma espada na mão (a 

ampulheta, significando a passagem incontrolável do tempo) perseguindo um personagem 

(homem como sujeito indefinido).  
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Apesar dos elementos não se relacionarem diretamente com o combate, este é a tônica 

principal deste protocolo e o fio condutor do relato. Estão presentes, por exemplo, os 

simbolismos da luz contra as trevas (a coruja e a lua). As funções dos elementos (segregar, 

separar, perseguir) estão ligadas a um clima de luta. E, a autora do protocolo, se tivesse que 

participar da cena seria “Circe – a que controla a ampulheta”.   

Na simbolização dos elementos encontramos três símbolos direcionados à Vida 

(queda, espada e refúgio), três relacionados à morte (monstro devorador, elemento cíclico e 

personagem) e três indefinidos, os quais são, exatamente, os elementos complementares do 

teste (água, animal e fogo). Apesar de toda a corrida e busca de proteção do personagem, o 

monstro o encontra e todos “outra vez estiveram a mercê novamente das garras do tempo”. 

Interpretamos o protocolo como pertencente ao Regime Diurno de Imagens com um Micro 

Universo Heróico de Conotação Negativa. 

 

9.3.3.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos  

 

Queda: Cânion (Morfológica). Segregar (Funcional). Um lugar muito longe, refúgio 

(Simbólica). 

A queda é representada por – cânion –. O Grand Canyon é um desfiladeiro que o rio 

Colorado moldou ao longo dos séculos abrindo caminho por entre as rochas. Esta 

representação pertence à categoria “diversos” no inventário de imagens pesquisado por 

Durand, Y. 1988. 

Sua função é – segregar –. Esta função está sendo tratada simbolicamente.  No plano 

simbólico (Um lugar muito longe, refúgio) está representando Vida. 

 

Espada: A ampulheta (Morfológica). Marcar a passagem do tempo (Funcional). A mediação 

entre passado e futuro (Simbólica).  

A representação da espada é – ampulheta –. Esta imagem está na categoria “abstrata”. 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:48), a ampulheta “simboliza a queda eterna do tempo 

(Lamartine); seu escoamento inexorável que se conclui, no ciclo humano pela morte. Mas 

significa também uma possibilidade de inversão do tempo, uma volta às origens.” Ela pode 

representar também a ligação entre o céu e a terra e a manifestação das possibilidades de 

trocas entre eles pela inversão da sua posição.  
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Sua função é   – marcar a passagem do tempo –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (A mediação entre passado e futuro) está 

representando Vida.  

 

Refúgio: Caverna (não vista no desenho) (Morfológica). Abrigar/esconder (Funcional). 

Esconderijo (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna – (não vista no desenho).  

Sua função é – abrigar, esconder –. Esta função é de proteção. No plano simbólico 

(Esconderijo) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Abutre (Morfológica). Caçar (Funcional). Predador (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – abutre – faz parte do grupo “zoomorfia 

real” (DURAND, Y. 1988). O abutre, uma ave de rapina que se alimenta de animais em 

decomposição, pode ser considerado, simultaneamente, um símbolo da morte e um agente de 

regeneração, um purificador, um mago que transforma a morte em vida garantindo o ciclo da 

renovação. É também um símbolo de fertilidade e abundância, no plano vital, material e 

espiritual (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 

A função do monstro é – caçar  –. Esta função faz parte de uma “ameaça potencial”. 

No plano simbólico (Predador) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: A lua (Morfológica). Anunciar a noite (Funcional). A chegada da escuridão 

(Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – lua –. Faz parte da categoria “astros e 

meteoros” figurando um “movimento cíclico fásico” (DURAND, Y. 1988). Segundo 

Chevalier & Gheerbrant (1982), a lua tem duas características principais: primeiro não ter luz 

própria e ser reflexo do sol; segundo sofrer mutações na sua forma e atravessar diferentes 

fases. Ela é também considerada um princípio feminino e símbolo do conhecimento por 

reflexo, indireto, racional, frio. Está também associada ao sonho, ao inconsciente, e a valores 

noturnos. 

Sua função – anunciar a noite –. Esta função está tratada simbolicamente. No plano 

simbólico (A chegada da escuridão) está representando Morte.  
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Personagem: Circe (Morfológica). Perseguir (Funcional). O inevitável/o tempo (Simbólica). 

O personagem é representado por – Circe –. Esta representação pode ser incluída na 

categoria “outras figurações”. Segundo Grimal, (2005), Circe é uma feiticeira filha do Sol e 

de Perse que vive na ilha de Ea. Ela figura na Odisséia e na lenda dos Argonautas 

transformando, com sua varinha, os marinheiros em diversos animais, especialmente porcos.  

  A função do personagem é – perseguir –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. (DURAND, Y. 1988). No plano simbólico (O inevitável, o tempo) está 

representando Morte. 

 

Água: Rio (Morfológica). Separar (Funcional). Lacuna (Simbólica).  

A água, neste protocolo, está representada pelo – o rio  –. Esta representação faz parte 

da categoria das respostas dominantes “água em movimento” referente a este estímulo 

arquetípico.  

A função da água é – separar –. Pertence à categoria “diversos”.  No plano simbólico 

(Lacuna) apresenta um simbolismo indefinido.   

 

Animal: Cobra (Morfológica). Buscar (Funcional). A Procura (Simbólica).  

O animal é representado pela – cobra –, pertencente à categoria “répteis”. Segundo 

Chevalier & Gheerbrant (1982), a cobra e o homem são rivais, opostos e complementares. A 

cobra, pela simplicidade de suas formas situa-se no início do esforço genético da criação 

animal. O homem está na extremidade oposta deste esforço genético pelo nível de 

complexidade por ele representado. A função do animal é – buscar –. Esta função está 

representada simbolicamente. No plano simbólico (A procura) apresenta um simbolismo 

indefinido.  

  

Fogo: O próprio fogo (Morfológica). Aquecer/confundir (Funcional). Pista a ser seguida 

(Simbólica). 

O elemento fogo é representado pelo – próprio fogo –. Esta representação faz parte das 

“figurações isoladas”.   

Sua função é de – aquecer/confundir –. Situa-se no grupo “utilidade diversa” e 

“diversos”.  No plano simbólico (Pista a ser seguida) está representando um simbolismo 

indefinido. 
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9.3.3.6. Síntese da análise do protocolo 

  

O presente discurso é estruturado em torno do personagem, do monstro e da espada. 

Entendemos que o nível de abstração e metaforização utilizados para representar estes 

elementos estão a serviço da atenuação da angústia existencial.  

O protocolo evidencia que existe um monstro (a morte), com uma espada na mão (a 

ampulheta, significando a passagem incontrolável do tempo) perseguindo um personagem 

(homem como sujeito indefinido).  

Apesar dos elementos não se relacionarem diretamente com o combate, este é a tônica 

principal deste protocolo e o fio condutor do relato. Estão presentes simbolismos da luz contra 

as trevas (a coruja e a lua). As funções dos elementos ligam-se à luta.  (segregar, separar, 

perseguir). Se tivesse que participar da cena, a autora do protocolo seria “Circe – a que 

controla a ampulheta”.   

Na simbolização dos elementos encontramos três símbolos direcionados à Vida 

(queda, espada e refúgio), três relacionados à morte (Monstro devorador, elemento cíclico e 

personagem) e três indefinidos, os quais são, exatamente, os elementos complementares do 

teste (água, animal e fogo). Apesar de toda a corrida e busca de proteção do personagem, o 

monstro o encontra e todos “outra vez estiveram à mercê novamente das garras do tempo”. 

Interpretamos o protocolo como pertencente ao Regime Diurno de Imagens com um Micro 

Universo Heróico de Conotação Negativa. 

 

9.3.3.7 Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

  

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em História.Tem 42 anos de 

idade e 20 de profissão. Trabalha em instituição pública e privada e leciona nos três níveis de 

ensino: fundamental, médio e superior. Não tem religião. Considera-se atéia e pertencendo á 

classe média baixa. Foi aluna da escola pública e privada no ensino fundamental e médio. 

Cursou a graduação em universidade pública. Tem o mestrado incompleto.  

A entrevistada refere que já nasceu professora. “Desde criança eu brincava de ser 

professora, eu achava interessante ensinar alguma coisa a alguém”. Sua mãe tinha “pouca 

escolaridade”, mas considerava a escola fundamental. “Então, mesmo sem ela poder 

acompanhar porque ela não entendia, ele tentava motivar o máximo. Eu ouvi a vida inteira 

que a escola é um lugar importante, interessante. Eu sempre tive uma boa impressão da 
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escola. O que me entristece hoje é meus alunos não terem relação afetiva com a escola. Eu 

sempre tive uma relação afetiva muito intensa com o ambiente escolar”. 

Inicialmente pensou em estudar Engenharia Química. No último ano do ensino médio 

foi despertado seu interesse por História através de um professor que trouxe uma visão 

interessante da matéria. 

A entrevistada refere que procura ter uma “perspectiva interdisciplinar com o mundo, 

com as outras disciplinas”, inclusive com a matemática, mas que não percebe “do lado dos 

professores de matemática e do conhecimento matemático essa relação mais forte com os 

outros conhecimentos. São poucos os professores que fazem pontes, que valorizam o produto 

de outras áreas disciplinares”. 

Na sua prática cotidiana privilegia o trabalho com imagens, gravuras, pinturas, 

esculturas e textos. Contudo, refere que, atualmente, a relação com o aluno está muito difícil.  

O principal desafio da sala de aula é “lidar com a questão da violência dos alunos, com 

a falta de sentido que as pessoas atribuem ao ambiente escolar. Isso às vezes repercute até na 

tua prática. Às vezes você acha que o que você tá fazendo também não tem sentido. Então, 

pra você tentar não ser influenciado pelo conjunto de falta de sentidos é muito difícil. Eu 

acredito que este é o meu maior problema”. 

A professora reporta ainda que, “os meninos não conferem sentido ao que aprendem. 

Até mesmo as disciplinas que eram priorizadas como Língua Portuguesa e Matemática, não 

recebem mais a atenção do aluno, porque elas estão todas esvaziadas de sentido”. 

Em relação à aprendizagem dos alunos a professora sente-se insatisfeita. “Do ponto de 

vista intelectual eu não tenho conseguido muita coisa. Eu tenho conseguido muito pouco com 

as crianças que atualmente eu ando acompanhando. Quando eu consigo uma resposta afetiva 

isso já me dá um empurrão.” 

Em oposição a outros entrevistados, particularmente nos protocolos de matemática, 

esta professora não percebe a universidade como o espaço onde se pode buscar a “luz do 

conhecimento”. Para ela “a construção do conhecimento na Academia é uma coisa muito 

amorfa sem sentido e sem vitalidade. Ela não vibra, não tem fôlego por si só, é desprovida de 

significado. Você passa anos estudando, são metodologias, são autores... desprovidos de 

significado. Eu fujo desse tipo de conhecimento. Acho que por isso não concluí o mestrado.” 

Menciona ainda, que, “gostaria de deixar gravado que... quero o retorno da pesquisa. 

Tenho sido sujeito ou objeto de muitas investigações, mas as pessoas não entenderam a 

importância de relacionar os conhecimentos construídos na Academia, com as práticas 
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efetivas das pessoas. Então, acho importante que a gente que passou por este processo tenha 

um retorno.” 

Não menosprezando os dados de realidade que respaldam o discurso da professora, 

pode ser observado que ele caminha pari passo com as respostas aos estímulos do AT-9. 

Neste, a angústia desencadeada pela passagem do tempo se revela com muita intensidade. 

Suas defesas para lidar com a voracidade desta realidade se estruturam em um discurso 

abstrato e metafórico, trazendo uma simbolização reveladora do nível de angústia vivido.  
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9.3.4. Protocolo 04 (História) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Era uma vez, um determinado homem que saiu em busca de vários desejos, que 

desejos foram estes: encontrar coisas que fossem diferentes do seu cotidiano. Passou por 

montanhas e lá viu que as alturas lhe davam sensações de liberdade, quando se deparou com o 

monstro em seu refugio, o medo lhe deu a sensação de estar preso dos seus anseios interior; 

continuando a sua caminhada, no encontro novamente com a natureza, vendo o sol, a água, o 

fogo e os outros seres, ele sentiu que tudo isso lhe deu a sensação de bem-estar com a 

natureza e consigo mesmo. Ele parou, refletiu e viu que o ser pode viver em qualquer lugar 

com seus sentimentos e nunca perder de vista as suas vontades por mais obstáculos que 

apareça”.    

 

9.3.4.1. Análise Estrutural 

9.3.4.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

No desenho deste protocolo sobressaem-se a montanha, o sol e o fogo. O monstro é de 

tamanho pequeno. Está perto do refúgio e longe do personagem, o qual já lhe deu as costas e 

caminha ao encontro dos elementos da natureza o rio e o peixe. Ele está perto do sol e do 

fogo.  

Não se observa atmosfera de combate. A espada está em cima da montanha só para 

ilustrar o desenho. Considerando a análise dos elementos e a predominância de símbolos de 

vida (06) em relação aos símbolos de morte (01) e aos símbolos indefinidos (02), o protocolo 

ora analisado provavelmente faz parte de um Micro Universo Sintético. 
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9.3.4.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.4.4. Idéia central do discurso: “Fui construindo seguindo os elementos”.  

A autora do protocolo não faz referência sobre a fonte de sua inspiração para construir 

a sua história. Considera que todos os elementos foram essenciais para a construção de seu 

desenho e não gostaria de eliminar nenhum elemento. 

 A cena finaliza “com a natureza”. Se tivesse que participar da cena a autora do 

protocolo “estaria na natureza com a água, o sol e os animais”.  

Nesta seqüência narrativa, um homem aventura-se em busca de seus desejos para 

encontrar coisas diferentes do seu cotidiano. Esta caminhada assemelha-se à jornada do herói. 

Encontrou ameaças como as alturas das montanhas, mas isto lhe deu sensação de liberdade e 

poder, como está especificado no quadro das representações.  

Encontra um monstro escondido em seu refúgio, e transmuta este medo na “sensação 

de estar preso em seus anseios interiores”.  Não se detém nestes estímulos e continua a 

caminhada para encontrar novamente a natureza. Reencontra simbolismos de paz e 

tranqüilidade. O tempo cíclico está presente, retornando a harmonia com a natureza.  Nesta 

integração com a natureza ele pôde refletir e concluir que o ser humano pode viver em 

qualquer lugar “com seus sentimentos e nunca perder de vista as suas vontades por mais 

obstáculos que apareça”. Os obstáculos estão potencialmente presentes. É o eterno retorno. 

Neste protocolo, o personagem, alterna suas ações entre o enfrentamento de 

simbolismos heróicos e o encontro com a harmonia de simbolismos místicos. Esta alternância 

liga-se à busca da harmonização dos contrários e a um fator de constância na passagem do 

tempo, pelo encontro e reencontro de símbolos que se alternam entre estruturas heróicas e 

místicas. Estas considerações remetem à existência de um Micro Universo Sintético 

Existencial Diacrônico. 

 

9.3.4.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 
Queda: Montanha (Morfológica). Poder (Funcional). Poder (Simbólica). 

  A queda está representada pela – montanha –, a qual pertence à categoria de 

“diversos”. Para Chevalier & Gheerbrant (1982), a montanha simboliza o encontro do céu com 

a terra. Ela representa o centro e o eixo do mundo, a morada dos deuses e o objetivo da 

ascensão humana. 
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Sua função é – poder –. Esta função está sendo tratada simbolicamente.  No plano 

simbólico (Poder) está representando Vida. 

 
Espada: Aparece acima da montanha só para ilustrá-la (Morfológica). (Funcional). 

(Simbólica). 

  A representação deste elemento é – aparece acima da montanha só para ilustrá-la –. 

Esta representação faz parte da categoria “diversos”. Esta é uma espada decorativa que se 

inclui em uma representação própria aos universos místicos (DURAND, Y. 1988). 

Sua função foi omitida. A omissão da sua função e simbolização sugere a existência de 

um Micro universo Místico.  

 

Refúgio: Caverna (Morfológica). Esconderijo (Funcional). Oculto (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Sua função é – esconderijo –. Esta função é 

de proteção para o adversário e pertence à categoria “habitat do monstro”. No plano 

simbólico (Oculto) está representando Morte. 

 
Monstro devorador: Bicho feio (Morfológica). Terror. (Funcional). Medo (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – bicho feio – faz parte do grupo 

“zoomorfia fantástica” (DURAND, Y. 1988).  

A função do monstro é – terror –. Esta função faz parte de uma “ameaça tratada 

simbolicamente”. No plano simbólico (Medo) está representando Morte. 

 
Elemento cíclico: Sol (Morfológica). Vida (Funcional). Vida (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – sol –. Astros e meteoros fazem parte das 

respostas dominantes para o elemento cíclico, encontradas em qualquer inventário da amostra 

considerada por Durand, Y. 1988. Neste protocolo, o sol representa este elemento.  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:836), “O sol é a fonte da luz, do calor, da 

vida. Seus raios representam as influências celestes – ou espirituais – recebidas pela terra”. 

Contudo, seu simbolismo é muito diversificado. Ele pode ser visto também como destruidor 

trazendo a seca e opondo-se a chuva.  

Ele simboliza também a parte do psiquismo associada à figura paterna e a sua função 

de educar, instruir e disciplinar. Ele representa o domínio dos instintos introduzindo a lei, a 

ética e o processo civilizatório. É nesta perspectiva que interpretamos a referência ao sol neste 

protocolo (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 
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O sol pode simbolizar também o conhecimento intelectivo. Segundo Grimal, 

(2005:202) Hélio, o sol “é muitas vezes considerado como o olho do mundo. É ele que vê 

tudo”. É uma divindade anterior aos deuses olímpicos, dotado de existência própria e que se 

distingue de outras divindades solares como Apolo. 

Lembramos ainda que, no Gênesis, a interpretação simbólica da luz está associada à 

iluminação e a ordenação do caos. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:836) “Além de 

vivificar, o brilho do Sol manifesta as coisas, não só por torná-las perceptíveis, mas por 

representar a extensão do ponto principal, por medir o espaço”. 

  – Vida – é a função do sol referida neste protocolo. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente.  No plano simbólico (Vida) está representando Vida. 

 

Personagem: Homem (Morfológica). Buscar o diferente (Funcional). A procura (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem –. A função do personagem é – buscar o 

diferente –. Esta função é tratada simbolicamente. No plano simbólico (A procura) tem 

representação indefinida. 

 

 Água: Rio (Morfológica). Vida (Funcional). Natureza (Simbólica).  

A água neste protocolo esta representada pelo – rio –. A função da água é – vida – e 

está sendo tratada simbolicamente.  No plano simbólico (Natureza) está representando 

Vida.   

 

Animal: Cobra (Morfológica). Natureza (Funcional). Natureza (Simbólica).  

O animal é representado pela – cobra –, pertencente à categoria “répteis”. (Ver 

protocolo 3 – História –) A função do animal é – natureza –. Esta função é tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (Natureza) está representando Vida.  

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Natureza (Funcional). Não simbolizado (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira –. Sua função é – natureza –. 

Está sendo representada simbolicamente.  O plano simbólico não teve representação. 

 

9.3.4.6. Síntese da análise do protocolo  

 

Nesta seqüência narrativa um homem aventura-se em busca de seus desejos para 

encontrar coisas diferentes do seu cotidiano. Esta caminhada assemelha-se à jornada do herói. 
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Encontrou ameaças como as alturas das montanhas, mas isto lhe deu sensação de liberdade e 

poder como está especificado no quadro das representações.  

Encontra um monstro escondido em seu refúgio, e transmuta este medo na “sensação 

de estar preso em seus anseios interiores”.  Não se detém nestes estímulos e continua a 

caminhada para encontrar novamente a natureza. Reencontra simbolismos de paz e 

tranqüilidade. O tempo cíclico está presente, retornando a harmonia com a natureza.  Nesta 

integração com a natureza ele pôde refletir e concluir que o ser humano pode viver em 

qualquer lugar “com seus sentimentos e nunca perder de vista as suas vontades por mais 

obstáculos que apareça”. Os obstáculos estão potencialmente presentes. É o eterno retorno. 

Neste protocolo, o personagem, alterna suas ações entre o enfrentamento de 

simbolismos heróicos e o encontro com a harmonia de simbolismos místicos. Esta alternância 

liga-se à busca da harmonização dos contrários e um fator de constância na passagem do 

tempo pelo encontro e reencontro de símbolos que se alternam entre estruturas heróicas e 

místicas. Estas considerações remetem à existência de um Micro Universo Sintético 

Existencial Diacrônico.  

 

9.3.4.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

  A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em História. Tem 56 anos de 

idade e 20 de profissão. Trabalha em instituição pública e leciona no ensino fundamental. 

Professa a religião católica. Considera-se de classe média. Foi aluna da escola pública no 

ensino fundamental e médio. Cursou a graduação em universidade pública.  

  Relata que, “na verdade eu não queria ser professora. O meu sonho era fazer 

arquitetura”. Diz que espera realizar este sonho através de um neto.  

Sua vida escolar foi interrompida para constituição de sua família. Casou muito jovem 

e só depois dos filhos crescidos voltou para fazer o supletivo. Tentou o vestibular de 

arquitetura e de direito. Só depois cursou Licenciatura em História. “Eu gosto muito de ler, 

sou muito observadora das coisas e me identifico muito com História”. 

Considera a matemática muito importante. Contudo, “não gosto de jeito nenhum. É 

muito quebra-cabeça para mim. Mas eu não digo isso aos alunos não, viu? Não sei. É porque 

lá atrás ela foi uma pedra no meu caminho. É uma pedra no caminho da maioria dos alunos.” 

Os desafios da escola são muitos. Muitos alunos estão matriculados na escola para 

justificar delitos cometidos e se protegerem. “A maioria não tá querendo nada. Muitos alunos 
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estão com problemas aí fora. Caso aconteça qualquer eventualidade lá fora, eles dizem: eu 

tava na escola, eu sou estudante”.  

Refere que a situação da escola tem se agravado e que estes problemas de desinteresse 

e indisciplina acontecem com todos os professores. “Antes eu vinha para a escola com alegria. 

Hoje, não. Daqui a cinco anos, se Deus quiser eu estou me aposentando”. 

Lembra ainda, os problemas sociais e familiares, a utilização de termos chulos. “A 

educação doméstica do pessoal daqui é zero. Eu procuro orientar, mostrar a importância da 

educação, mas a maioria não está nem aí. Muitos alunos que abandonam a escola voltam para 

o supletivo. Eu mostro isso a eles”. 

O aspecto gratificante da profissão é o reconhecimento do aluno. “Quando eu soube 

que uns três alunos nossos passaram no vestibular, aquilo realmente pra mim foi uma alegria.” 

Refere que a opinião sobre o aprendizado do aluno do município é muito negativa. “Porque 

todo mundo pensa que, porque é aluno do município, que o pessoal acha abaixo do estado, 

não sabe nada. Aí é uma alegria quando eles passam no vestibular”. 
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9.3.5. Protocolo 05 (História) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DE SEU DESENHO: 

 

O Guardião da Vida, do Tempo e da História 

 

 “Havia no passado um guardião muito famoso em sua região pela sua habilidade de 

resolver todos os problemas de sua comunidade.  

 Ele havia a muito tempo sufocado em um caverna profunda um terrível monstro que 

habitava nas águas cristalinas do único rio que cruzava aquele território, desviou o curso do 

rio e fez com que a fera, satisfeita com a água que tinha dentro da caverna não tivesse mais o 

desejo de sair de lá. Ele conseguiu esta façanha com uma bela espada herdada dos seus 

antepassados. Passado os anos a vila progredira mas o guardião continuava sua missão 

solitária de vigiar à fera, a beira do moinho que bombeava as águas para a caverna, dia e noite 

ele acendia e apagava o farol sem descuido de sua missão, sua única companhia era seu 

cachorro fiel,  que alegrava sua vida tão solitária a beira do moinho do tempo.” 

 

9.3.5.1. Análise Estrutural 

 

9.3.5.2.  Análise do traçado gráfico (desenho) 

No desenho deste protocolo sobressaem-se ao lado esquerdo da folha cinco pequenos 

esboços de casa. Vizinho às casas ergue-se uma grande cruz, na qual aparece um círculo na 

interseção de suas linhas. Anexo a esta, tem o desenho de um moinho.  
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Segundo Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1982), a cruz é um dos símbolos mais 

antigos encontrados nas várias culturas humanas. É o mais totalizante e universal de todos os 

símbolos. Ela faz parte dos quatro símbolos fundamentais, juntamente com o centro, o círculo 

e o quadrado. Ela estabelece uma relação com os três outros símbolos. Com a interseção de 

suas linhas retas ela abre o centro para o exterior; divide o círculo em quatro partes; forma o 

quadrado e o triângulo.  É símbolo do mediador entre o céu e a terra, entre os elementos de 

baixo e os de cima. 

Abaixo das casas tem início um rio. Ao longo do rio emerge uma grande cabeça com 

um só olho. Acima do rio há uma elevação encimada por um farol, o qual parece aceso pela 

emissão de raios. Perto do farol, um pouco mais acima tem um cachorro e na sua frente uma 

figura feminina sentada, com os joelhos flexionados, braços apoiados atrás e cabelos ao vento. 

Um pouco atrás desta figura encontra-se uma espada fincada no chão. 

O personagem parece tranqüilo, sentado em uma postura descontraída e ao mesmo 

tempo alerta. Não parece assustado com o monstro. A espada não tem uma figuração 

significativa no desenho. Aparentemente não existe uma atmosfera de luta e combate.  

 

9.3.5.3. Análise do traçado discursivo  

 

9.3.5.4. Idéia central do discurso: “ Em torno da minha filosofia de vida, acho que todos 

temos medos, angústias, sonhos e corremos atrás de conquistas e devemos contemplá-las 

quando conseguimos. Foi isso que ele fez”.  

A inspiração para a elaboração do relato a autora do protocolo retirou “Só de minhas 

aulas sobre o que é ser “ser humano” e como superar nossas dificuldades do dia a dia”. Seu 

desenho foi construído em torno do “ser humano, a sua luta, as habilidades para superar 

obstáculos e dificuldades”. 

 Gostaria de eliminar “o refúgio. Não precisamos nos esconder e sim nos mostrar para 

o mundo”. O final dado à cena imaginada foi “O homem dando continuidade à sua missão”. 

Se tivesse que participar da cena construída estaria “No farol. Completando o trabalho 

noturno para descanso do outro que ficaria com trabalho diurno”. 

 A introdução da cena dramática deste relato liga-se a um ato heróico efetivado por um 

guardião muito famoso e habilidoso que resolvia todas as pendências da sua comunidade. 

Segundo Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1982), o guardião tem funções semelhantes ao herói 

o qual simboliza a união entre as forças celestes e terrestres e está sempre em prontidão para 

enfrentar desafios. 
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 O guardião enfrenta o “terrível monstro” com uma “bela espada herdada dos seus 

antepassados”. A atenção voltada para questões temporais volta a ser ressaltada: a cena 

ocorreu no passado e o guardião foi auxiliado por um instrumento que pertenceu aos seus 

ancestrais.  

 Com sua espada o guardião sufocou e dominou o monstro, mas não o matou, tornou-o 

refém em uma caverna, tendo o cuidado de mantê-lo satisfeito, para que ele não “tivesse mais 

o desejo de sair de lá”. Complementando o clima heróico desta cena, as água são cristalinas.  

 Os anos se passaram, mas o guardião “continuava sua missão solitária de vigiar a 

fera”. Provavelmente as feras não morrem, por isso dia e noite ele continuava sua missão 

solitária, a beira do moinho do tempo, acendendo e apagando o farol junto a seu cachorro que 

alegrava sua vida de ermitão. 

 Neste protocolo há uma ação que se desenvolve ao longo do tempo e que terá 

continuidade, seja pela resposta dada ao questionário em relação à finalização da cena: “o 

homem dando continuidade a sua missão”; seja pela resposta do autor do protocolo referente à 

sua participação na cena, na qual ele estaria “no farol completando o trabalho noturno para 

descanso do outro que ficaria com trabalho diurno”. 

 A presença marcante de simbolismos cíclicos remete a emergência de um Micro 

Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.3.5.5.  Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 
Queda: Moinho de água (Morfológica). Movimentar a água, dar energia (Funcional). 

Continuidade de altos e baixos na vida (Simbólica). 

A queda está representada pelo – moinho de água –. Nesta representação o moinho faz 

parte da categoria “objetos”.  

Sua função é – movimentar a água, dar energia –. Esta função pertence à categoria 

“utilidade diversa”. No plano simbólico (Continuidade de altos e baixos na vida) está 

representando Vida. 

 
Espada: Espada antiga (Morfológica). Proteger e defender o seu protagonista (Funcional). 

Segurança e fortaleza (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada antiga –. O adjetivo “antiga” adicionado à 

espada dá indícios da presença de uma continuidade no tempo. A diferenciação e classificação 
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da estrutura serão realizadas pela análise da função através da qual a espada estiver vinculada 

(DURAND, Y. 1988).  

Sua função é – proteger e defender o seu protagonista –. Esta função faz parte da 

categoria “utilidade de combate”.  No plano simbólico (Segurança e fortaleza) está 

representando Vida. 

 

Refúgio: Uma caverna (Morfológica). Abrigar o monstro com segurança (Funcional). Para 

vencer a batalha não é preciso chegar ao extremo. “Matar” (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Sua função é – abrigar o monstro com 

segurança –. Esta função é de proteção para o adversário e pertence à categoria “habitat do 

monstro”. No plano simbólico (Para vencer a batalha não é preciso chegar ao extremo. 

“matar”) está representando Vida. 

 
Monstro devorador: Uma sombra com um olho (Morfológica). Mostrar que ainda representava 

uma ameaça (Funcional). Devemos estar sempre alertas para nossas conquistas (Simbólica). 

A representação do monstro devorador é uma – sombra com um olho –. Segundo 

Durand, Y. (1988), a não figuração do monstro aparece em 5% de sua amostragem. 

Geralmente, esta postura é encontrada nos sujeitos que construíram uma imagem de vida 

tranqüila na qual não se incluiria a presença do monstro.  Apesar do monstro figurar no 

desenho, ele  é interpretado como uma sombra e não como algo concreto.  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o olho é considerado na maioria das culturas 

como símbolo intelectual. Os dois olhos se identificam com o sol e a lua. O sol 

correspondendo ao olho direito representa a atividade e o futuro. A lua correspondendo ao 

olho esquerdo liga-se à passividade e ao passado.  

A função do monstro é – mostrar que ainda persiste uma ameaça –. Esta função faz 

parte de uma “ameaça potencial”. No plano simbólico (Devemos estar sempre alertas para 

nossas conquistas) está representando Vida. 

 
Elemento cíclico: A água se renovando no moinho (Morfológica). Renovação (Funcional). O 

movimento pode nos elevar e derrubar (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – água se renovando no moinho –. A união 

da água com o moinho implica a categoria “fenômenos naturais e movimento progressivo” 

referente à água e “rodas integradas e movimento cíclico contínuo” referente ao moinho.  
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Sua função é – renovação –. Esta função está sendo tratada simbolicamente.  No 

plano simbólico (O movimento pode nos elevar e derrubar) está representando Morte. 

 
Personagem: O homem (Morfológica). Protetor (Funcional). A supremacia da inteligência 

humana (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem –.A função do personagem é – protetor –. 

Esta função faz parte da categoria “combate e vida tranqüila” encontrada com maior 

freqüência nos duplos universos existenciais No plano simbólico (A supremacia da 

inteligência humana) está representando Vida. 

 
 Água: Um rio (Morfológica). Manter a todos satisfeitos e vivos (Funcional). A vida deve ser 

distribuída para todos (Simbólica).  

A água neste protocolo esta representada pelo – rio –. A função da água é – manter a 

todos satisfeitos e vivo –. Pertence à categoria “utilidade para o personagem”. No plano 

simbólico (A vida deve ser distribuída para todos) está representando Vida.   

 
Animal: Um cão (Morfológica). Companhia (Funcional). O ser humano precisa de outros 

seres para sobreviver (Simbólica).  

O animal é representado pelo – cão – e pertence à categoria “mamíferos”. Segundo 

Chevalier & Gheerbrant (1982:176), “a primeira função mítica do cão, universalmente 

atestada é a de psicopompo, isto é, guia do homem na noite da morte, após ter sido seu 

companheiro no dia da vida”. A função do animal é – companhia –. Esta função é de 

“utilidade real para o personagem”. No plano simbólico (O ser humano precisa de outros 

seres para sobreviver) está representando Vida.  

  

Fogo: A luz (Morfológica). Iluminar o farol à noite (Funcional). Mostrar-se sempre de guarda 

e alerta mesmo na escuridão.Não simbolizado (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – luz – e está sendo tratado 

simbolicamente. Sua função é – iluminar o farol à noite –. Está sendo representada 

simbolicamente. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:567), “a luz é relacionada com a 

obscuridade para simbolizar os valores complementares ou alternantes de uma evolução” No 

plano simbólico (Mostrar-se sempre de guarda e alerta mesmo na escuridão da noite) 

está simbolizando Vida.  
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9.3.5.6. Síntese da análise do protocolo   

 

Neste protocolo há uma ação que se desenvolve ao longo do tempo e que terá 

continuidade, seja pela resposta dada ao questionário em relação à finalização da cena: “o 

homem dando continuidade a sua missão”; seja pela resposta do autor do protocolo referente à 

sua participação na cena, na qual ele estaria “no farol. Completando o trabalho noturno para 

descanso do outro que ficaria com trabalho diurno”. 

 A presença marcante de simbolismos cíclicos remete a emergência de um Micro 

Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.3.5.7.  Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em História. Tem 39 anos de 

idade e 14 de profissão. Trabalha em instituição pública e leciona no ensino fundamental e 

médio. Professa a religião católica. Considera-se de classe média baixa. Foi aluna da escola 

privada. Cursou a graduação e a especialização em universidade pública.  

Inicialmente tornou-se professora por vislumbrar uma profissão que lhe daria um 

retorno imediato. Casou cedo e só depois cursou o magistério. Terminando o magistério fez 

concurso para professora do Estado e desde então, refere “abracei o magistério, aí me 

identifiquei com o magistério e tô nele até hoje. Não pretendo sair de jeito nenhum.” 

Já trabalhando como professora fez vestibular para licenciatura em História porque 

sempre foi fascinada por esta disciplina. Sua especialização é em gestão escolar e 

planejamento educacional. Explicando a razão da área escolhida para sua especialização diz 

“nesse tempo eu estava na direção de uma escola e na coordenação de outra. Então, toda vez 

que a vida me pede algo a mais aí eu busco o conhecimento. Pois é buscando o conhecimento 

que a gente se profissionaliza e cresce como ser humano.” 

Refere que foi uma boa aluna, sempre gostou de estudar. Morava com uma avó que 

não era alfabetizada. Sua mãe trabalhava e só tinha cursado até a 4ª série do ensino 

fundamental. Menciona assim que, “nunca tive motivação de ninguém para estudar. Tem 

criança que é natural gostar de estudar. Gostam de estudar desde pequenininha. Já outras dão 

trabalho. Eu sempre vi na educação a minha perspectiva de futuro. E foi.” Lembra que os dois 

irmãos tiveram a mesma oportunidade e não aproveitaram. O rapaz concluiu a 8ª série e a 

irmã  tem o segundo grau completo. 
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Tendo sido uma boa aluna, nunca teve dificuldades com nenhuma disciplina, inclusive 

com a matemática. Atualmente procura integrar os conhecimentos de História com os de 

Matemática. 

O que é mais gratificante em seu trabalho é poder observar seus alunos crescerem 

como seres humanos, se interessarem pelas aulas e conseguirem refletir sobre o conteúdo 

estudado e sobre a vida, de modo geral. 

Segundo sua avaliação os alunos estão apresentando dificuldades em todas as 

disciplinas. Como não sabem ler nem escrever, também não conseguem interpretar. 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar é a indisciplina, o 

comportamento. As crianças não “têm educação doméstica” diz a professora. Para lidar com 

este desafio ela procura estabelecer um bom relacionamento com os alunos, procura dialogar. 

E acrescenta: “tem que ser através do diálogo. Quando o diálogo não resolve a gente tem que 

tirar o menino da sala pra ver se salva o resto, pra ver se consegue dar alguma coisa. Tá muito 

difícil.” 
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9.3.6.  Protocolo 06 (Geografia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Essa imagem retrata a natureza de forma como podemos encontrá-la em diferentes 

espaços tropicais. A espada está representada ao lado esquerdo da figura como uma planta 

chamada “Espada de São Jorge”, que segundo as crenças populares “afasta” o mal olhado. O 

fogo esta contido no sol que ilumina e tudo aquece, dá vida, não podemos perceber animais 

marinhos, a água que cai da cachoeira forma um redemoinho os animais aqui representados 

são pássaros, livres, não representa uma imagem nenhum ser humano.” 

 

9.3.6.1. Análise Estrutural 

 

9.3.6.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

No desenho ora analisado o sol se destaca em relação aos outros elementos. Ele ocupa 

quase a metade do lado direito da folha. Embaixo dele encontram-se as “Espadas de São 

Jorge” e perto delas um monstro: um pequeno jacaré.  

No alto da margem esquerda encontra-se uma nuvem. Abaixo dela uma cachoeira, a 

qual desemboca em um rio. Este rio se expande até perto do jacaré.  No centro do rio tem um 

redemoinho. Perto do sol tem outra nuvem e alguns pássaros. 

O personagem não foi desenhado. O monstro é pequeno. A espada aparece eufemizada 

por uma planta. Não se percebe o refúgio. Estes três primeiros elementos, estímulos centrais 

de um micro universo heróico estão fragilizados. O elemento cíclico tem destaque no 

desenho. Este traçado gráfico remete, em princípio, a um Micro Universo Sintético.  
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9.3.6.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.6.4. Idéia central do discurso: “A única dúvida foi com relação à representação da figura 

do monstro”.  

Para a elaboração da sua história, o autor do protocolo inspirou-se “na vida, na cultura 

do paraíso, nas imagens de infância de desenho na escola primária.” 

Construiu seu desenho em torno da “água, ar, fogo”. A cena imaginada “não termina, a 

cena persiste, pois representa um desejo”. Se tivesse que participar da cena explicita: “como 

na mesma tem um monstro representado pelo jacaré, eu estaria apenas contemplando a 

paisagem”. 

O mote central da cena parece ser a natureza, especificamente a exuberância da 

natureza de um país tropical.  Temos portando um espaço de beleza, harmonia com a vida 

palpitando em todos os espaços. A queda, representada pela cachoeira tem a função de 

movimento e representa vida. Esta representação remete a uma estrutura sintética. 

Logo em seguida, encontra-se uma espada transmutada em “Espada de São Jorge”. 

Com esta espada o homem pode defender-se de mau olhado. Nesta cena há um encontro com 

um universo heróico. Aparece um monstro, o mau olhado, causador de desgraças e 

precipitado pela inveja, segundo “crenças populares”, o qual logo é afastado pela planta 

amuleto. 

Após esta cena há um retorno a um universo bucólico e cheio de vida representado 

pelo sol que aquece, vivifica e a tudo ilumina; a água da cachoeira que formando um 

redemoinho renova e simboliza a roda da vida; e os pássaros que voam livremente. Além de 

toda esta simbologia, lembremos que diz o autor do protocolo: “a cena não termina, persiste, 

pois representa um desejo”. 

Os núcleos organizadores da simbolização desta trama remetem a um Micro Universo 

Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.3.6.5.  Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: Cachoeira (Morfológica). Movimento (Funcional). Vida (Simbólica). 

A representação da queda neste protocolo é – cachoeira –. Sua função é – movimento 

–. Esta função da queda pertence à categoria “diversos”. No plano simbólico (Vida) está 

representando Vida. 
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Espada: Pela planta Espada de São Jorge (Morfológica). Unificação (Funcional). Catalisar as 

energias negativas transformando-as em positivas (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – pela planta espada de São Jorge –.  Está 

simbolizada por um “elemento natural”.  

Sua função é – unificação. Catalisar as energias negativas transformando-as em 

positivas –. Esta função está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (catalisar as 

energias negativas transformando-as em positiva) está representando Vida. 

 

Refúgio: Caverna ao pé da cachoeira (Morfológica). Proteger (Funcional). Útero materno 

(Simbólica). 

O refúgio é representado pela  – caverna ao pé da cachoeira –. Sua função é – 

proteger –. Esta função é “proteção humana”. No plano simbólico (Útero materno) está 

representando Vida. 

 

Monstro devorador: Jacaré (Morfológica). Devorar (Funcional). O perigo, traição (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – jacaré – faz parte da classificação de 

imagens “zoomorfia real” (DURAND, Y. 1988).  

A função do monstro é – devorar –. Esta função faz parte de uma “ameaça potencial”. 

No plano simbólico (O perigo, traição) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Água, redemoinho (Morfológica). Renovar (Funcional). Roda da vida. 

Nascer/crescer/morrer (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado por – água, redemoinho –. A representação do 

elemento cíclico como água e redemoinho fazem parte da categoria “elementos naturais” e 

“fenômenos naturais”. O redemoinho configura um movimento progressivo.  

Sua função é – renovar –. Esta função é “utilitária” e está associada à “subsistência”. 

No plano simbólico (Roda da vida. Nascer/crescer/morrer) está representando Vida. 

 

Personagem: Omitido (Morfológica). Omitido (Funcional). Omitido (Simbólica). 

A não figuração do personagem aparece em 20% do universo pesquisado por Durand, 

Y. (1988). A omissão aparece com mais freqüência em estruturas defeituosas. Contudo, este 

protocolo não apresenta outros indícios que confirmem esta hipótese.   
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Água: Rio, cachoeira (Morfológica). Alimento da vida (Funcional). Formatura (Simbólica).  

A água, neste protocolo, está representada pelo – rio e pela cachoeira –. A função da 

água é – alimento da vida – a qual pertence á categoria “utilidade para o personagem”. No 

plano simbólico (Formatura) tem representação indefinida.  

 

Animal: Pássaros (Morfológica). Voar (Funcional). Pensamento/desejo (Simbólica).  

O animal é aqui representado por – pássaros –. Aqui, a função deste elemento é – voar 

– a qual representa uma categoria “real e positiva”. No plano simbólico 

(Pensamento/desejo) está representando Vida. 

  

Fogo: Sol (Morfológica). Aquecer/vivificar (Funcional). Inteligência superior (Simbólica). 

O fogo está representado pelo – sol –. Esta representação faz parte da categoria 

“elementos naturais”. (Vide protocolo 04 para simbologia do sol).  

Sua função é – Aquecer/vivificar – é de “utilidade para o personagem”. No plano 

simbólico (Inteligência superior) está representando Vida. 

 

9.3.6.6. Síntese da análise do protocolo  

 

O mote central da cena parece ser a natureza, especificamente a exuberância da 

natureza de um país tropical.  Temos portando um espaço de beleza, harmonia com a vida 

palpitando em todos os espaços. A queda, representada pela cachoeira tem a função de 

movimento e representa vida. Esta representação remete a uma estrutura sintética. 

Logo em seguida, encontra-se uma espada transmutada em “Espada de São Jorge”. 

Com esta espada o homem pode defender-se de mau olhado. Nesta cena há um encontro com 

um universo heróico. Aparece um monstro, o mau olhado, causador de desgraças e 

precipitado pela inveja, segundo “crenças populares”, o qual logo é afastado pela planta 

amuleto. 

Após esta cena há um retorno a um universo bucólico e cheio de vida representado 

pelo sol que aquece, vivifica e a tudo ilumina; a água da cachoeira que formando um 

redemoinho renova e simboliza a roda da vida; e os pássaros que voam livremente. Além de 

toda esta simbologia “a cena não termina, persiste pois representa um desejo”. 

Os núcleos organizadores da simbolização desta trama remetem a um Micro Universo 

Sintético Existencial Diacrônico.  
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9.3.6.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor entrevistado graduou-se em Estudos Sociais com habilitação em 

Geografia. Tem 45 anos de idade e 20 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e 

leciona no ensino fundamental e médio. Professa a religião espírita kardecista. Considera-se 

de classe média baixa. Foi aluno da escola pública em todos os níveis de ensino. Tem 

especialização em ensino da Geografia. Descende de uma família de onze filhos, da qual ele é 

o mais novo. Todos os irmãos cursaram o nível superior. Dentre estes, contando com o 

entrevistado, cinco são professores.  

Seu pai só sabia escrever o nome, mas sua mãe estudou em colégio de freiras e era a 

única pessoa alfabetizada da comunidade da qual faziam parte. Em torno dela se reuniam seus 

filhos e algumas crianças da redondeza para ouvir a leitura dos contos dos irmãos Grim, 

história em quadrinhos, contos e outras histórias infantis. Nas palavras do professor, “ela 

falava que a única chave que podia oferecer era a educação. Era pegar ou largar.” 

Sua avó não sabia ler, mas era contadora de histórias. Como não tinham acesso à 

televisão, sempre se reuniam para ouvir histórias lidas pela mãe ou contadas livremente pela 

avó. Refere que, morando em uma comunidade analfabeta, tinham um diferencial em relação 

aos vizinhos, pois sabiam ler.  

Sua irmã mais velha cursou o magistério e aos quinze anos, ainda estudante começou a 

dar aulas no MOBRAL, na própria comunidade onde residia. O professor ora entrevistado 

atribui o seu interesse pelo ensino a todo este contexto de leitura de histórias infantis, da 

valorização da educação pela família e da iniciação da irmã ainda muito jovem no magistério. 

Segundo o professor “partiu daí o desejo pela leitura e o desejo de fazer diferente. A 

gente sabia que a educação era a única opção. A gente não era especial em nada. Ninguém era 

artista, ninguém sabia cantar, nem jogar bola. Não sobrava outra opção a não ser estudar”. 

A opção por geografia se deu pelo prazer de observar as imagens. Menciona então 

que: “sempre gostei das paisagens que o livro de geografia trazia. Era uma forma de conhecer 

o mundo.” 

Considera que a escola, instituição inserida em uma sociedade em crise, não está 

conseguindo responder às demandas sociais e está à beira de um colapso. Diante deste fato, o 

entrevistado refere que se coloca diante do aluno como orientador, como formador. Sua 

preocupação é transmitir o conhecimento e formar o cidadão. Tenta estabelecer uma relação 

de cumplicidade com o aluno. Procura compreender seus desejos e seus anseios para tornar a 

sua disciplina mais significativa para o aluno. 
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Lembra seu tempo de aluno e ratifica seu compromisso com a escola pública. “Eu 

também fui aluno da escola pública. Eu sei o que é chegar na escola com fome. Eu sei como 

driblar uma boca de fumo para chegar na escola. Eu sei o que é a violência da comunidade 

onde a escola está inserida. O desafio da sala de aula, da escola e da comunidade é mostrar 

todo dia que um dos mecanismos de superação da pobreza e da violência é a educação.” 

Indagado como este trabalho é viabilizado no dia a dia da sua prática pedagógica o 

professor refere que conhece muito bem a comunidade onde a escola está inserida. Menciona 

então: “eu venho desta comunidade. Eu trabalho para uma comunidade de onde eu vim. Eu 

sou filho dessa comunidade. Na verdade, meus pais moravam no alagado X e precisaram ser 

remanejados para a construção da Avenida Agamenon Magalhães para o bairro Y que ficava 

atrás do presídio.” 

Na sua condição de professor considera-se parte da comunidade e estabelece vínculos 

com os pais dos alunos a partir desta inserção, ou sentimento de pertencimento. Continuando 

a sua fala o professor diz: “e também por eu ser pai da escola, professor da escola, desculpe. 

Professor da escola há vinte anos, eu me torno também pai da comunidade, porque pai, 

professor é uma relação né... aí eu já sou quase avô da escola porque meus alunos já têm 

filhos comigo.”  

A natureza dos vínculos entre o professor e comunidade parece ultrapassar o nível 

considerado estritamente profissional. Inicialmente parece ter havido um ato falho. O 

entrevistado iria falar professor e falou “pai da escola.” Logo em seguida esse discurso é 

claramente assumido e ele já se considera avô, dando continuidade aos deslizamentos de 

linguagem, a exemplo de “meus alunos já têm filhos comigo”. 

Na tentativa de vencer os desafios encontrados no seu dia-a-dia o professor se utiliza 

de várias estratégias que ultrapassam os muros da escola. Exemplificando: “meu trajeto para 

chegar à escola tem que ser a pé. Então eu vou parando nas portas das casas dos meninos que 

eu tô sabendo que tá havendo algum problema. Vou conversando com o pessoal. Em geral eu 

chego meia hora antes.”  

Refere também que é muito convidado para ser padrinho, pra ir a festas de casamento, 

para festas de quinze anos, para participar de churrascos. Comparecendo sempre aos eventos 

encontra muitos alunos e familiares. Desse modo se faz presente e se insere na comunidade 

tornando mais fácil seu trabalho em sala de aula. E complementa: “a partir daí eu estabeleço 

uma relação pessoal com essas famílias, com os alunos. Procuro me inserir no espaço deles. É 

uma conquista, uma questão de simpatia. Eu não tenho uma coisa assim sistemática, de anotar 

no caderno, que vou a tantas casas e tal. A partir daí eu chego lá.” 
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Trabalhando na rede municipal o professor atribui muito da sua formação profissional 

às capacitações oferecidas pela prefeitura. Considera estas capacitações de alto nível e muito 

centrada na realidade da maioria dos alunos atendidos pelas escolas municipais “que vivem 

abaixo da linha de pobreza”.  

Outro ponto ressaltado é seu compromisso individual com a educação das crianças das 

escolas públicas. “Tenho desejo de retribuir a educação que eu tive. Fui aluno de escola 

pública e tive excelentes professores. Apesar da má remuneração eles estavam sempre lá para 

dar suas aulas. Ajudaram muito na minha formação. Foram exemplos na minha vida e hoje eu 

tento reproduzir isso o mais fiel possível.” 

Menciona também que ele e seus antigos colegas criaram um blog dos alunos da 

escola que freqüentaram. Já reuniram 20 pessoas que atualmente estão inseridas no mercado 

de trabalho e que estão interessadas em dar um retorno à escola, através de depoimentos, 

palestras ou outro tipo de atividade. E comenta: “a gente era unido pela pobreza. Era todo 

mundo de comunidade carente. Então, através da escola a gente conseguiu inverter a questão 

da pobreza. A gente rompeu com aquele círculo da pobreza, da comunidade que a gente 

morava. A gente agora que repassar isso pra eles”.  

A exemplo da interpretação dada ao discurso do professor de matemática (protocolo  

06) lemos o parágrafo acima à luz do mito platônico da descida, o qual se completa com a 

retribuição dada ao ambiente pelas dádivas recebidas. 

Na sua vida escolar não foi um aluno muito interessado em matemática e seu 

rendimento dependia muito do estilo que o professor imprimia em suas aulas. Considera que o 

ensino da matemática melhorou consideravelmente quando comparado ao seu tempo de 

estudante. No entanto, lembrando o início de sua vida de professor refere que “passava pelo 

meu imaginário que o professor de matemática valia mais do que professor de geografia, 

porque ele tem cinco aulas e geografia só tem duas”.  

Segundo seu depoimento, o professor de matemática pode contar com um interesse 

maior pela disciplina, porque os alunos sabem que pra fazer qualquer concurso, para 

conseguir qualquer emprego, Matemática e Língua Portuguesa são fundamentais. Enquanto 

isso, em relação à geografia, “eu tenho que mostrar todo dia que a geografia é importante. 

Todo dia eu tenho que vender o meu peixe”.  

Para encerrar refere ter gostado de contribuir com a pesquisa, das questões que lhes 

foram feitas e que o essencial para um professor é acreditar na educação, acreditar no aluno e 

criar um vínculo positivo com o mesmo. 
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9.3.7. Protocolo 07 (Língua Portuguesa e Inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Um pobre ser humano acordara em uma isolada ilha, vítima de um grande naufrágio. 

Nesta ilha havia um grande monstro vermelho que cuspia fogo, tentando alcançá-lo. A 

pequena criatura encontrava-se num grande dilema pois, para matar o mostro ela necessitaria 

alcançar uma espada, que milagrosamente aparecera boiando na queda d’ água. 

O que fazer perguntava ele olhando para o firmamento sem contudo ter nenhuma 

resposta. Repentinamente veio-lhe a idéia de que poderia pular na cachoeira, alcançar a 

espada, dar a volta pelo planeta que girava e matar o mostro. Aí ele resolveu agir”. 

 

9.3.7.1.  Análise Estrutural 

 

9.3.7.2.  Análise do traçado gráfico (desenho) 

Neste traçado gráfico o mar aparece limitado por um desenho circular ocupando quase 

toda a página. Dois peixes nadam neste mar.  

Na borda superior esquerda observa-se uma pequena figura humana com os cabelos 

arrepiados. O sol ilumina esta cena. Perto da figura humana encontra-se um monstro cuspindo 

fogo.  

Do lado esquerdo há uma pequena casa com porta e janela e uma árvore. Em direção 

ao personagem, aparentemente sendo trazida pela correnteza do mar aparece uma espada. O 

traçado gráfico apresenta elementos do Regime Diurno de Imagens. 
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9.3.7.3.  Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.7.4. Idéia central do discurso: “Alguém que sofreu naufrágio”.  

Para a elaboração da sua história, a autora do protocolo refere não ter se inspirado em 

nada. Escreveu sua história em torno do planeta terra. Dos elementos solicitados para o 

desenho gostaria de eliminar “o monstro porque não sei desenhá-lo. A cena imaginada 

termina com a frase “ele resolvendo o dilema”. Se tivesse que participar da cena que compôs 

a autora do protocolo respondeu “lógico que num helicóptero”. 

O relato do protocolo tem início com uma cena de desproteção e abandono para o 

personagem.  Este se encontra só e isolado em uma ilha, vítima de um naufrágio e perseguido 

por um monstro que cospe fogo. Neste primeiro momento, o desenrolar do drama manifesta-

se potencialmente desfavorável para o personagem. 

Inicialmente, uma cena de conotações negativas, para o personagem, começa a tornar-

se favorável. O personagem pretende matar o monstro, mas para isso precisa alcançar uma 

espada. De repente, “milagrosamente” surge uma espada boiando na queda d’água. 

O personagem então, em uma atitude heróica tem a idéia de “pular na cachoeira, 

alcançar a espada, dar a volta pelo planeta que girava e matar o monstro. Aí ele resolveu 

agir”. 

O presente protocolo faz parte de um Regime Diurno de Imagens e de um Micro 

Universo Heróico Integrado. 

 

9.3.7.5.  Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: Cachoeira (Morfológica). Vida (Funcional). Água viva (Simbólica). 

A representação da queda neste protocolo é – cachoeira –. Sua função é – vida –. Esta 

função está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Água viva) está 

representando Vida. 

 

Espada: Luta (Morfológica). De salvar (Funcional). Vitória (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – luta –.  Esta pertence à categoria “abstração”. Sua 

função é – vitória – e está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Vitória) está 

representando Vida. 
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Refúgio: Pela casa (Morfológica). De esconder-se do animal (Funcional). Mal vencido pelo 

bem (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – casa –. Sua função é – de esconder-se do animal –. 

Segundo Durand, Y. (1988) há uma grande variedade de significações em relação ao refúgio. 

Entretanto, há uma freqüência elevada para a função protetora. No plano simbólico (Mal 

vencido pelo bem) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Um jacaré gigante (Morfológica). Destruir o ser humano (Funcional). 

Final dos tempos (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – jacaré gigante – faz parte da 

classificação de imagens “zoomorfia real” (DURAND, Y. 1988). Para Chevalier & 

Gheerbrant (1982), o jacaré e o crocodilo têm a mesma simbologia. Neste protocolo, como 

monstro gigante, ele é portador de uma simbologia negativa, sendo capaz de destruir 

impiedosamente o homem. 

A função do monstro é – destruir o ser humano –. Esta função faz parte de uma 

“ameaça potencial”. No plano simbólico (Final dos tempos) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: O planeta terra (Morfológica). Abrigar o homem (Funcional). O poder de 

Deus (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelo – planeta terra –. Esta representação está na 

categoria “outras figurações”.  Sua função é – abrigar o homem –.  Esta função é utilitária e 

está associada à “subsistência”.  No plano simbólico (o poder de Deus) está representando 

Vida. 

 

Personagem: A criatura humana (Morfológica). De salvar o planeta (Funcional). Salvação dos 

tempos (Simbólica). 

O personagem é representado por – a criatura humana –. Sua função é – de salvar o 

planeta –. Esta função está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Salvação dos 

tempos) está representando Vida. 

 

 Água: Um rio (Morfológica). De vida na terra (Funcional). Novo nascimento (Simbólica).  

A água neste protocolo está representada pelo – rio –. A função da água é – de vida na 

terra –.  Pertence á categoria “utilidade para o personagem”. No plano simbólico (Novo 

nascimento) está representando Vida.  
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Animal: Peixe (Morfológica). Alimento (Funcional). Vida (Simbólica).  

O animal é aqui representado pelo – peixe –. Sua função é – alimento –. Exerce uma 

função real e positiva. No plano simbólico (Vida) está representando Vida. 

  

Fogo: Pelo mal que sai da boca do monstro (Morfológica). Destruir (Funcional). Maldade 

(Simbólica). 

O fogo está representado – pelo mal que sai da boca do monstro –. Esta representação 

está sendo tratada simbolicamente. Sua função é – destruir –. Esta função pertence á categoria 

“perigo para o personagem”. No plano simbólico (Destruir) está representando Morte. 

 

9.3.7.6. Síntese da análise do protocolo  

 

A cena dramática retrata uma situação de desamparo e isolamento vivida por um 

personagem, após um naufrágio, em meio a uma ilha deserta. Nesta ilha havia um monstro 

que cuspia e fogo e perseguia o personagem. Em um primeiro momento, o desenrolar do 

drama manifesta-se potencialmente desfavorável para o personagem. 

O personagem pretende matar o monstro, mas para isso precisa alcançar uma espada. 

De repente, “milagrosamente” surge um espada boiando na queda d’água. 

O personagem então, em uma atitude heróica tem a idéia de “pular na cachoeira, 

alcançar a espada, dar a volta pelo planeta que girava e matar o monstro. Aí ele resolveu 

agir”. 

O presente protocolo faz parte de um Regime Diurno de Imagens e de um Micro 

Universo Heróico Integrado. 

    

9.3.7.7.  Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Letras. Tem 62 anos de 

idade e 20 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e leciona no ensino 

fundamental. Professa a religião evangélica. Considera-se de classe média. Foi aluna da 

escola privada em todos os níveis de ensino.  

 Gostaria de ter sido médica, contudo, casou muito jovem depois de concluir o 

segundo grau. Dedicou-se à família e a auxiliar o marido em seu consultório médico. Depois 
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de algum tempo, à revelia do desejo do companheiro, voltou a estudar e escolheu letras por 

influência de uma amiga de sua mãe. 

Logo depois da conclusão do seu curso começou a trabalhar em uma instituição 

privada e a chefiar a família. Em seguida entrou para o quadro do estado e do município. Já se 

aposentou do estado e está prestes a se aposentar pelo município. Nas suas palavras: “eu já 

estou orando ao senhor pra eu sair rápido daquela escola porque eu não agüento mais”. 

Os maiores desafios enfrentados são a violência, a indisciplina, o desinteresse. “Graças 

a Deus eu nunca entrei numa classe para não dominá-la. Eu sou rigorosa. Ninguém baderna”. 

No entanto, refere que têm umas salas na escola que estão sendo incontroláveis e que alguns 

professores não estão conseguindo trabalhar e estão querendo desistir. O nível de violência 

está incontrolável. Segundo seu depoimento “os meninos são terríveis: chutam, derrubam 

bancas, se atracam, gritam. Tem um negócio agora que é de menino maior pegar menino 

menor. Olhe... tá um horror.”  

A referida professora faz críticas à direção da escola, mencionando que, os próprios 

professores, encarregados de manter a disciplina têm medo dos alunos e não tomam nenhuma 

providência. 

Faz severas críticas aos ciclos de aprendizagem e ao projeto chamado “letramento. 

Eles tiram o menino da sala de aula pro menino aprender outra coisa lá fora, aprender a ler, 

escrever, o que é que você acha disso?”   

Particularmente diz ter pavor à matemática. Contudo acredita que algumas crianças 

gostam e até se entusiasmaram pelas Olimpíadas da Matemática.  

Em relação à gratificação profissional refere que o que a gratifica não é o dia-a-dia 

escolar, mas é encontrar ex-alunos inseridos no mercado de trabalho, dando assim um 

depoimento que conseguiram aprender. 
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 9.3.8. Protocolo 08 (Língua Portuguesa e Inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Um monstro horripilante aproximava-se da cachoeira do meu sonho, onde me 

refugiava sempre, sempre que ele se encontrava pela redondeza. E agora? Próximo demais! 

Mas tenho certeza que ele não me encontrará. 

 Pássaros, a sua roda, peixes, o fogo, tudo iria afastar a sua atenção do meu refúgio. 

Que bom! Que ótimo! Ele se afastou finalmente. Deixando-me livre, sem medo. LIVRE!”   

 

9.3.8.1. Análise Estrutural 

 

9.3.8.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

Neste traçado gráfico há um delineamento pouco preciso dos elementos. Na 

extremidade superior do lado esquerdo vê-se a imagem de uma espada, que parece solta no 

conjunto do desenho.  

A partir do final da lâmina da espada desce uma cachoeira com três peixes desenhados 

na inclinação da sua queda. Logo a seguir há uma grande roda e perto dela o monstro. Da sua 

cabeça partem cinco traços para representar pernas e braços. A face do monstro não parece 

muito assustadora. Na parte inferior da folha desemboca um rio, o qual teve início na 

cachoeira. Três peixes parecem saltitar em suas águas. As figurações sugerem um Regime 

Diurno de Imagens. 
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9.3.8.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.8.4. Idéia central do discurso: “Pensei em me ver livre do gigante antes e durante o relato 

da história. Não fiquei indecisa, não”.  

Para a elaboração da sua história, a autora do protocolo refere que não foi inspirada em 

nenhuma leitura ou filme, simplesmente “deixei-me levar pela minha imaginação que a 

considero muito fértil”. 

Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho foram: “queda 

d’água, gigante, roda também gigante e refúgio, atrás da queda d’água.” 

Não gostaria de eliminar nenhum dos elementos porque “todos os que eu usei foram 

para me livrar do gigante, por isso não quero eliminá-los.” 

A cena termina com “o gigante se afastando, eu conseguindo o meu objetivo: 

LIBERDADE.” Se fosse participar da cena que compôs “usaria a espada para afastar o 

gigante de uma vez por todas do meu refúgio. 

No início do relato o combate manifesta-se potencialmente negativo para o 

personagem que procura esconder-se do monstro. Este se aproxima do refúgio, habitualmente 

usado pelo personagem, para esconder-se sempre que o monstro aparece. O monstro 

aproxima-se cada vez mais. A angústia do personagem se intensifica.  

Contudo, algo lhe diz que ele sairá vitorioso do potencial ataque do monstro. Os 

elementos que fazem parte do contexto da cena como, pássaros, a roda do monstro, peixes, 

tudo contribuirá para distrair o monstro e retirar o foco da sua atenção do refúgio do 

personagem.  

O drama muda de cenário que agora passa a ser favorável ao personagem. O monstro 

se afastou e deixou o personagem livre e sem medo. “LIVRE”. 

Neste relato observa-se, de início, uma vantagem do monstro sobre o personagem, o 

qual aparece subjugado à maldade do monstro. Logo em seguida, sem pegar em armas, o 

personagem livra-se do monstro. O Regime Diurno de Imagens se faz presente com um 

Micro Universo Heróico Descontraído.  
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9.3.8.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: Queda d’água (Morfológica). Esconderijo (Funcional). Proteção (Simbólica). 

A representação da queda neste protocolo é – queda d’água –. Sua função é – esconderijo –. 

Esta função pertence à categoria “utilidade diversa”. No plano simbólico (Proteção) está 

representando Vida. 

 

Espada: Luta (Morfológica). Defesa (Funcional). Recurso (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – luta –.  Esta pertence à categoria “abstração”. Sua 

função é – defesa –. Esta função pertence à categoria “utilidade de combate”. No plano 

simbólico (Recurso) está representando Vida. 

 

Refúgio: Queda d’água (Morfológica). Proteção (Funcional). Atenção (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – queda d’água –. Esta representação pertence à 

categoria “diversos ‘espaços’ delimitados”. Sua função é  – de proteção –. Segundo Durand, 

Y. (1988), há uma grande variedade de significações em relação ao refúgio. Entretanto, há 

uma freqüência elevada para a função protetora. No plano simbólico (Atenção) está 

representando Vida. 

 

Monstro devorador: Gigante (Morfológica). Adversário (Funcional). Os perigos do lugar 

(Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – gigante – faz parte da categoria 

“abstração”, “redução figurativa”, apresentando uma única cabeça, com traços humanos, da 

qual saem quatro traços.  

A função do monstro é – adversário –. Esta função esta sendo tratada simbolicamente. 

No plano simbólico (Os perigos do lugar) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Roda (Morfológica). Registrar a aproximação do gigante (Funcional). 

Perigo (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – roda –. Esta representação faz parte da 

categoria “rodas integradas”. Sua função é – registrar a aproximação do gigante –. Esta 

função é utilitária e está associada a “ajudar ao personagem”.  No plano simbólico (Perigo) 

está representando Morte. 
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Personagem: Gigante horripilante (Morfológica). Inimigo (Funcional). Adversário 

(Simbólica). 

O personagem é representado por – gigante horripilante –. Sua figuração no desenho é 

apenas de uma cabeça humana. Sua função é – inimigo –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (Adversário) está representando Morte. 

 

Água: Queda (Morfológica). “Matar” a sede (Funcional). Vida (Simbólica).  

A água, neste protocolo, esta representada pela – queda –. Pelo contexto entendemos 

que o autor do protocolo está se referindo a queda d’água. A função da água é – “matar” a 

sede –.  Pertence á categoria “utilidade para o personagem”. No plano simbólico (Vida) está 

representando Vida.  

 

Animal: Pássaros (Morfológica). Desviar a atenção do gigante (Funcional). Aliados 

(Simbólica).  

O animal é aqui representado pelos – pássaros –. Sua função é – desviar a atenção do 

gigante –. Exerce uma função real e positiva. No plano simbólico (Aliados) está 

representando Vida. 

  

Fogo: Chamas altas (Morfológica). Desviar a atenção do gigante (Funcional). Vida 

(Simbólica). 

O fogo está representado por – chamas altas –. Esta representação faz parte da 

categoria “figurações isoladas”. Sua função é – desviar a atenção do gigante –. Esta função 

pertence á categoria “utilidade para o personagem”. No plano simbólico (Destruir) está 

representando Vida.   

 

9.3.8.6. Síntese da análise do protocolo  

 

No início do relato o combate manifesta-se potencialmente negativo para o 

personagem que procura esconder-se do monstro. Este se aproxima do refúgio, habitualmente 

usado pelo personagem, para esconder-se sempre que o monstro aparece. O monstro 

aproxima-se cada vez mais. A angústia do personagem se intensifica.  

Contudo, algo lhe diz que ele sairá vitorioso do potencial ataque do monstro. Os 

elementos que fazem parte do contexto da cena como, pássaros, a roda do monstro, peixes, 
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tudo contribuirá para distrair o monstro e retirar o foco da sua atenção do refúgio do 

personagem.  

O drama muda de cenário que agora passa a ser favorável ao personagem. O monstro 

se afastou e deixou o personagem livre e sem medo. “LIVRE”. 

Neste relato observa-se, de início, uma vantagem do monstro sobre o personagem, o 

qual aparece subjugado à maldade do monstro. Logo em seguida, sem pegar em armas, o 

personagem livra-se do monstro. O Regime Diurno de Imagens se faz presente com um 

Micro Universo Heróico Descontraído.  

 

9.3.8.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor.  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Letras. Tem 53 anos de 

idade e 32 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e leciona no ensino 

fundamental. Professa a religião católica. Considera-se de classe média. Foi aluna da escola 

pública em todos os níveis de ensino. Tem curso de Pós-graduação.  

A escolha do magistério foi a realização de um sonho de infância. Na família de seis 

irmãos só uma é professora. Fala a professora: “o referencial maior na minha vida profissional 

foram as minhas professoras, principalmente aquelas que tinham uma postura amável.” 

Refere que tem uma excelente auto-estima e que deve isso ao seu pai, o qual considera 

sua estrela maior. Faz uma retrospectiva emocionada da vida do pai, um trabalhador de 

engenho de cana-de-açúcar que perdeu os pais muito cedo e foi criado por uma avó. Corajoso, 

procurou uma vida melhor e até trabalhar como maquinista da Rede Ferroviária, passou por 

vários sub-empregos. Sindicalista, várias vezes preso, passou para os filhos a idéia da 

importância de lutar para conseguir os objetivos. Apesar de ter o primeiro grau incompleto foi 

um grande incentivador da vida escolar dos filhos. Era um homem muito inteligente na visão 

de sua filha e resolvia qualquer problema mecânico dos trens. Era muito reconhecido nesta 

sua habilidade.  

Gosta muito de dar aulas e afirma: “dar aula pra mim é um bom passatempo. Eu não 

vejo como obrigação, como um trabalho. Eu venho livre e saio livre.” Refere que apesar dos 

problemas, não perde a esperança no país e complementa “como papai eu não perco a 

esperança”.  

Tem como objetivo incentivar os alunos a acreditarem em si mesmos e nas 

possibilidades de mudanças pelo esforço empreendido. Diz a seus alunos: “quem quer ser 

alguma coisa na vida tem que se esforçar. Não importa onde esteja. Se quiser, tem de 
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trabalhar para conseguir e consegue. Acreditem. Ninguém chega a lugar nenhum se não 

acreditar em si.” Para esta professora a meta de chegar à universidade é um objetivo viável 

para os alunos da escola pública. 

Em relação à indisciplina e rebeldia dos alunos, a professora relata que procura ser 

educada e trata bem o aluno. “Quando eu digo simpático, meu querido, charmosa... eles já 

sabem. Mas, se ele não chega, a minha educação é repressora e vai na repressão. Tem menino 

que só chega se você for rígida com ele. E às vezes a gente tem que ser dura para segurar a 

classe.”  

A sua maior gratificação é acompanhar o sucesso dos alunos depois que terminam o 

ensino médio. Já tem ex-alunos médicos, arquitetos, advogados, enfermeiros. Estes ex-alunos 

são convidados à escola para darem depoimentos pessoais e mostrarem aos outros que a 

escola pública é viável. Refere que esta experiência em sido muito boa para mostrar que o 

sonho da universidade não é “uma coisa inventada pelos professores, mas é uma história 

concreta”. 

Considera a matemática uma disciplina muito importante, mas não fazia parte da sua 

preferência quando estudante. “Aqui na escola em geral, é um bicho-papão para os meninos.”  
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9.3.9. Protocolo 09 (Língua Portuguesa) 

 

 

 

 

CONTE HISTÓRIA DE SEU DESENHO: 

 

“Sr. João morava entre as montanhas tranquilamente. Tinha um sitiozinho bem 

cuidado. Por perto havia um açude onde cultivava peixes, camarão. Mas de vez em quando, 

aparecia por lá um urso malvado que afugentava seus animais, além de comê-los. Já cansado 

de tamanha façanha, o agricultor resolveu se armar para enfrentá-lo. Então pegou sua espada, 

fogos para espantar o animal e saiu para afugentá-lo ou matá-lo. Da saída de sua cabana, 

avistou de imediato o seu cão Rubi a latir para o animal, o qual tentava devorá-lo. Sr. João, 

então, soltou os fogos que caíram perto do animal, assustando o urso e salvando o cão desse 

bicho feroz. Como era uma pessoa da paz, resolveu não matar, mas só assustar essa terrível 

fera, que vinha atrás de comida”. 

 

9.3.9.1. Análise Estrutural 

 

9.3.9.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

Neste traçado gráfico há um delineamento bem detalhado e cuidadoso dos elementos 

solicitados. Na extremidade superior do lado esquerdo estão desenhados quatro galhos 

repletos de folhas.  

Um pouco mais abaixo aparecem duas montanhas que se expandem até a extremidade 

direita da folha. Um pouco abaixo da primeira montanha pode ser observado um urso de 

costas e em sua direção um pequeno cachorro. Um pouco à frente dos dois animais uma 
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pequena explosão. Na parte inferior da folha está desenhado um rio. Três peixes parecem 

saltitar em suas águas.  

A montanha seguinte abriga outro cenário. Atrás da montanha há a representação do 

sol com a expansão dos seus raios luminosos. Perto do sol encontra-se um abrigo, do qual se 

delineia uma trilha que se estende até a outra montanha. Mais ou menos no meio desta trilha, 

iniciando a descida da montanha, surge um personagem portando uma espada na mão direita e 

soltando fogos com a mão esquerda. Os fogos ganham altura, representado por bolas nos ares, 

para depois desceram e explodirem perto do urso e do cachorro. 

A alternância de polaridades místicas e heróicas do traçado gráfico aponta para 

possibilidade de estarmos diante de um Universo Mítico: Duplo-Universo Existencial. 

 

9.3.9.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.9.4. Idéia central do discurso: “A idéia central girou em torno da vida tranqüila do 

homem”.  

Respondendo à questão se ficou indecisa entre uma ou mais soluções para o final da 

história refere: “fiquei indecisa em uma solução: se mataria o urso”.  

Para a construção do seu discurso narrativo a autora do protocolo acredita que se 

inspirou em “histórias já lidas, experiências ou até mesmo filmes” mas não lembra quais.  

Construiu seu desenho em torno do “homem, urso, natureza, fogo, água” e “gostaria 

de eliminar a espada , porque ela machuca, fere, mata”. 

A cena imaginada termina com “o urso se afastando do cachorro e das terras do Sr. 

João”. À questão, se tivesse que participar da história, onde estaria, a autora do protocolo 

responde: “de acordo com a narrativa, estaria na casa cuidando dos afazeres domésticos, mas 

socorreria o marido no momento preciso”. 

Em uma primeira seqüência do relato a narração remete aos simbolismos de paz e 

tranqüilidade. Há uma valorização do contato com a natureza. O sítio é bem cuidado e no 

açude são criados peixes e camarões.  O ambiente descrito é pleno de vida. 

Em uma próxima seqüência aparece um urso malvado que ameaça romper com a 

harmonia do ambiente. Este urso não só afugenta os animais, mas, também os devora. Esta 

cena parece que vem se repetindo. E no início parece ter sido tolerada, talvez com esperança 

de que não voltasse a repetir-se. Mas, chegou um momento em que o personagem se cansou 

“e resolveu se armar para enfrentá-lo”.  
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Assim, o personagem se equipa com a espada e fogos para enfrentar o urso e defender 

seus animais. Ele está disposto até a matar o urso. 

Ao sair da sua cabana percebeu que seu cachorro latia para se defender do urso que 

tentava devorá-lo. Para evitar esta cena o personagem acende os fogos que assustam o urso e 

salvando assim seu cachorro deste “bicho feroz”. 

Com o herói vencendo o monstro, há ainda um momento de reflexão, “como era uma 

pessoa de paz, resolveu não matar, mas só assustar essa terrível fera, que vinha atrás de 

comida”.  

A atualização dos dois universos, heróico e místico sugere a presença de um Micro 

Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.3.9.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: Fogos (Morfológica). Atemorizar o animal (Funcional). Defesa (Simbólica). 

  A queda neste protocolo está representada por – fogos –. Esta representação é pouco 

usual para este elemento e pertence à categoria “diversos”. Sua função é – atemorizar o 

animal – a qual pertence à categoria “utilidade e combate” útil ao personagem. No plano 

simbólico (Defesa) está representando Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Proteger o personagem (Funcional). Defesa (Simbólica). 

 A representação deste elemento é – espada –. Sua função é – proteger o personagem –

. Esta função pertence à categoria “utilidade de combate”. No plano simbólico (Defesa) está 

representando Vida. 

 

Refúgio: Cabana (Morfológica). Refúgio (Funcional). Proteção (Simbólica). 

O refúgio é representado por – cabana –. Esta representação faz parte da imagem 

“habitat sumário construído.” Sua função é  – refúgio –. Esta função pertence à categoria 

“habitat permanente”. No plano simbólico (Proteção) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Urso (Morfológica). Fazer o mal (Funcional). Mal para a família 

(Simbólica). 

 O monstro devorador está sendo representado pelo – urso –. Esta representação faz 

parte da categoria “zoomorfia real”. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:925), “o urso faz 

parte dos símbolos do inconsciente ctônico: lunar e, portanto, noturno, ele está ligado às 
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paisagens internas da terra mãe”. Simboliza também as forças elementares passíveis de 

evolução, mas também que são capazes de grandes regressões. 

A função do monstro é – fazer o mal –. Esta função está sendo tratada simbolicamente. 

No entanto, no relato da história o ataque do monstro pode ser incluído na categoria “ataque e 

ameaças reais indiretas”, uma vez que não ataca o personagem diretamente, mas o ataque se 

direciona aos seus animais. No plano simbólico (Mal para a família) está representando 

Morte. 

 

Elemento cíclico: Fogos (Morfológica). Espantar (Funcional). Defesa (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pelos – fogos –. Esta representação faz parte da 

categoria “objetos construídos”. Sua função – é espantar –. Esta função é utilitária e está 

associada a “ajudar ao personagem”.  No plano simbólico (Defesa) está representando Vida. 

 

Personagem: Sr. João (Morfológica). Conservar e proteger sua morada (Funcional). O bem 

(Simbólica). 

O personagem é representado por – Sr. João –. Esta representação está ligada à 

categoria “homem simples”. Nos duplos universos existenciais esta categoria aparece com um 

percentual elevado (39%) no inventário trabalhado por Durand, Y. (1988). Esta figuração pode 

ser interpretada como um indicativo do distanciamento de uma estrutura tipicamente heróica 

uma vez que neste universo há também uma integração de um universo místico. Sua função – 

conservar e proteger sua morada – pertence à categoria “combate e vida tranqüila” comum 

aos duplos-universos existenciais.  No plano simbólico (O bem) está representando Vida. 

 

Água: O açude (Morfológica). Nutrir a terra e o homem (Funcional). Alimento (Simbólica).  

A água, neste protocolo, está representado pelo – açude –. O açude aqui representado 

pertence à categoria “respostas dominantes” referentes à água. A função da água é – nutrir a 

terra e o homem –. Sua função é de “utilidade”. No plano simbólico (Alimento) está 

representando Vida. 

 

Animal: O cão (Morfológica). Proteger (Funcional). A amizade (Simbólica).  

O animal é representado pelo – cão – pertencendo à categoria “mamíferos”. A função 

do animal é – proteger –. Esta função é de “utilidade real para o personagem”. No plano 

simbólico (A amizade) está representando Vida.  
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Fogo: Fogos (Morfológica). Amedrontar (Funcional). A defesa (Simbólica). 

O fogo está representado por – fogos –. Esta representação faz parte da categoria 

“figurações isoladas”. Sua função é – desviar a atenção do gigante –. Esta função pertence á 

categoria “utilidade para o personagem”. No plano simbólico (A defesa) está representando 

Vida. 

 

9.3.9.6. Síntese da análise do protocolo 

 

Neste protocolo há uma alternância de simbolizações ora privilegiando uma estrutura 

heróica, ora atualizando uma estrutura mística. Em uma primeira seqüência do relato a 

narração remete a simbolismos de paz e tranqüilidade. Há uma valorização do contato com a 

natureza. O sítio é bem cuidado e no açude são criados peixes e camarões.  O ambiente 

descrito é pleno de vida. 

Em uma próxima seqüência aparece um urso malvado que ameaça romper com a 

harmonia do ambiente. Para defender sua propriedade e seus animais o personagem se equipa 

com a espada e fogos para enfrentar o urso. 

Com o herói vencendo o monstro, há ainda um momento de reflexão, “como era uma 

pessoa de paz, resolveu não matar, mas só assustar essa terrível fera, que vinha atrás de 

comida”.  

A atualização dos dois universos, heróico e místico sugere a presença de um Micro                  

Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.3.9.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Letras. Tem 48 anos de 

idade e 23 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e leciona no ensino fundamental 

e médio. Professa a religião católica. Considera-se de classe média. Foi aluna da escola 

pública no ensino fundamental e médio. O terceiro grau cursou em faculdade privada.Tem 

curso de especialização em Língua Portuguesa.  

Tornar-se professora foi a realização de um sonho infantil. Considerando-se uma 

pessoa tímida achou que a docência contribuiria para acabar com a timidez, além de lhe 

permitir um aprimoramento intelectual. Inicialmente pensou em fazer pedagogia, mas 

terminou fazendo letras por influência de uma irmã. 
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Faz parte de uma família de doze filhos dos quais quatro têm curso superior. Os 

demais terminaram o ensino médio. Refere que seus pais não tinham muito tempo para 

acompanhar a vida escolar dos filhos, mas sempre diziam que para vencer na vida tinham que 

estudar.  

Quando criança não gostava de matemática. Ao chegar ao ensino médio conseguiu 

superar suas dificuldades. De acordo com sua observação, a maioria dos alunos reclama de 

matemática. 

A professora refere que gosta muito de sua atividade docente e sente-se estimulada 

pelos alunos que desejam realmente aprender. “Infelizmente são poucos os que ainda querem 

aprender” afirma. 

Dos dois problemas maiores da escola, indisciplina e falta de interesse, o pior é este 

último. Segundo a professora os alunos estão muito a vontade, muito soltos, sem limites e não 

querem se submeter a nenhuma ordem. Os problemas familiares também são grandes e muitos 

pais só aparecem na escola ao final do ano quando já não há muito o que fazer pelo aluno. 

 Outro problema citado são os baixos salários que obriga o professor a uma intensa 

carga horária de trabalho. Mas, diz a professora “pelo menos a gente dorme tranqüila sabendo 

que no outro dia vai estar empregada. Esse lado é o que acho que ainda vale a pena.” 

 Em sua disciplina, a grande dificuldade é a falta de material didático, a biblioteca que 

não funciona e os meninos que não sabem ler nem interpretar. A professora exemplifica 

dizendo que “atualmente eu tenho um aluno do primeiro ano do ensino médio que não sabe 

ler”. 
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9.3.10. Protocolo 10 (Língua Portuguesa e Inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Era uma vez num mundo não muito distante, onde as invenções humanas surgiam no 

contato com a natureza numa perfeita harmonia. Uma simples queda de uma maçã 

transformaria as leis da física. Todavia, o dedo do super-humano com sua ambição e 

inconseqüência, conseguiu transformar em vilão uma estrela-amiga, que ate então, era apenas 

e honrosamente protagonista da vida no planeta terra. 

Os efeitos dessa mudança são cruéis. Seus raios são como uma espada muito afiada 

talhando o solo e deixando suas cicatrizes mais profundas. Nosso refugio ainda é nossa casa, 

mas por quanto tempo? Afinal, a casa-mãe terra esta sendo devorada pelos gases das fábricas, 

carros, etc.; frutos da evolução do planeta, que mata, põe fogo e tira o direito à vida das 

pessoas, peixes e plantas”. 

 

9.3.10.1. Análise Estrutural  

 

9.3.10.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho ilustrativo deste protocolo ocupa a metade superior da folha e está 

preenchido com muitos detalhes. Antes de iniciar o desenho dos elementos solicitados há 

vários traçados de uma extremidade a outra da folha servindo de base ao que será ilustrado. 

No final da extremidade direita há um pequeno rio com um peixe. 
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 Na parte superior do lado esquerdo há uma macieira com cinco maçãs. Deitado à 

sombra desta árvore tem um homem deitado com a cabeça encostada na árvore. Desta árvore 

despenca uma maçã na cabeça do homem.  

Prosseguindo em direção à margem direita foi desenhado um sol com olhos, 

sobrancelhas, nariz e boca. O sol tem uma expressão triste. De um dos seus raios desce uma 

espada que toca o chão. 

Perto da espada tem um super-homem. Ele é um pouco menor do que a espada e está 

quase tocando o sol. Na sua mão direita tem uma luva de boxe, e na sua camisa um S, símbolo 

do super-homem.  

Junto ao homem está uma casa de número 1902 e uma porta oval na frente com uma 

maçaneta e uma divisão ao meio. Como o homem é quase da altura da casa, ele só passará na 

porta se estiver agachado. A parede da casa é desenhada com um quadriculado semelhante ao 

encontrado no telhado. Ao lado da casa há um desenho parecido com uma cabine telefônica. 

No final da casa do lado direito aparecem vários traçados verticais dos quais saem 

labaredas. Nestes traçados está escrito Aquecimento Global Company. A partir daí algo como 

um mapa mundi, uma boca dentada e várias plantas. 

Este traçado gráfico sugere a presença de um Duplo Universo Sintético Simbólico. 

 

9.3.10.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.3.10.4. Idéia central do discurso: “Construí minha história em torno de algo que me 

preocupa profundamente, as transformações climáticas e conseqüências trágicas à terra.”  

Para a construção do seu discurso narrativo a autora do protocolo refere que não teve 

uma fonte de inspiração específica apenas “trata-se de uma preocupação latente na minha 

vida.”   

Construiu seu desenho em torno da “queda da maçã, a casa, o sol, os gazes, peixe, rio, 

o homem, terra, a espada.” Não gostaria de eliminar nenhum elemento. 

A cena imaginada termina com a seguinte frase: “não sei, só espero que não termine 

como comprovam todas as estatísticas dos cientistas”.  

À questão, se tivesse que participar da história onde estaria, a autora do protocolo 

responde: “sob as árvores, pensando, refletindo coletivamente melhoras efetivas para a 

sobrevivência da terra”.  

A organização deste relato remete a uma reflexão filosófica a respeito do papel do ser 

humano na preservação e depredação da vida no planeta terra. 



 

 

361

Inicialmente o relato privilegia um clima de paz e integração entre o ser humano e o 

planeta terra. Até mesmo as descobertas científicas e as invenções ocorriam em uma “perfeita 

harmonia” com a natureza. 

Contudo, a ambição e a inconseqüência humanas conseguiram, até mesmo, alterar a 

natureza, transformando uma “estrela-amiga em vilão”.  

Os efeitos desta ambição desmedida são catastróficos e continuam sua cruzada de 

destruição. Até mesmo o refúgio pessoal da autora do protocolo está ameaçado, como 

explicitado na seguinte frase: “nosso refúgio ainda é nossa casa, mas por quanto tempo?”   

Através deste relato podem ser observadas expressões de angústia e insegurança em 

relação à sobrevivência do planeta terra e conseqüentemente uma ameaça à vida dos reinos da 

natureza, vegetal e animal. 

Estão presentes concepções fatalistas e pessimistas da evolução da humanidade, 

presentes em ambas as polaridades: heróica e mística. 

A atualização dos dois universos, heróico e místico, sugere a presença de um Micro 

Universo Sintético Simbólico Diacrônico Dualista. 

 

 

9.3.10. 5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: A maçã se desprendendo da copa da árvore (Morfológica). Transformação 

(Funcional). Idéia (Simbólica). 

A queda neste protocolo está representada pela – maçã se desprendendo da copa da 

árvore –. Esta representação é pouco usual para este elemento e pertence à categoria 

“diversos”. Está especialmente ligada aos universos simbólicos. Sua função é – 

transformação – e está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Idéia) tem uma 

representação indefinida em relação a uma simbolização de vida ou de morte. 

 

Espada: Raios solares (Morfológica). Causa a seca e esterilidade do solo (Funcional). Perigo 

(Simbólica). 

 A representação deste elemento é – raios solares –. Esta representação pertence à 

categoria “simbolizada por um elemento natural”. Sua função é – causa a seca e esterilidade 

do solo –. Esta função está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Perigo) está 

representando Morte. 
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Refúgio: Minha casa (Morfológica). Aconchego e proteção (Funcional). Ainda a segurança 

(Simbólica). 

O refúgio é representado por – minha casa –. Sua função é – aconchego e proteção–. 

No plano simbólico (Ainda a segurança) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Gases poluentes, efeito estufa, desmatamento (Morfológica). Gerir todos 

os problemas ambientais (Funcional). Arma letal (Simbólica). 

 O monstro devorador está sendo representado pelos – gases poluentes, efeito estufa, 

desmatamento –. Esta representação faz parte da categoria “meio ambiente, produto 

humano”.  

A função do monstro é – gerir todos os problemas ambientais –. Esta função esta 

sendo tratada simbolicamente. Pelo contexto geral do protocolo entendemos que a autora do 

protocolo ao usar “gerir todos os problemas ambientais” queria dizer “gerar”. No plano 

simbólico (Arma letal) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Terra (Morfológica).  Omissão da função (Funcional). Organismo vivo que 

precisa de proteção (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – terra –. Esta representação faz parte da 

categoria “astros”. Sua função foi omitida.  No plano simbólico (Organismo vivo que 

precisa de proteção) está representando Vida. 

 

Personagem: O homem (Morfológica). Fazer o mal, agindo com inconseqüência (Funcional). 

Prepotência (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem –. A função do personagem neste 

protocolo é – fazer o mal, agindo com inconseqüência – fazendo parte da designação 

particular “fracasso e ou insegurança”.  No plano simbólico (Prepotência) está 

representando Morte. 

 

Água: Rio (Morfológica). Alerta (Funcional). Vida na UTI (Simbólica). 

O elemento água está representado por – rio –. A representação da água como rio faz 

parte da categoria das respostas dominantes referentes a este estímulo arquetípico. Neste 

protocolo a função da água é – alerta –. Ela está sendo tratada simbolicamente. No plano 

simbólico (Vida na UTI) está representando Morte. 
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Animal: Peixe (Morfológica). Denúncia e pedido de socorro (Funcional). Morte (Simbólica). 

O animal é representado pelo – peixe –. Sua função é – denúncia e pedido de socorro 

–. Pertence a categoria de “utilidade real” se identificando com a atmosfera positiva do 

protocolo. No plano simbólico (Morte) está representando Morte. 

 

Fogo: A queimada indiscriminada das árvores (Morfológica). Destruição (Funcional). Fúria da 

natureza (Simbólica). 

O fogo está representado pela – queimada indiscriminada das árvores –. Esta 

representação faz parte da categoria “incêndio”. Sua função é – destruição –. Esta função 

pertence á categoria “perigo para o personagem”. Na designação particular “contribui para a 

angústia” No plano simbólico (Fúria da natureza) está representando Morte. 

 

9.3.10.6. Síntese da análise do protocolo  

   

Na estruturação do relato deste protocolo podem ser observadas expressões de 

angústia e insegurança em relação à sobrevivência do planeta terra e conseqüentemente uma 

ameaça à vida dos reinos da natureza, vegetal e animal. 

Estão presentes concepções fatalistas e pessimistas da evolução da humanidade, 

presentes em ambas as polaridades: heróica e mística. 

A atualização dos dois universos, heróico e místico sugere a presença de um Micro 

Universo Sintético Simbólico Diacrônico Dualista.  

 

9.3.10.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Letras. Tem 33 anos de 

idade e 13 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e leciona no ensino 

fundamental. Professa a religião católica. Considera-se de classe média baixa. Foi aluna da 

escola pública no ensino fundamental e médio e superior. Tem curso de especialização em 

Gestão Escolar.  

Segundo a professora, sua entrada para o magistério não foi uma escolha, mas uma 

imposição materna. Seu sonho era ser diplomata, portanto, queria cursar o científico. Mas 

enquanto fazia uma viagem de férias para visitar uns parentes em São Paulo sua mãe fez sua 

matrícula em um curso de magistério e ficou irredutível em relação à sua decisão.  
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 Apesar de sua rejeição inicial ao curso, foi se interessando e gostando das disciplinas 

oferecidas. No vestibular optou pelo curso de letras e justifica: “meus pais são pessoas muito 

simples, e de recursos muito escassos. Como eu adorava línguas achei que fazendo letras 

poderia trabalhar e me preparar para a diplomacia”. 

 Logo após terminar o curso superior entrou no mercado de trabalho em empresa 

privada, fazendo em seguida concurso para professora. Manteve os dois vínculos por algum 

temo. Impossibilitada de continuar com os dois vínculos licenciou-se do estado. Em função de 

problemas pessoais precisou pedir demissão da empresa e voltar à rede pública de ensino.  

 A professora refere em vários momentos da entrevista que, apesar de gostar e valorizar 

a educação, esta não é a paixão da sua vida. Assim, explicita: “não é a paixão da minha vida. 

Eu tenho certeza que não é a paixão da minha vida. Eu sou muito profissional, muito 

metódica. Faço meu trabalho muito bem feito. Eu cresci muito com a educação. Me sinto 

muito vitoriosa. Meu pai é semi-analfabeto, minha mãe mal terminou o primeiro grau. Mas... 

educação não é a minha paixão. Mesmo assim eu aprendi a gostar, a respeitar e a agir 

profissionalmente”. 

 Atualmente, por circunstâncias impostas, está trabalhando os três expedientes. 

Contudo considera que “trabalhar demais emburrece. Não tenho tempo para estudar, para 

refletir sobre a minha prática. Mas eu tenho ambição. Sou uma pessoa ambiciosa que é 

diferente de ganância”. Recorda o tempo que morava em São Paulo com sua família, em um 

bairro que hoje é violentíssimo e lembra que parava em frente da casa e achava tudo feio. 

Achava o lugar horroroso, as pessoas feias, vivendo em um ambiente feio. Associa o lugar ao 

livro O cortiço. Lembra então dos seguintes pensamentos: “eu quero sair daqui. Eu vou sair 

daqui”. Com este depoimento esclarece que vai conseguir melhores condições de trabalho, 

cursar o mestrado e o doutorado. 

 A entrevistada critica também a postura do funcionalismo público. Diz sentir-se mais 

estimulada quando é cobrada para apresentar resultados e acha que esta postura estimula mais 

a criatividade do profissional, tal qual ocorre na empresa privada. 

 Em relação à matemática nunca teve dificuldades específicas, mas acha que para os 

alunos ela continua sendo o bicho-papão. Para os alunos das classes mais adiantadas há um 

maior interesse em função dos possíveis concursos. Refere que em uma das escolas na qual 

trabalha tem um excelente professor de matemática muito respeitado pelos alunos. Os alunos 

mais adiantados não faltam a aula deste professor por hipótese alguma. E exemplifica: “ele 

pode fazer prova numa segunda-feira imprensada que os meninos vêm. Qualquer outra 
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disciplina eles fecham um grupo, decidem democraticamente, todo mundo assina e colocam 

lá, a gente não vem”. 

Em síntese, a professora refere que os pequenos têm medo da matemática e os grandes 

vêm nela a possibilidade de ascensão. 

 Em relação aos desafios enfrentados no dia a dia escolar refere os mesmos citados por 

vários professores: famílias desestruturadas, drogas, atividade sexual precoce, com alunos 

sendo pais aos catorze anos; precariedade dos recursos da escola, dentre outros. Em relação à 

indisciplina a professora refere que não se estressa. E explica: “eu não grito, não entro em 

desespero. Falo baixo e não entro num embate ilógico com o aluno. Mantenho a minha função 

mostrando quem é que tem naquele momento a autoridade, quem está no comando. Eu sei 

mostrar isso. Não boto aluno pra fora de sala, também nunca saí chorando de sala de aula.” 

 Para iniciar o trabalho com o aluno considera fundamental estabelecer um bom 

relacionamento com o grupo. A partir daí tudo flui com mais facilidade, diz a professora. 

Procura ouvir o aluno e trabalhar com textos do seu interesse. Na sua disciplina está atenta 

para questões relacionadas com a cidadania e a formação ética. 

 A sua gratificação profissional vincula-se ao fato de encontrar alunos bem sucedidos e 

de saber-se colaboradora deste processo.  
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9.3.11. Protocolo 11 (Língua Portuguesa e Inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 

 “O grande rei Alberto, sabendo que havia um feroz dragão em seu reino que estava a 

destruir as plantações e casas com as suas labaredas de fogo, resolveu fazer uma batalha 

pessoal. Pegou o seu fiel cavalo e seguiu para a floresta. 

 Lá chegando e não vendo ainda o dragão contentou-se em banhar-se na cachoeira e 

investigar uma gruta que havia ali perto, “quem sabe esta possa ser um bom refúgio do feroz 

dragão”, pensou ele. O sol estava esplendoroso, havia até uma solitária rosa por perto e 

pensando em como o universo caminha nas soluções dos problemas aparece-lhe o dragão. A 

batalha teve inicio e como o rei era um excelente na espada, seja com a mão direita ou 

esquerda, em poucos minutos derrotou o dragão e livrou o seu reino daquela terrível ameaça.”  

 

9.3.11.1. Análise Estrutural 

 

9.3.11.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho ora analisado ocupa todo o espaço a ele destinado. Está bem distribuído por 

toda a folha.  

Ao lado esquerdo aparece o sol. Perto do sol desce uma cachoeira. Ao final desta 

cachoeira há uma rosa isolada. Mais perto da margem esquerda aparece um cavalo com 

detalhes bem elaborados, inclusive uma cela.  
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Acima do cavalo tem um grande monstro cuspindo fogo. Um pouco abaixo do 

monstro aparece uma figura humana portando uma espada na mão direita e outro objeto na 

mão esquerda. Há uma proximidade espacial entre estes dois elementos, contudo, o 

personagem não parece acuado ou temeroso. Ao contrário, ele porta uma pequena coroa na 

cabeça e tem expressão tranqüila. Perto do personagem pode ser vista uma grande árvore. 

 

9.3.11.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.11.4. Idéia central do discurso: “A idéia central utilizada foi da importância da defesa de 

seu reino e de seus súditos. Pensando nisso não houve indecisão quanto à solução.” 

Para a elaboração da sua história, a autora do relato se inspirou em livros que 

“retratam reinados como o do rei Arthur”. Os elementos essenciais em torno dos quais 

construiu seu desenho foram o rei e o dragão. Em relação aos elementos que gostaria de 

eliminar cita “a rosa, porque ela ficou distante dentro de um cenário de luta, de violência”. 

A cena finaliza “com o rei matando o dragão coma a sua espada”. Se tivesse que 

participar da cena a autora do protocolo refere “eu estaria ao lado do rei, lutando também, se 

não com uma espada, mas com um arco e flecha”. 

Esta seqüência narrativa se delineia atendendo a uma estrutura própria aos regimes 

diurnos, exemplificando um padrão peculiar à jornada do herói. A maioria dos heróis enfrenta 

com coragem e determinação dragões que representam uma ameaça para todos à sua volta.   E 

luta para salvar um reino da voracidade de um dragão. 

Neste protocolo, em um primeiro momento, há um clima explícito de combate e luta 

para salvar um reino da voracidade de um dragão. Segundo Chevalier & Gheerbrant 

(1988:775), recordando um aforismo do médio–irlandês “não se ganha uma batalha sem rei”. 

Assim, neste relato, “o grande rei Alberto” atualizando o papel a ele destinado pela função 

ocupada (Ver simbolismo do rei na análise morfológica do personagem neste protocolo), 

empenha-se pessoalmente na luta contra um dragão que ameaçava suas terras e seus súditos. 

Para realizar tal tarefa recorreu ao “seu fiel cavalo e seguiu para a floresta”. 

Originalmente o cavalo se associa às trevas do mundo ctoniano, ao inconsciente do homem e 

a impetuosidade do seu desejo. Como montaria, seu destino é inseparável do destino do 

homem. À luz do dia ele é guiado pelo cavaleiro; à noite é o cavalo que comanda “pois só ele 

é capaz de transpor impunemente as portas do mistério inacessível à razão” (CHEVALIER& 

GHEERBRANT, 1988). 
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Em várias regiões, a floresta equivale a um santuário em estado natural. Símbolo da 

vida, com suas árvores, é elemento de ligação entre a terra na qual ela mergulha suas raízes e 

o céu, alcançando sua abóboda através das suas copas (CHEVALIER & GHEERBRANT, 

1988). 

Considerando que, neste relato, o cavalo é fiel ao rei, entendemos que este símbolo 

ctoniano, associado à impetuosidade de desejos inconscientes, é neutralizado, tanto pela 

fidelidade do animal ao rei, como por sua associação à floresta, cuja simbolização associa-se a 

um santuário.  

Em um segundo momento, o rei chega à floresta. Não encontrando o dragão, vai 

usufruir da natureza e investigar uma gruta caso torne-se necessário esconder-se do dragão. 

Há uma atmosfera de beleza e exuberância: “o sol estava esplendoroso, havia até uma solitária 

rosa por perto e pensando em como o universo caminha nas soluções dos problemas aparece-

lhe o dragão”. 

Em uma terceira cena, a batalha anunciada se concretiza. O rei, representado como um 

exímio lutador, o qual maneja a espada com perfeito domínio “seja na mão direita ou 

esquerda”, rapidamente derrotou o dragão livrando “seu reino daquela terrível ameaça”.  

De acordo com Chevalier & Gheerbrant (1988), segundo uma interpretação bíblica, a 

esquerda é a direção do inferno, a direita representa o paraíso. Entre os celtas, a direita é 

benéfica e de bom agouro, a esquerda é nefasta e de mau agouro. Na tradição cristã ocidental, 

a direita representa um sentido ativo e está ligada ao futuro.  A esquerda tem um sentido 

passivo e representa o passado, sobre o qual o homem não pode exercer nenhum poder.  

Entendemos assim todo o poder que foi outorgado ao rei, com o domínio absoluto do 

lado direito e do lado esquerdo.  

 Os simbolismos utilizados neste protocolo, portanto, se associam àqueles próprios a 

um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.3.11.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: Cachoeira (Morfológica). Trazer calma ao ambiente (Funcional). Retorno, recomeço, o 

esforço, a superação (Simbólica). 

A – cachoeira – representando a queda neste protocolo constitui o estereótipo da 

figuração da queda. Sua função é – trazer calma ao ambiente –. Esta função da queda pode 

ser incluída na categoria “utilidade diversa”. No plano simbólico (Retorno, recomeço, o 

esforço, a superação) está representando Vida.  
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Espada: Uma espada (Morfológica). Justiça e de defesa (Funcional). Divisor de águas, a 

ferramenta de auxílio no propósito (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – uma espada –. Sua função é – justiça e de defesa –

. Esta função faz parte do grupo “utilidade de combate” na categoria “defesa”. No plano 

simbólico (Divisor de águas, a ferramenta de auxílio no propósito) está representando 

Vida.  

 

Refúgio: Uma gruta (Morfológica). Socorrer o rei, proteção (Funcional). O retiro, a pausa para 

o retorno (Simbólica). 

O refúgio é representado por – uma gruta –. Sua função é – socorrer o rei, proteção –. 

Esta função é de proteção contra o perigo para o adversário e pertence à categoria “abrigo 

simples”. No plano simbólico (O retiro, a pausa para o retorno) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Dragão (Morfológica). São os problemas, complicar a vida do reino 

(Funcional). Os problemas, as situações limite (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – dragão – faz parte do grupo 

“zoomorfia fantástica” (DURAND, Y. 1988).  

 Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:351), o dragão representa um guardião severo 

de tesouros ocultos e é visto como um símbolo do mal e das tendências demoníacas. “A luta 

entre o herói e o dragão deixa transparecer o tema arquetípico do triunfo do Ego sobre as 

tendências regressivas”.  

A função do monstro – são os problemas, complicar a vida do reino –. Esta função faz 

parte de uma “ameaça potencial”. No plano simbólico (Os problemas, as situações limite) 

está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: O sol e a flor (Morfológica). Transformação, vitalidade, renovação 

(Funcional). A esperança (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado por – o sol e a flor –. Faz parte da categoria 

“fenômenos naturais” figurando um “movimento cíclico contínuo” (DURAND, Y. 1988). Sua 

função – transformação, vitalidade, renovação –. Esta função está sendo tratada 

“simbolicamente”. No plano simbólico (A esperança) está representando Vida. 
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Personagem: O rei (Morfológica). Proteção, de organizador do caos (Funcional). A justiça 

enquanto ser modificador de si (Simbólica). 

O personagem é representado por – o rei –. Esta representação é própria da estrutura 

heróica e corresponde a 17% da figuração do personagem na amostra pesquisada por Durand, 

Y. (1988).  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a figura do rei ocupa um lugar de destaque 

em todas as culturas. Simbolicamente ele exerce um papel intermediário entre o céu e a terra. 

Suas funções centrais são: o estabelecimento da justiça e da paz; do equilíbrio e da harmonia 

no seu reino. A ele também é delegada a função de distribuir as riquezas e de assegurar a 

prosperidade entre seus súditos.  

A imagem do rei pode deslizar de um significado histórico e cósmico para um 

significado ético e psicológico. Neste sentido o rei pode ser interpretado como uma projeção 

do eu superior e de um ideal de ego a ser realizado. Assim, pode reunir sobre si os desejos de 

autonomia, de auto-conhecimento, de auto-regulação. Para Chevalier & Gheerbrant 

(1982:776), “o rei é, com o herói, o santo, o pai, o sábio, o arquétipo da perfeição humana, e 

ele mobilizava todas as energias espirituais para se realizar”. 

  A função do personagem é – proteção, de organizador do caos –. Esta função faz 

parte do grupo “duplos universos existenciais” na categoria funcional “combate e vida 

tranqüila” (DURAND, Y. 1988). No plano simbólico (A justiça enquanto ser modificador 

de si) está representando Vida. 

 

Água: O lago (Morfológica). Limpeza, pureza (Funcional). Limpeza, uma nova chance 

(Simbólica).  

– O lago – aqui representado pertence à categoria “respostas dominantes” referentes à 

água. A água do lago compõe o cenário da localização da igreja cercada pela área verde da 

floresta e pelo lago.  

 A função da água é – limpeza, pureza –. Esta função está sendo “tratada 

simbolicamente”. No plano simbólico (Limpeza, uma nova chance) está representando 

Vida. 

 

Animal: O cavalo (Morfológica). Auxílio, companhia (Funcional). A força inata (Simbólica).  

A representação do animal é – cavalo – animal inicialmente vinculado à noite, ao 

mistério e a morte pode ser considerado também um arquétipo portador de vida 

(CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). (Ver análise do traçado discursivo). 
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 Nos micro universos heróicos há uma predominância de respostas de pássaros (46%) 

em relação aos mamíferos (23%). A função do animal é – auxílio, companhia –. Uma 

função “utilitária positiva”. No plano simbólico (A força inata) está representando Vida. 

 

Fogo: Sai da boca do dragão (Morfológica). Destruição (Funcional). Benefícios ou não 

dependendo da intenção (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado por – sai da boca do dragão –. Esta 

representação faz parte da representação “fogo cuspido pelo monstro” a qual é a imagem mais 

freqüentemente encontrada nas estruturas heróicas (Durand, Y, 1988).  

Sua função é – destruição –. Situa-se no grupo “perigo para o personagem” como 

“arma do monstro, útil ao monstro”. No plano simbólico (Benéficos ou não dependendo da 

intenção) tem uma representação indefinida.  

 

9.3.11.6. Síntese da análise do protocolo 

  

Neste protocolo, em um primeiro momento, há um clima explícito de combate e luta 

para salvar um reino da voracidade de um dragão. 

Em um segundo momento, o rei chega à floresta. Não encontrando o dragão, vai 

usufruir da natureza e investigar uma gruta caso se faça necessário esconder-se do dragão. Há 

uma atmosfera de beleza e exuberância: “o sol estava esplendoroso, havia até uma solitária 

rosa por perto e pensando em como o universo caminha nas soluções dos problemas aparece-

lhe o dragão.” 

Em uma terceira cena, a batalha anunciada se concretiza. O rei, representado como um 

exímio lutador, o qual maneja a espada com perfeito domínio “seja na mão direita ou 

esquerda”, rapidamente derrotou o dragão livrando “seu reino daquela terrível ameaça”.  

Os simbolismos utilizados neste protocolo, portanto, se associam àqueles próprios a 

um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.3.11.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor 

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Letras. Tem 37 anos de 

idade e 12 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e leciona no ensino fundamental 

e médio. Professa a religião católica. Considera-se de classe média baixa. Foi aluna da escola 

pública no ensino fundamental.  No ensino médio, estudou em escola privada através de uma 
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bolsa de estudos conseguida por seu irmão. O terceiro grau cursou em faculdade privada. Tem 

curso de especialização em Gestão Escolar. 

Seu interesse pelo magistério se deu no segundo ano do ensino médio, por influência 

de um professor de literatura. Inicialmente gostaria de cursar jornalismo, mas entusiasmou-se 

com as aulas de literatura e terminou fazendo o vestibular para Licenciatura em Letras. 

Concluído o curso, fez concurso para o estado e “acabei professora. Nunca mais parei e acabei 

me acostumando, pegando gosto.”  

Refere que sempre gostou de escrever. Escrevia poemas, mas nunca chegou a publicar 

nenhum. De uma família de sete filhos, seis cursaram a universidade e um terminou o 

segundo grau. 

Dos sete irmãos, as duas mulheres são as mais jovens. Quando os pais saíam para 

trabalhar, os irmãos maiores supervisionavam os menores. 

Nos seus anos escolares nunca gostou de matemática. Em função disso sempre teve 

dificuldade com a disciplina. Acredita que, se tivesse sido apresentada à matemática, da forma 

como se trabalha hoje na escola, provavelmente teria outra visão. Não tem muita clareza 

como os alunos se relacionam com a matemática atualmente. Acredita que uns têm mais 

dificuldades que outros, mas não sabe precisar exatamente. 

O que mais lhe gratifica na vida profissional é o convívio com os alunos e adverte, 

“apesar de tudo, pois as dificuldades são grandes principalmente o desrespeito com o qual o 

professor é tratado.” Reclama da falta de limite do aluno que, geralmente, foge dos deveres e 

quer ter o comando da sala. A professora relata que estas questões são as mais complicadas e 

que ainda não sabe como abordá-las. E diz, “meu desafio para com eles é mostrar a eles que 

há possibilidade de convivência pacífica, onde cada um exerça o seu direito e os seus 

deveres.” 

Em relação ao ensino da Língua Portuguesa sente dificuldades em motivar os alunos e 

diz, “é como se eles já tivessem um tanto cansados”. Para a professora, os alunos mais jovens 

são mais fáceis de trabalhar, mas os adolescentes têm apresentado muita dificuldade. 

Já trabalhou em escola privada e apesar desta escola ter uma infra-estrutura 

privilegiada em relação à escola pública, considera que a liberdade do professor é muito 

cerceada. Assim, prefere a rede pública para o exercício da sua profissão. 
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9.3.12. Protocolo 12 (Língua Portuguesa e Inglês) 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Ao retratar a queda, eu pensei em alguém que perde o equilíbrio e que, rapidamente, 

se recupera. A espada me veio à mente como algo afiado, duro, estático e contundente; já o 

refúgio é uma caverna que protege os homens primitivos e suas famílias dos perigos e 

intempéries naturais.  

O monstro devorador os ameaça com os seus dentes pontiagudos mas a religiosidade e 

a espiritualidade da Mandala mística os protege com uma nova crença onde as crianças 

poderão brincar em paz nas cachoeiras, com seus bichinhos de pelúcia e animais de estimação 

e dormir com lindos sonhos em mente”. 

 

9.3.12.1. Análise Estrutural 

 

9.3.12.2.  Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho é composto pelos nove elementos solicitados na consigna do teste, 

acrescido de três figuras humanas, um casal e uma criança na porta do refúgio.  

Na parte superior da folha está desenhada uma figura humana, de braços abertos sem 

mãos. Em seguida aparece o desenho sinuoso de uma espada, maior do que a figura humana. 

Depois, um refúgio com uma família na porta e em seguida uma cabeça redonda com dois 

olhos, nariz e uma grande boca dentada.  
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Na parte inferior da folha tem uma estrela de David, um coelho, a cachoeira, um gato e 

uma pequena fogueira.   

Os desenhos estão cuidadosamente elaborados. Contudo, não parece haver conexões 

entre as imagens, no conjunto do desenho, necessárias à formação de um cenário que ofereça 

suporte ao desenvolvimento de uma trama. A organização da cena faz supor a existência de 

um micro universo de subconjuntos não estruturado.   

 

9.3.12.3.  Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.3.12.4. Idéia central do discurso: “Eu construí a idéia central da história em idéias ou 

lembranças da infância e não fiquei indecisa em nenhuma das soluções.”  

Na elaboração da sua história foi inspirado em “seriados de TV da época da minha 

infância (Perdidos no Espaço, Tom e Jerry, Terra de Gigantes, Túnel do Tempo).  

Os elementos essenciais em torno dos quais a história foi construída foram: “animais 

de estimação e bichinhos de pelúcia, formados cíclicos ou arredondados que dão, ao mesmo 

tempo, idéia de continuidade, princípio e fim”.  

Não gostaria de eliminar nenhum dos elementos. Eles “são representações legítimas do 

meu imaginário, meus desejos e lembranças muito queridas. Não os quero eliminar”.  

 A cena construída termina “com uma boa noite de sono, com a consciência tranqüila 

como a de uma criança, dormindo ao lado do seu bichinho de pelúcia”. 

Se tivesse que participar da cena construída “eu estaria ao lado da Cabala Cíclica com 

a Estrela de David ao centro porque o meu lado religioso é muito forte e eu protegeria a 

minha família primitiva refugiada na caverna”.  

Na elaboração da sua história os dois primeiros elementos, a queda e a espada são 

tratados independentemente, não fazendo parte de um encadeamento lógico do discurso. “Ao 

retratar a queda eu pensei em alguém que perde o equilíbrio e que, rapidamente, se recupera”. 

Esta descrição remete a uma simbolização positiva, a presença de uma pulsão de vida. Há 

uma queda, mas rapidamente há um soerguimento.  

No entanto, no quadro de representações a queda é retratada pela “figura humana” 

com a função de “mostrar equilíbrio” e simbolizando “alterações ao longo da vida”. Esta 

resposta é indefinida enquanto simbolização ligada à vida ou à morte. 

A espada é definida “como algo afiado, duro, estático e contundente”. Tanto no relato 

como no quadro de representações estas imagens se associam a uma pulsão de morte. 
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A história começa a se desenvolver a partir do refúgio, o qual “protege os homens 

primitivos e suas famílias dos perigos e intempéries naturais”. 

Surge um monstro devorador “com seus dentes pontiagudos, mas a religiosidade e a 

espiritualidade da mandala mística os protege com uma nova crença”.  

Este clima de proteção oferecido pela mandala possibilita às crianças brincarem em 

paz nas cachoeiras. Em que pese a conotação positiva desta seqüência, estas crianças que 

fazem parte de uma família de “homens primitivos”, brincam “com seus bichinhos de 

pelúcia”. Também brincam com “animais de estimação” e dormem “com lindos sonhos em 

mente”.  

A partir da representação do refúgio a autora do protocolo inicia a elaboração da sua 

história. Observamos na história a presença de urso de pelúcia, cabala e homens primitivos. 

Em que pese a combinação de elementos historicamente incompatíveis, os quais obedecem a 

uma lógica não linear, a história é dominada por aspectos positivos.  

A partir destas considerações entendemos que os dados do protocolo remetem à uma 

dificuldade de organização das defesas contra a angústia da passagem do tempo e da 

inevitabilidade da morte. Assim, o presente protocolo, provavelmente, faz parte de um Micro 

Universo de Subconjuntos não Estruturado. 

 

9.3.12.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Figura humana (Morfológica). Mostrar equilíbrio (Funcional). Alterações ao longo da 

vida (Simbólica). 

A queda está sendo representada pela – figura humana –. Esta representação faz parte 

da categoria “diversos”. Considere-se que esta representação da queda não está relacionada à 

representação do personagem. No entanto, esta observação não inviabiliza a existência de 

uma projeção da autora do protocolo do teste com esta figura humana.    

Sua função é – mostrar equilíbrio –. Esta função da queda está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (Alterações ao longo da vida) tem uma 

representação indefinida.  
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Espada: Pelo próprio objeto (Morfológica). Mostrar dureza, dificuldades (Funcional). As 

dificuldades da vida (Simbólica). 

  Na representação da espada a autora do protocolo menciona – pelo próprio objeto –.  

Sua função é – mostrar dureza, dificuldades – e está sendo tratada “simbolicamente”. No 

plano simbólico (As dificuldades da vida) está representando Morte.  

 

Refúgio: Caverna (Morfológica). Abrigar uma família (Funcional). Segurança e aconchego 

(Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Sua função é – abrigar uma família –. Esta 

função está na categoria “protetora”. No plano simbólico (Segurança e aconchego) está 

representando Vida. 

 

Monstro devorador: Boneco com dentes terríveis (Morfológica). Amedrontar e assustar 

(Funcional). Perigos e armadilhas da vida (Simbólica). 

O monstro é representado por um – boneco com dentes terríveis –. Esta figuração faz 

parte da categoria “abstração, redução figurativa”. A função do monstro é  – amedrontar e 

assustar –. O tratamento desta função tem uma característica mais simbólica do que uma 

representação de um desempenho em um nível concreto. No plano simbólico (Perigo e 

armadilhas da vida) está representando Morte.  

  

Elemento cíclico: Mandala ou Cabala de David (Morfológica). Dar paz às pessoas 

(Funcional). Religiosidade (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – mandala ou cabala de David –. Esta 

representação faz parte de “outras figurações” (Durand, Y. 1988). 

A mandala é uma “imagem psicagógica, própria para conduzir à iluminação quem a 

contempla” (CHEVALIER & GHEERBRANT 1982:585). Em várias tradições orientais ela é 

um guia imaginário para a meditação. Possui uma dupla função para o psiquismo humano: 

mantém a ordem psíquica daqueles que a têm e restabelece esta ordem para àqueles que a 

perderam.  

 Sua função – dar paz às pessoas – faz parte de um tratamento simbólico dado à 

função. No plano simbólico (Religiosidade) está representando Vida. 

 

 



 

 

377

Personagem: Coelhinho (Morfológica). Dar um ar lúdico (Funcional).A fase da infância 

(Simbólica). 

O personagem é representado por – coelhinho –. Esta representação faz parte de 

“outras figurações” na amostragem de Durand, Y. (1988).  

Para Chevalier & Gheerbrant (1982), o coelho tal qual a lebre são símbolos lunares 

porque dormem durante o dia e a noite, saem aos pulos aparecendo e desaparecendo tal qual a 

lua. Há uma ambivalência simbólica na representação da lebre e do coelho, pois ao mesmo 

tempo eles simbolizam o fasto e o nefasto, o esquerdo e o direito. 

Sua função é – dar um ar lúdico –. Esta é uma função simbólica. No plano simbólico 

(A fase da infância) está representando Vida. 

 

Água: Cachoeira (Morfológica). Dar frescor e tranqüilidade (Funcional). Paz, relaxamento, 

descanso (Simbólica). 

A água neste protocolo está representada pela – cachoeira –. A função da água é – dar 

frescor e tranqüilidade –. Pertence à categoria “diversos” no grupo “utilidade para o 

personagem”.  No plano simbólico (Paz, relaxamento, descanso) está representando Vida. 

 

Animal: Gatinho (Morfológica). Dar afetividade (Funcional). Fase da infância (Simbólica). 

O animal neste protocolo está representado pelo – gatinho –. O simbolismo do gato é 

heterogênio oscilando entre tendências benéficas e maléficas, as quais aparecem em suas 

atitudes ternas e dissimuladas (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 

A função do animal é – dar afetividade –. É uma função “simbólica positiva”. No 

plano simbólico (Fase da infância) está representando Vida.  

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Aquecer, reunir e agregar (Funcional). União, fraternidade, 

congregação (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira – localizada perto do refúgio. 

Sua função é – aquecer – reunir e agregar, está sendo tratada simbolicamente. No plano 

simbólico (União, fraternidade, congregação) está representando Vida. 

 

9.3.12.6. Síntese da análise do protocolo  

 

Na normatização das estruturas do imaginário através do AT-9, Durand, Y. (1988), 

chama a atenção para um protocolo classificado como pseudo-estruturado. O que caracteriza 
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este protocolo é o fato dos elementos desenhados não integrarem um cenário comum. 

Entretanto, a narração obedece a um discurso lógico e coerente integrando todos os elementos 

numa estória concatenada. 

Neste protocolo os desenhos estão cuidadosamente elaborados. Contudo, não parece 

haver conexões, entre as imagens, no conjunto do desenho, necessárias à formação de um 

cenário que ofereça suporte ao desenvolvimento de uma trama.   

A história começa a se desenvolver a partir do refúgio, o qual “protege os homens 

primitivos e suas famílias dos perigos e intempéries naturais.” 

Surge um monstro devorador “com seus dentes pontiagudos mas a religiosidade e a 

espiritualidade da mandala mística os protege com uma nova crença”.  

Este clima de proteção oferecido pela mandala possibilita às crianças brincarem em 

paz nas cachoeiras. Em que pese a conotação positiva desta seqüência, estas crianças que 

fazem parte de uma família de “homens primitivos”, brincam “com seus bichinhos de 

pelúcia”. Também brincam com “animais de estimação” e dormem “com lindos sonhos em 

mente”. Em princípio, o teor desta cena utiliza muitas associações aparentemente desconexas. 

A partir da representação do refúgio a autora do protocolo inicia a elaboração da sua 

história. Observamos na história a presença de urso de pelúcia, cabala e homens primitivos. 

Em que pese a combinação de elementos historicamente incompatíveis, os quais obedecem a 

uma lógica não linear, a história é dominada por aspectos positivos.  

No quadro explicativo no qual se solicita a explicitação da representação, da função e 

da simbolisação dos elementos, há coerência entre as respostas dadas.  Os simbolismos de 

vida prevalecem sobre os simbolismos de morte.  

A partir destas considerações, entendemos que os dados do protocolo remetem à uma 

dificuldade de organização das defesas contra a angústia da passagem do tempo e da 

inevitabilidade da morte. Assim, o presente protocolo pode ser classificado como pertencente 

a um Micro Universo Místico de Subconjunto não Estruturado.  

 

9.3.12.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Letras. Tem 45 anos de 

idade e 20 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e privada lecionando no ensino 

fundamental e médio. Professa a religião judáica. Considera-se de classe “muito pobre pelos 

motivos mais óbvios”. Foi aluna da escola privada no ensino fundamental e médio. A 

graduação e o mestrado foram realizados em universidade pública.  
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Segundo seu relato, aos nove anos de idade, iniciando um curso de Inglês se 

apaixonou pelo idioma. Desde então “estudando, esclarecendo dúvidas de colegas, eu 

desenvolvi esta habilidade de passar o meu conhecimento para outras pessoas.” 

Licenciando-se em Letras, especializou-se em línguas anglo-germânicas. Iniciando sua 

vida profissional como professora do estado, sempre ensinou Português e Inglês. 

Tem uma irmã professora e seus pais sempre estiveram ligados ao comércio. Seus 

avós, são europeus refugiados da Segunda Guerra e seus pais já nasceram no Brasil. O idioma 

falado em família sempre foi o Português.  

Na sua vida escolar nunca teve problemas com a matemática. Considera que, 

atualmente, a matemática trabalhada na escola está muito mais voltada para vida e “ajuda os 

meninos a pensar, a raciocinar”. 

Em relação às suas gratificações profissionais refere que, “apesar do público do 

município ser um público muito difícil, o que eu mais gosto é quando os alunos conseguem 

me entregar um texto pronto e a partir desse texto eles mesmos elaboram os murais.” 

A professora, atualmente trabalhando em escolas da rede municipal e estadual, pontua 

algumas diferenças entre as duas redes. Para ela, são “totalmente diferentes”. A escola 

estadual na qual a professora leciona, faz parte de uma comunidade predominantemente 

evangélica. Segundo seu depoimento, os valores religiosos desta comunidade proporcionam 

um maior equilíbrio às famílias e aos alunos. Diz a professora: “eles têm uma vida social mais 

tranqüila, são mais ponderados, mais integrados. É muito mais tranqüilo trabalhar nesta escola 

do que na escola do município”.  

Em seguida, a professora tece considerações sobre sua opinião referente às redes de 

ensino. “Eu tenho até receio que essa minha opinião esteja sendo tendenciosa, porque eu 

tenho doze anos de estado, eu conheço a estrutura estadual melhor e tenho apenas um ano de 

prefeitura”. Faz referências positivas aos projetos articulados entre o Estado e a UFPE 

visando à aprovação no vestibular dos alunos oriundos das escolas públicas.  

Os alunos da escola municipal representam um grande desafio para a professora. 

Primeiro, ela ressalta que as condições de vida e de moradia são muito precárias o que já 

determina o perfil do aluno. Apesar do salário pago pela prefeitura ao professor, ser melhor do 

que o estado, “você despende mais energia, esforço físico, emocional, mental e intelectual 

para manter a disciplina em sala de aula, o domínio da turma”. 

Quando os problemas se agravam e se faz necessário chamar os pais para uma 

conversa sobre seus filhos, diz a professora: “eu tenho até medo. As mães da rede municipal 
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chegam muito agressivas, com quatro pedras na mão. A possibilidade de um diálogo 

civilizado é mínima. É muito difícil”. 
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9.3.13. Protocolo 13 (Língua Portuguesa) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Havia, em lugar distante, um homem chamado Teco: eremita por convicção, não 

gostava de compartilhar sua companhia com ninguém, porém foi obrigado a fazê-lo com o 

terrível monstro Cobrão. O eremita sempre pensou em acabar com o seu inimigo, contudo 

nunca realizara o feito, porque não possuía uma arma que fosse adequada para isso. Um dia 

Teco conseguiu uma espada e com ela realizou o seu antigo desejo”. 

 

9.3.13.1. Análise estrutural 

 

9.3.13.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

A colocação espacial dos elementos situa-se predominantemente do lado esquerdo da 

folha, ocupando sua metade superior. O desenho é em tamanho pequeno com um traçado 

definido e escurecido. 

O personagem, o monstro, o refúgio, o fogo e o animal ocupam o espaço delimitado 

pelo início da queda d’água, a qual desemboca em um rio. O personagem, o monstro e o 

refúgio encontram-se próximos um do outro.  

O personagem posiciona-se entre o refúgio e o monstro. Este vem saindo de uma 

árvore e o personagem já está com a espada apontada em sua direção. O monstro é um pouco 

maior do que o personagem. Os demais elementos do desenho estão pouco realçados em 

relação a esta cena principal.  
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Duas nuvens aparecem do lado direito da folha. Na margem direita do rio ergue-se um 

desenho não mencionado.  

 

9.3.13.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.3.13.4. Idéia central do discurso: “em torno do homem como ser social”. 

Os elementos em torno dos quais a história foi construída foram “o homem, o monstro, 

o ambiente”. Gostaria de eliminar “o monstro, pois não é preciso a maldade para a bondade 

estar presente em nossas vidas”. 

A cena imaginada termina com “o homem eliminando o monstro”. E se tivesse que 

participar da história o autor do protocolo refere: “Eu estaria ao lado de Teco e o ajudaria a 

destruir o monstro”. 

A história do relato se desenvolve em torno de um personagem, de um monstro e de 

um combate. O personagem é um eremita.  

No contexto deste protocolo, o termo eremita está empregado no sentido de alguém 

isolado, que cultiva a solidão “não gostava de compartilhar sua companhia com ninguém”. 

Esta representação está mais vinculada à manutenção da individualidade, identidade, do que 

ao sentido de um asceta, buscador de verdades espirituais que cultiva o desapego do mundo e 

de suas paixões. A introdução da figura do eremita neste desenho remete à noção de 

separação, divisão, próprias do Regime Diurno de Imagens. 

Inicialmente o personagem está submetido ao monstro uma vez que está sendo 

obrigado a partilhar de sua companhia. Contudo, “sempre pensou em acabar com o seu 

inimigo”. Seu desejo, no entanto, foi adiado até conseguir uma arma adequada. “Um dia Teco 

conseguiu uma espada e com ela realizou o seu antigo desejo”: matou o monstro Cobrão. 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o homem e a serpente representam as 

polaridades, as extremidades de um longo “esforço genético”. A cobra, pela simplicidade de 

suas formas situa-se no início do esforço genético da criação animal. O homem está na 

extremidade oposta deste esforço genético pelo nível de complexidade por ele representado. 

São, portanto, complementares, opostos, rivais.  

Neste protocolo, a escolha da cobra, como monstro, é, portanto, reflexo da divisão, da 

separação, subjacente à estrutura heróica deste protocolo. A nomeação do monstro no 

aumentativo (cobrão) realça ainda mais a superioridade do herói. 

Todos os outros elementos que compõem o desenho não são trazidos para participar 

do enredo da estória. 
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O relato da história deste protocolo é sucinto. O extermínio do monstro é brusco e 

fatal. Não há confronto. Não há luta. O personagem expressa seu poder em um gesto rápido e 

certeiro, expressando a superioridade e altivez do herói. A organização deste protocolo se 

estrutura em torno de um Regime Diurno de Imagens e de um Micro-Universo Mítico 

Heróico Integrado.    

 

9.2.13.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Cachoeira (Morfológica). Alimenta a vida dos rios (Funcional). Tornar a vida de todos 

possível (Simbólica). 

A queda é representada pela – cachoeira –. A função da cachoeira é –  alimenta a vida 

dos rios –. Trata-se da categorização “utilidade diversa”. No plano simbólico (Tornar a vida 

de todos possível) está representando Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Defender (Funcional). Força (Simbólica). 

A espada é representada pela – espada –. A função da espada é – defender –. Esta 

resposta pertence à categoria “utilidade de combate”. No plano simbólico (Força) está 

representando Vida. 

 

Refúgio: Caverna (Morfológica). Proteção (Funcional). Abrigo (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Sua função é – proteção –. Esta função está 

na categoria “proteção”. No plano simbólico (Abrigo) está representando Vida. 

 

Monstro devorador: Cobra (Morfológica). Ataque (Funcional). Maldade (Simbólica). 

O animal é representado pela – cobra –, pertencente à categoria “répteis”. Sua função  

– ataque –  pertence á categoria “ataque direto”. No plano simbólico (Maldade) está 

representando Morte.  

 

 

Elemento cíclico: Nuvens (Morfológica). Chuva (Funcional). Trazer a vida (Simbólica). 

O elemento cíclico está representado por – nuvens –. O mais importante da simbologia 

das nuvens se refere à indefinição de sua natureza. Ela é símbolo das metamorfoses, das 

possibilidades do vir a ser (Chevalier & Gheerbrant 1982). 
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Sua função – chuva – pertence à categoria “utilitária” no grupo “subsistência”. No 

plano simbólico (Trazer a vida) está representando Vida. 

 

Personagem: Teco (Morfológica). Viver (Funcional). Homem (Simbólica). 

O personagem é representado por  – Teco –. Esta representação faz parte da categoria 

“homem simples” na amostragem de Durand, Y. (1988).  

Sua função é – viver –. Esta função é tratada simbolicamente. No plano simbólico 

(Homem) está representando Vida. 

 

Água: Rio (Morfológica). Estruturar o lugar (Funcional). Trazer a vida (Simbólica). 

A água, neste protocolo, está representado pelo – rio –. Esta representação faz parte da 

categoria das respostas dominantes “água em movimento” referente a este estímulo 

arquetípico.  

A função da água é – estruturar o lugar –. Pertence a categoria “diversos” no grupo 

“utilidade para o personagem”.  No plano simbólico (Trazer a vida) está representando 

Vida. 

 

Animal: Ave (pato) (Morfológica). Alimentar (Funcional). Manter o homem vivo 

(Simbólica). 

O animal está sendo representado pela – ave (pato) –. No extremo oriente o pato, mais 

especificamente, o casal de patos é o símbolo da união e da felicidade conjugal em função do 

seu nado sincronizado e harmônico. Para os índios americanos ele simboliza um guia perfeito, 

tão à vontade na água como no céu. (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982). 

A sua função é – alimentar –. É uma função “real positiva”. No plano simbólico 

(Manter o homem vivo) está representando Vida.  

  

Fogo: Fogueira (Morfológica). Luz (Funcional). Aquecimento (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueira –. Sua função é – luz –. Esta 

função pertence à categoria “utilidade para o personagem”. No plano simbólico 

(Aquecimento) está representando Vida. 
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9.2.13.6. Síntese das análises das respostas do protocolo  

O protocolo ora analisado apresenta um desenho compacto e um relato conciso. A 

cena é dominada pelos três elementos definidores de uma estruturação heróica.  

Neste cenário não se revela a necessidade de compor a cena com os outros elementos 

solicitados no desenho. Eles são excluídos do contexto.  

A espada está com o personagem e ele a usa para “acabar” com o monstro. Isso ocorre 

de forma fácil e rápida. Com isso, ele realiza um antigo desejo (sempre pensou em acabar 

com o seu inimigo). Não há confronto, nem luta entre eles.  

O relato da história deste protocolo é sucinto. O extermínio do monstro é brusco e 

fatal. Não há confronto. Não há luta. O personagem expressa seu poder em um gesto rápido e 

certeiro, expressando a superioridade e altivez do herói. A organização deste protocolo se 

estrutura em torno de um Regime Diurno de Imagens e de um Micro Universo Mítico 

Heróico Integrado o qual enfrenta a angústia da passagem do tempo e da morte de uma 

forma rápida e prática.     

 

9.3.13.7.  Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

O professor entrevistado graduou-se em Licenciatura em Letras. Tem 43 anos de idade 

e 20 anos de profissão. Trabalha em instituição pública e privada lecionando no ensino 

fundamental, médio e superior. Professa a religião católica. Considera-se de classe média. Foi 

aluno da escola pública no ensino fundamental e médio. A graduação foi realizada em escola 

privada e a especialização na universidade pública.  

As lembranças do professor entrevistado registram o seu prazer em ensinar desde 

criança. Fala o professor: “Eu sempre gostei de ouvir muito e de ensinar o que havia 

aprendido. Para mim, ser professor é ser multiplicador. É poder transformar as pessoas e não 

só informar”. Reafirmando sua escolha, teve ainda a experiência de poder observar a sua mãe 

trabalhando na educação de adultos. Este trabalho fazia parte de um programa de governo, o 

qual, segundo o entrevistado, sua mãe “não recebia dinheiro. Ela recebia alimentos, tanto para 

ela como para os alunos.” A partir desta observação, o professor concluiu: “é isso que eu 

quero fazer. Ajudar os outros.” 

A sua escolha para ensinar língua portuguesa foi a partir de sua experiência com seu 

pai. Refere que, apesar do pai ser uma pessoa muito inteligente apresentava problemas na 

comunicação oral e escrita. Nas palavras do professor: “então, ser professor de português para 
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mim foi um desafio. Eu queria justamente tentar fazer com que as pessoas entendessem meu 

pai”.  

Na sua opinião, a matemática, por ser exata, restringe muito as possibilidades de 

resposta, enquanto as outras disciplinas oferecem mais alternativas para se atingir 

determinado objetivo.  

O que mais lhe gratifica no seu trabalho é o contato com o aluno e com a família deste. 

O relacionamento afetivo é o aspecto priorizado pelo professor como o mais gratificante, 

complementando: “nós somos seres que fomos criados para trabalhar e para viver em grupo, 

em conjunto, e às vezes as pessoas esquecem disso.” É interessante notar que a história do 

desenho do AT-9 se refere a um eremita. 

Para o entrevistado, o grande desafio da educação atualmente é a falta de limites. 

Segundo o professor, as crianças chegam à escola querendo usufruir da mesma 

permissividade que experimentam em casa. Assim, na escola, “se trava uma verdadeira 

batalha em sala de aula com relação à educação que eles recebem em casa onde tudo é 

permitido”. A primeira coisa a fazer é conquistar o aluno e tentar dialogar, conversar. Quando 

esta estratégia não funciona, apela-se para a direção, depois para uma conversa com os pais, 

tentado encontrar soluções aos problemas apresentados.    

Na rede pública de ensino, o professor entrevistado ensina à noite a alunos cuja faixa 

etária varia entre 20 e 43 anos. A diferença entre esta escola e a privada é a de que: “na escola 

pública você tem os alunos que querem aprender e falta material; na escola particular, nós 

temos todos os materiais disponíveis, mas, estão faltando os pais.” Concluindo, diz o 

professor: “e hoje você verifica que o que a gente teria que voltar seriam os valores da 

família. Aquela questão de ter o pai e a mãe presentes, que a gente não tem mais.”  
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9.3.14. Protocolo 14 (Biologia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Esta cena mostra uma família que estava acampando num lugar agradável com 

cachoeira, rios, plantas, fizeram uma fogueira e estavam se preparando para montar sua 

barraca, quando, de repente apareceu um homem correndo, vindo de trás da cachoeira, 

armado com uma espada, mandando que a família se escondesse, então eles se refugiaram 

numa caverna e o homem começou a lutar contra um dragão que também tinha saído da 

cachoeira. Mas o guerreiro caiu e se machucou e o homem que estava desarmado correu e 

pegou uma tocha da fogueira e passou a proteger sua família e o guerreiro do monstro. Ele 

não sabia o que fazer direito, mas o guerreiro foi orientando suas ações até que o monstro 

voltou para a cachoeira e os deixou em paz”. 

 

9.3.14.1. Análise Estrutural 

 

9.3.14.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

No desenho do protocolo ora apresentado todos os elementos estão bem definidos. Da 

extremidade esquerda da folha desce uma cachoeira e perto dela encontra-se o sol.  

A partir da cachoeira, aproximando-se do centro da folha encontra-se o desenho de um 

dragão de longa cauda e boca dentada voltado para o personagem. Entre eles há uma fogueira 

e o personagem segura uma tocha com as duas mãos. O personagem parece confiante. Acima 

do personagem observa-se um cachorro.  
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Na extremidade direita da folha estão desenhados o refúgio e duas figuras femininas 

na entrada: uma criança e um adulto.  A criança desta dupla tem algo na mão, que sobe em 

direção às nuvens.  

Sentado no chão, de chapéu, com uma mão apoiada e outra segurando uma espada 

para o alto, encontra-se o guerreiro.  

 

9.3.14.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho)  

 

9.3.14.4. Idéia central do discurso: “A partir do monstro devorante eu tive a idéia de mostrar 

um dragão e um guerreiro de capa e espada que atravessaram “do nada” uma cachoeira e 

passaram a lutar e assustar uma família que estava no local por acaso”. 

Para a elaboração da sua história, a autora do relato se inspirou em “filmes como 

“Túnel do Tempo”, que mostravam viagens através do tempo usando uma espécie de portal e 

desenhos animados.” Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho 

foram “o monstro devorante, a espada, o fogo, o refúgio, a cachoeira e a família (como 

personagem)”. 

Os elementos que gostaria de eliminar são “o cachorro, porque eu não dei função a ele 

na história”.  

A cena finaliza “com o monstro recuando, indo embora para a cachoeira e as pessoas 

ficando aliviadas por isso”. Se tivesse que participar da cena, a autora do protocolo estaria 

“dentro do refúgio cuidando dos filhos”.  

 Esta seqüência narrativa se desenvolve em três tempos. Em um primeiro tempo uma 

família acampa em um lugar aprazível em contato com uma natureza pródiga. 

 De repente a cena muda e se inicia um combate entre um dragão e um guerreiro 

armado. A família se protege no refúgio. O guerreiro cai, mas o personagem corre e pega uma 

“tocha da fogueira” e orientado pelo guerreiro consegue defender sua família e o guerreiro. O 

monstro volta para cachoeira e a paz volta a reinar. 

 Esta seqüência de cenas de paz, de combate e de retorno à paz é própria dos Micro 

Universos Existenciais Duplos. A análise deste protocolo remete a um Micro Universo 

Sintético Existencial Sincrônico Redobrado.  
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2.9.14.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: O guerreiro com a espada caído no chão (Morfológica). Foi ele quem primeiro lutou 

com o dragão e ajudou o homem a espantá-lo (Funcional). Orientação (Simbólica). 

A queda foi representada pelo – guerreiro com a espada caído no chão –. Apesar do 

guerreiro não ser referido como personagem, entendemos que sobre ele recai também a 

projeção do autor do protocolo. O guerreiro funciona como alter ego do personagem 

conduzindo suas ações para vencer o monstro. Sua função está explicitada na frase – foi ele 

quem primeiro lutou com o dragão e ajudou o homem a espantá-lo –. Esta função da queda 

pode ser incluída na categoria “utilidade de combate”. No plano simbólico (Orientação) está 

representando Vida. 

 

Espada: Uma espada (Morfológica). Arma de defesa (Funcional). Uma defesa (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – uma espada –. Sua função é – arma de defesa –. 

Esta função faz parte do grupo “utilidade de combate” na categoria “defesa”. No plano 

simbólico (Uma defesa) está representando Vida.  

 

 

Refúgio: Uma caverna (Morfológica). Abrigar a família (Funcional). Lugar seguro 

(Simbólica). 

O refúgio é representado por – uma caverna –. Sua função é – abrigar a família –. 

Esta função é “proteção contra o perigo”.  No plano simbólico (Lugar seguro) está 

representando Vida. 

 

Monstro devorador: Dragão (Morfológica). Causar medo, assustar (Funcional). O perigo 

(Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – dragão – faz parte do grupo 

“zoomorfia fantástica” (DURAND, Y. 1988). A função do monstro é – causar medo, assustar 

–. Esta função faz parte de uma “ameaça potencial”. No plano simbólico (O perigo) está 

representando Morte. 
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Elemento cíclico: O sol (Morfológica). Mostrar que ainda estava dia (Funcional). Ciclo do dia 

e da noite que está sempre recomeçando (Simbólica). 

Astros e meteoros fazem parte das respostas dominantes para o elemento cíclico, 

encontradas em qualquer inventário da amostra considerada por Durand, Y. 1988. Neste 

protocolo, o – sol – representa este elemento. (Ver simbolismo do sol na análise do traçado 

discursivo).  

A função do sol é – mostrar que ainda estava dia –. Esta função se inclui no grupo 

“utilitária existencial” categoria “comodidade e vida tranqüila”. No plano simbólico (Ciclo 

do dia e da noite que está sempre recomeçando) está representando Vida.  

 

Personagem: Uma família com pai, mãe e filhos (Morfológica). De mostrar que estavam sendo 

ameaçados pelo dragão (Funcional). O medo e também a mudança de atitude para defender-se 

do dragão. (Simbólica). 

O personagem é representado por – uma família com pai, mãe e filhos –. A categoria 

“dois personagens” é comum aos duplos-universos existenciais sincrônicos nos quais um 

personagem representa a polaridade heróica enquanto o outro representa a polaridade mística. 

Vale ressaltar que, no relato “o homem que estava desarmado correu e pegou uma tocha da 

fogueira e passou a proteger sua família”.  

No desenho e no relato, o “guerreiro caiu e se machucou... mas orientava as ações” do 

outro homem para se livrar do monstro.  

 A função é  – de mostrar que estavam sendo ameaçados pelo dragão –. Faz parte da 

categoria “combate e vida tranqüila”. No plano simbólico (O medo e também a mudança 

de atitude para defender-se do dragão) está representando Morte e Vida. 

 

Água: Rio e cachoeira (Morfológica). Mostrar que o lugar era agradável (Funcional). 

A parte boa do passeio mas que escondia um mistério (Simbólica).  

A água, neste protocolo está representada por  – rio e cachoeira –. A representação da 

água como – rio – faz parte da categoria das respostas dominantes referentes a este estímulo 

arquetípico.  

A função da água é – mostrar que o lugar era agradável –. Pertence à categoria 

“utilidade para o personagem”.  No plano simbólico (A parte boa do passeio, mas que 

escondia um mistério) está representando Morte.   
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Animal: O cachorro (Morfológica). Ajudar o homem a defender a família (Funcional). Defesa 

(Simbólica).  

O animal é representado pelo – cachorro – pertencendo à categoria “mamíferos”. A 

função do animal é – ajudar o homem a defender a família –. Esta função é de “utilidade real 

para o personagem”. No plano simbólico (Defesa) está representando Vida.   

  

Fogo: Uma fogueira e uma tocha (Morfológica). Ajudar na defesa da família (Funcional). A 

opção encontrada para afastar o dragão (Simbólica). 

O fogo neste protocolo está representado pela – fogueira e pela tocha –. Sua função é 

de – ajudar na defesa da família –. Situa-se no grupo “utilidade para o personagem”. No 

plano simbólico (A opção encontrada para afastar o dragão) está representando Vida. 

 

5. Síntese da análise do protocolo  

 

A seqüência narrativa deste protocolo se desenvolve em três tempos. Em um primeiro 

tempo uma família acampa em um lugar aprazível em contato com uma natureza pródiga. 

 De repente a cena muda e se inicia um combate entre um dragão e um guerreiro 

armado. A família se protege no refúgio. O guerreiro cai, mas o personagem corre e pega uma 

“tocha da fogueira” e orientado pelo guerreiro consegue defender sua família e o guerreiro. O 

monstro volta para cachoeira e a paz volta a reinar. 

 Esta seqüência de cenas de paz, de combate e de retorno à paz é própria dos Micro 

Universos Existencias Duplos. A análise deste protocolo remete a um Micro Universo 

Sintético Existencial Sincrônico Redobrado.   

  

9.3.14.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Biologia. Tem 42 anos de 

idade e 10 anos de magistério. Trabalha em instituição pública lecionando no ensino 

fundamental e médio. Professa a religião evangélica. Considera-se de classe média. Foi aluna 

da escola pública e privada no ensino fundamental e médio. A graduação e o mestrado foram 

realizados em universidade pública.  

Inicialmente a entrevistada trabalhou como pesquisadora. Depois de casada e com 

filhos entrou para o magistério por achar que o horário de trabalho era mais flexível. Sua mãe 

é formada em pedagogia e seu pai concluiu o curso médio. De família de professoras “nunca 
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achou ruim dar aulas. Achava ruim era a questão salarial.” De uma família de cinco irmão só 

um não tem curso superior. 

A rotina escolar das crianças de sua família era controlada pela avó.Todos só 

brincavam depois de concluírem as tarefas. Sua mãe trabalhava o dia inteiro e procurava 

tornar as crianças independentes em relação às tarefas e ao cumprimento das obrigações 

escolares. Nunca teve problemas em relação à matemática, mas também nunca foi uma aluna 

excelente. 

Considera que a relação dos alunos com a matemática depende muito dos professores. 

Alguns professores trabalhavam muito com jogos matemáticos e os alunos tinham um bom 

rendimento, uma maior agilidade nos cálculos e um maior interesse pela aula. “Se fosse a 

última aula eles ficavam”. Quando o professor é mais tradicional os alunos respondem com 

mais dificuldade aos conteúdos.  

Ao ser solicitada a falar sobre os desafios da profissão, a professora, que está 

vinculada às redes municipal e estadual de ensino, faz uma distinção entre as duas redes.  

Considera a idéia dos ciclos de aprendizagem boa, no entanto, a forma como está 

sendo implantada tem sido muito improdutivo para o aprendizado do aluno, pelo menos de 

acordo com a sua experiência. Refere que no ano passado tinha uns dez alunos da 5ª série sem 

serem alfabetizados. Assim, diz: “a gente não tem condição de trabalhar direito. Esse aluno é 

mais indisciplinado, ele é mais brigão, ele se irrita mais facilmente porque ele não está 

entendendo, ele tá sendo excluído. O conteúdo que eu trabalho no estado em uma semana, no 

município eu passo um mês.”  

Outra dificuldade apresentada refere-se à indisciplina. No seu depoimento a professora 

relata que os meninos do município não têm “aquela coisa básica de respeito de um ser 

humano com outro. Isso não existe. Eles xingam, se agridem”.  

A professora estranha também o uso indiscriminado de palavrões e de gestos obscenos 

como se fossem coisas naturais. Para ela, o que tem de positivo não pode ser usado 

adequadamente, que é o material escolar. Fala a professora: “se eu precisar de papel, de 

tesoura, de cola, de lápis de cor, tudo isso tem, tá disponível para eu usar. Mas, eu não 

consigo trabalhar direito porque eles estragam o material, parece que têm raiva da escola. 

Quebram tudo. Só entram dando chute. Todas as portas da escola foram trocadas no início do 

ano. Em maio só tem duas portas inteiras com as fechaduras funcionando”. 

Estes alunos se sentem desobrigados com o rendimento escolar. “Eles sabem que 

passam de qualquer jeito e muitas vezes dizem ‘não tenho saco pra isso não, não tenho saco 

pra isso não. Eles não têm vínculo com tarefa, com nota, com presença, com nada.” 
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Trabalhar com a Bolsa Escola é também um elemento complicador. A professora 

sente-se constrangida de colocar falta no aluno que não está presente para não prejudicar a 

família que depende da bolsa para alimentar-se. E diz: “é muito complicado você trabalhar 

desse jeito”. 

Outro problema citado é a inclusão das crianças portadoras de necessidades especiais. 

A professora refere que não recebeu nenhuma preparação para lidar com estas crianças e que 

o trabalho torna-se mais difícil.  

O problema maior da escola estadual é a falta de material. As verbas que chegam para 

a escola são insuficientes para aquisição do material necessário. “Às vezes a gente compra. 

Mas o nosso salário já é o menor do Brasil e a gente tirar do próprio bolso para bancar essas 

coisas...” 

Outra questão abordada que abrange as duas redes de ensino é sobre o turno da noite. 

Em geral, o primeiro e o último horário são prejudicados. Os alunos chegam com 15 minutos 

de atraso e todo mundo sai mais cedo em função do horário da Patrulha Escolar que fica na 

escola até 21:30 horas. Sem a Patrulha Escolar, ninguém sente-se seguro em ficar na escola. 

Sobre o que lhe gratifica profissionalmente, fala a professora: “eu gosto de dar aula 

quando eu percebo que eles estão indo comigo, tão acompanhando, tão entendendo, tão 

gostando, entendeu? Eu até hoje me emociono. Tô dando aula, chega me arrepio”. 

Exemplificando outra situação fala a professora: “Uma menina me disse: ‘Ah! Professora, eu 

fui fazer a prova do ENEM e só via a senhora na minha frente.’ Então, isso me dá uma alegria 

muito grande. É essa sensação de que ajudei em alguma coisa e que estou contribuindo com 

eles”. 
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9.3.15. Protocolo 15 (Biologia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Um personagem chamado Zeca resolveu tomar um banho de piscina e pulou do alto 

de um prédio. Ao chegar na piscina viu um monstro feroz com uma espada enorme na mão. 

Então Zeca correu e procurou um refúgio, uma velha caverna. Passou o dia e a noite lá dentro 

e começou a sentir fome. Com algumas varetinhas ele fez um foguinho para se aquecer, mas 

para comer ele teria que sair da caverna e pescar num rio próximo. Ele preferiu arriscar, foi no 

rio pescou um peixinho e o assou no fogo. Quando o dia amanheceu o monstro não estava 

mais lá e Zeca  pôde  ir para casa.” 

 

9.3.15.1. Análise Estrutural 

 

9.3.15.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

A figuração deste protocolo é bem compacta. Desenho ocupando a metade superior da 

folha na qual foi traçada uma linha horizontal que serve de base para a figuração dos 

elementos.  

O primeiro desenho é de um prédio de cinco andares, dividido ao meio, com cinco 

janelas em cada lado. Do alto deste prédio vê-se uma figura humana caindo. O personagem 

ainda está com um dos pés afixados no teto do edifício e o corpo inclinando-se para a queda.  

Logo abaixo da construção encontra-se uma estrutura circular, pequena, ligada ao 

personagem por uma linha tracejada. Em seguida aparece o desenho do monstro com a arma 
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em uma das mãos, direcionada para a queda do personagem. Bem perto do monstro encontra-

se o refúgio. Na sua entrada pode ser visto uma pequena fogueira. Ligado ao refúgio encontra-

se um lago com um peixe maior e três menores. Podem ser observados elementos do Regime 

Diurno de Imagens, provavelmente indicativos de um Micro Universo Heróico. 

 

9.3.15.3. Análise do Traçado Discursivo (história do desenho) 

 

9.3.15.4. Idéia Central do Discurso: “Em torno da fuga do monstro”. 

Para a elaboração da sua história, a autora do protocolo refere que se inspirou “nas 

histórias infantis em que sempre aparecem monstros devoradores”. 

 Construiu seu desenho em torno do “personagem e do monstro”. Eliminaria do seu 

desenho “o prédio que simbolizava a queda, porque ele ficou fora do contexto”.  

A cena imaginada termina com “Zeca, o personagem, saindo da caverna e voltando 

para casa”. Se tivesse que participar da cena a autora do protocolo “estaria do lado de fora da 

caverna, espantando o monstro devorador de crianças”. 

A Idéia central do discurso transmite certa ambigüidade: “a fuga do monstro”. Quem 

está fugindo de quem: o monstro ou o personagem? Esta ambigüidade está presente também 

na estruturação do desenho e do relato: dar um mergulho do alto de um prédio, em uma 

piscina; a presença de uma caverna em um contexto urbano. 

A primeira frase do relato remete ao banho e a queda. “Um personagem chamado Zeca 

resolveu tomar um banho de piscina e pulou do alto de um prédio”. Segundo Chevalier & 

Gheerbrant (1982), a simbolização da água reduz-se a três temas principais: fonte da vida, 

meio de purificação e centro de regenerescência.  

Já os atributos purificadores e regeneradores do banho são conhecidos entre todos os 

tempos, lugares e povos. A simbologia do banho está também associada ao ato de imersão, o 

qual, segundo alguns psicanalistas, remete a uma imagem de regressão uterina. Nesta 

regressão está a necessidade de reviver a segurança, a calma, o retorno e a recuperação da 

matriz original da fonte da vida (CHEVALIER & GHEERBRANT,1982). 

A angústia da queda do personagem parece eufemizada pela sua resolução em pular do 

alto de um prédio. Vale salientar que no relato, o personagem Zeca resolve pular de um 

prédio. Já no quadro de respostas, o personagem é um boneco, o qual está representando o 

estímulo queda, caindo de um prédio.  O ato volitivo de pular, e não cair, confere uma 

sensação de que se tem controle sobre o tempo, o destino, eliminando a sensação de perda e 

de fracasso transmitida pela queda. O personagem não cai, ele pula do alto de um prédio de 
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cinco andares para um mergulho em uma piscina, aparentemente rasa para conter, sem danos, 

o personagem. 

 Chegando à piscina, o personagem viu um monstro feroz com uma espada enorme na 

mão. Lançando-se para a vida, em referência a simbolização acima mencionada, o 

personagem encontra a morte, o monstro. Diante disso, o personagem só encontra uma 

solução possível: correr e procurar um refúgio. O monstro é feroz, a espada é enorme. O 

personagem nem vislumbra um confronto ou a possibilidade de luta. Rende-se à angústia da 

morte. Ponto para o monstro. Felizmente encontra refúgio numa velha caverna. Suas 

possibilidades de vida estão presentes. 

 Sentiu fome e frio. O personagem parece fragilizado, com frio e com fome depois de 

um dia e de uma noite numa velha caverna. Os diminutivos (varetinha, foguinho) corroboram 

a sensação de fragilidade do personagem. 

 A caverna, apesar de oferecer abrigo contra o monstro, não oferecia alimento. Era 

necessário correr o risco de sair da caverna para pescar em um rio próximo. O personagem 

recobra a força e a coragem e sai da caverna em busca da vida. Foi bem sucedido na sua 

busca. O monstro não aparece. Mesmo assim ele volta à caverna para assar o peixe. Isso 

demonstra sua insegurança e medo, ratificando também sua fragilidade pela estruturação da 

frase: “pescou um peixinho e o assou no fogo”.  

O personagem não se deparou mais com o monstro. “Quando o dia amanheceu o 

monstro não estava mais lá e Zeca pode ir para casa”. O dia, o alvorecer, traz a claridade e 

com ela o desaparecimento dos monstros. As matérias luminosas se tornam presentes. O 

Regime Diurno de Imagens dominam o cenário delineando-se um Micro Universo Heróico 

Impuro. 

 

9.3.15. 5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos 

 

Queda: Por um boneco caindo de um prédio (Morfológica). Serviu como trampolim 

(Funcional). Um mergulho (Simbólica). 

A queda foi representada – por um boneco caindo de um prédio –. Segundo Durand, 

Y. (1988), a queda do personagem pode ser representada por qualquer das três estruturas, 

caracterizadas em sua forma negativa. Em geral ela é figurada nos micro universos simbólicos 

sintéticos (20%), nos quais ela simboliza a queda do homem.  
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Sua função é – serviu como trampolim –. Encontrando-se no grupo “perigo real para o 

personagem”. No plano simbólico (Um mergulho) tem uma representação indefinida em 

relação a uma simbologia de vida ou de morte.  

 

Espada: Espada (Morfológica). Aterrorizar (Funcional). A força (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada –.  Sua função é – aterrorizar –.  Faz parte 

do grupo “perigo para o personagem”, na categoria funcional “jogo divertimento” Tal qual 

explicitado no relato do desenho. No plano simbólico (A força) está representando Vida. 

 

Refúgio: Caverna (Morfológica). Esconderijo (Funcional). O medo do monstro (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna –. Sua função é – esconderijo –. Apesar de 

um esconderijo exercer uma função protetora, o significado de esconderijo remete mais 

fortemente ao medo do perigo. Parece-nos que o termo proteção transmite mais acolhimento e 

segurança.  No plano simbólico (O medo do monstro) está representando Morte. 

 

Monstro devorador: Boneco feio (Morfológica). Assustar (Funcional). O Medo (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – boneco feio – faz parte do grupo 

“zoomorfia fantástica” (DURAND, Y. 1988).  

A função do monstro é – assustar –. Esta função faz parte de uma “ameaça potencial”. 

No plano simbólico (Medo) está representando Morte. 

 

Elemento cíclico: Reprodução dos peixes (Morfológica). Povoar o lago (Funcional). A vida 

(Simbólica). 

O elemento cíclico está representado pela – reprodução dos peixes –. Esta 

representação faz parte da categoria “natureza reprodutora”.  

A função do elemento cíclico é – povoar o lago –. Esta função faz parte da categoria 

“utilitária”. No plano simbólico (Vida) está representando Vida.  

 

Personagem: Boneco (Morfológica). Brincar (Funcional). As brincadeiras infantis (Simbólica). 

– O boneco – é a representação do personagem na figuração do desenho. Pertence à 

categoria “diversos”. A função do personagem é – brincar –. No plano simbólico (As 

brincadeiras infantis) está representando Vida.  
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Água: Piscina e rio (Morfológica). Diversão, ambiente para a vida (Funcional). Brincadeiras 

(Simbólica).  

A água, neste protocolo está representada por – piscina e rio –. A piscina não está 

incluída em nenhuma categoria na amostragem de Durand, Y. 1988, nem tampouco figura em 

dicionários de símbolos consultados. No contexto do desenho, do relato e no quadro de 

representações a piscina está dentro de uma referência positiva.  

A função da água é – diversão, ambiente para a vida –. Pertence à categoria “utilidade 

para o personagem”.  No plano simbólico (Brincadeiras) está representando Vida.   

 

Animal: Peixes (Morfológica). Povoar o lago e alimentação (Funcional). A fonte de alimento 

(Simbólica).  

O animal é representado por – peixes –. Sua função – povoar o lago e alimentação –  

pertence à categoria “utilidade para o personagem”.No plano simbólico (A fonte de 

alimento) está representando Vida.   

  

Fogo: Fogueirinha (Morfológica). Aquecer o personagem (Funcional). A necessidade de 

aconchego (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – fogueirinha –. Sua função é – aquecer 

o personagem –. Situa-se no grupo “utilidade para o personagem”. No plano simbólico (A 

necessidade do aconchego) está representando Vida. 

 

9.3.15.6. Síntese da análise do protocolo  

 

O personagem, a espada e o monstro, elementos definidores da constituição de 

universo heróico, marcam presença neste protocolo. 

A cena se estrutura em torno da fuga do personagem ao se deparar com o monstro. Os 

elementos essenciais são o personagem e o monstro. A espada está com o monstro, mas não é 

utilizada por este. Ao ver o monstro o personagem se refugia na caverna. Nela, passa o dia e a 

noite protegendo-se do seu inimigo. Entrevê-se o delineamento de um Micro Universo de 

Estrutura Heróica Impura. 

 O prédio, elevando-se acima dos outros elementos, associa-se à dominante postural, 

aos símbolos ascensionais. É ele que o sujeito-autor do teste gostaria de eliminar da cena. “O 

prédio que simbolizava a queda, porque ele ficou fora do contexto”.  
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O sujeito-autor do teste se projeta num universo heróico de enfrentamento do monstro. 

No cenário criado, seu lugar seria “Do lado de fora da caverna, espantando o monstro 

devorador de crianças”.  

Em princípio, pode-se pensar num protocolo negativo, pelas várias dificuldades 

apresentadas pelo personagem. Entretanto ele não foi totalmente derrotado. Sua angústia foi 

domada através da eufemização da queda; da busca pelo refúgio; da saída do abrigo em busca 

de alimentos; enfim, do nascimento de um novo dia. 

A queda é representada por um boneco caindo de um prédio. Sua função “serviu como 

trampolim”, simbolizando um “mergulho”. Há uma clara ambigüidade neste agrupamento de 

respostas. A queda é representada por um boneco que também é o personagem. Assim, a 

função deveria estar ligada ao boneco e não ao prédio. Na simbolização, há um retorno ao 

boneco pois ela se refere a um mergulho.  

Esta ambigüidade pode caracterizar a angústia e o medo da queda. Esta, na verdade, 

aparece atenuada por um ato de vontade. Ela se realiza através de um mergulho num contexto 

desproporcional (pular do alto de um prédio para um mergulho numa piscina). Na queda do 

personagem ele encontra o monstro. A contigüidade entre a queda e o monstro, dois estímulos 

ansiongênicos, denotam a fragilidade e a instabilidade do personagem no seu enfrentamento 

diante da finitude e da morte. Não há o enfrentamento do monstro. O personagem corre e se 

refugia. Mas esta também é uma saída para lidar com estes fantasmas. 

A espada é representada por uma espada, tendo como função aterrorizar e 

simbolizando a força. A espada não está a serviço do ataque ou da defesa do personagem. Ela 

é enorme e está na mão do monstro feroz. Este, por um “boneco feio”, tem a função de 

“assustar” e simboliza o “medo”. É este medo que incita o personagem a refugiar-se para 

manter-se inteiro. Sabendo-se sem condições de enfrentar o monstro, foge. Não se arrisca a 

sair derrotado.  

O elemento cíclico, a água, o animal e o fogo têm funções e simbolizações ligadas à 

vida. 

Neste protocolo o combate é o tema central, no entanto, nem todos os elementos estão 

a serviço do combate. A análise do protocolo nos leva a incluí-lo em um Regime Diurno de 

Imagens e em um Micro Universo Heróico Impuro.  
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9.3.15.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor. 

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Biologia. Tem 37 anos de 

idade e 17 anos de magistério. Trabalha em instituição pública e privada lecionando no ensino 

fundamental. Professa a religião evangélica. Considera-se de classe média. Foi aluna da 

escola pública no ensino fundamental e médio. A graduação e a especialização foram 

realizadas em faculdade privada.   

Inicialmente a professora fez vestibular para Medicina e para Licenciatura em Ciências 

Biológicas. Não sendo aprovada em medicina iniciou a licenciatura, gostou do curso, 

tornando-se, depois, professora. 

Em relação à matemática, a professora refere uma experiência difícil que teve ao 

ensinar esta disciplina. Conta a entrevistada que, na rede pública, o professor de ciências pode 

ensinar matemática. Sendo assim, em uma ocasião ela foi escalada para dar esta disciplina e 

diz: “fiquei péssima, tive até depressão por causa disso. Eu não conseguia fazer com que os 

meninos saíssem daquele plano ali e entrasse naquilo que a gente estava tentando ensinar pra 

eles. Eu não daria certo nunca ensinando matemática”. 

Na sua experiência de professora, pelo que tem observado os alunos sempre têm maior 

dificuldade em matemática do que em outras disciplinas. 

A professora refere que gosta muito do contato com o aluno. “Eu adoro estar na sala 

de aula no meio da adolescência”. Refere que gosta da participação dos alunos, das suas 

perguntas, dos seus questionamentos. 

A primeira abordagem da professora em sala de aula é ganhar a confiança do aluno. 

Segundo sua experiência, o aluno parece que vê no professor um inimigo. Assim, “até o meio 

do ano é uma luta de foice, às vezes de um lado, às vezes de outro. Aos pouco eles vão 

acreditando na gente”. 

Considera o trabalho com o aluno da escola pública mais difícil do que o realizado 

com os alunos da escola particular. Refere que, em geral, os meninos não têm limites 

estabelecidos. “São criados na rua e na rua eles podem fazer o que querem a hora que 

querem.” A falta de uma rotina a ser seguida e de um controle pelos pais cria muita 

dificuldade na adaptação às normas da sala de aula, enfatiza a professora. 
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9.3.16. Protocolo 16 (Biologia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “A chapeuzinho vermelho, como sabemos, é uma menina indefesa e desobediente que 

foi levar doces para sua avó, mas existe um fato que até hoje não foi relatado nesse conto: 

chapeuzinho vermelho não optou pelo caminho, o qual sua mãe não havia recomendado, pelo 

fato de ser curto e assim ela chegar mais rápido a casa da vovó. Não! O que aconteceu é que 

ela viu que do caminho, onde ela não podia percorrer, que havia muita fumaça e todos os 

bichinhos corriam desesperados, então ela seguiu a fumaça e viu que as árvores estavam em 

chamas, viu a mamãe-pata fugindo com seus filhotes para protegê-los, viu, ainda, bebezinhos 

de aves que acabaram de romper a casca do ovo, prestes a serem devorados pelo fogo. 

 A garotinha comovida com tudo isso tentou resgatar as avezinhas indefesas e ouviu, 

nesse momento, uma voz horrível que lhe fez sentir medo: - Saia daí sua atrevida! 

 Era um monstro horroroso que queria de qualquer forma acabar com aquela floresta. 

Chapeuzinho quis entender porque ele queria fazer aquilo. O monstro explicou que ele já foi 

humano um dia, ele era um químico bem sucedido e no seu laboratório, um dia, ocorreu uma 

explosão que o tornara naquela forma abominável, com isso ele perdeu seu emprego, sua 

família e sua identidade e ficou revoltado ao ver a harmonia daquela floresta, onde todos os 

seres tinham seu lar, estavam todos em bando (entre amigos) e ele sozinho, por esse motivo 

ele quis acabar com aquele lugar. 

 Chapeuzinho interviu e falou que no mundo existem muitos seres todos diferentes uns 

dos outros e que o fato dele ser diferente não era motivo para ele ser infeliz, porque o que 
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vale são os sentimentos que guardamos no nosso coração e que as aparências são 

imperceptíveis, quando nossas intenções são positivas. 

 O monstro chorou ao ouvir isso, mas não se conformou, mesmo assim, então ele 

rosnou para a menina e pôs-se a persegui-la. Chapeuzinho gritou por socorro e correu o 

máximo que pode, até que caiu em uma possa de água, a sua frente, e não conseguiu mais se 

reerguer. Nesse momento, surgiu o guarda-florestal que foi acionado para aquele local, para 

apagar o fogo e com uma espada ele rendeu o monstro que ameaçava chapeuzinho. A menina 

gritou e pediu que não fizesse nenhum mal ao monstro, pois ele tinha um bom coração e só 

precisava de mais uma chance para reaprender a viver e se aceitar como ele era. O monstro 

comovido com essa atitude prometeu não ser mais malvado e ajudou o guarda florestal a 

apagar o fogo. 

 Chapeuzinho se despediu dos dois amigos e continuou seu caminho para a casa da 

vovó, por esse motivo ela se atrasou e não encontrou mais a vovó e sim o lobo mal, mas essa 

história todo mundo já conhece, não é?” 

 

9.3.16.1. Análise Estrutural 

 

9.3.16.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

  Em um primeiro momento há um quadro representando uma queda. Logo em seguida 

um novo quadro contendo uma espada. Depois disso, durante a realização do desenho há uma 

indagação e imediata compreensão de que o desenho deve compor uma única cena.  

A cena é composta mais ou menos em um mesmo nível, seguindo uma linha 

horizontal, obedecendo à ordem dos elementos solicitados. Todos os componentes da cena 

são projetados neste alinhamento. Com exceção de dois elementos: da mamãe-pata e seus 

filhotes que se posicionam um pouco abaixo desta linha; e de outro desenho como se fosse 

uma planta com cinco frutos, mas sem raízes.  

Como primeira figuração aparece chapeuzinho vermelho expressando contentamento, 

com uma cesta na mão, de pé, em cima de uma poça d’ água. Em seguida aparece o monstro, 

mais ou menos do mesmo tamanho de chapeuzinho. Depois dele tem uma figura humana 

segurando uma espada, com uma mão só, levantada para o alto. Finalizando, foi desenhado 

uma árvore, com ninhos do lado esquerdo e labaredas de fogo saindo do alto do lado direito. 

A cada desenho é acrescido um nome, correspondente ao que foi mencionado na 

consigna. As figuras são em tamanho pequeno, em relação ao tamanho da folha.  
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9.3.16.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.3.16.4. Idéia Central do Discurso: “Da questão da importância da vida e seus valores (a 

amizade, a questão da luta pela sobrevivência)”. 

Para a elaboração da sua história a autora do protocolo refere que ficou indecisa sobre 

“a questão do monstro, sobre suas características, já que é um caso que não faz parte da nossa 

realidade, então procurei trazer para mais próximo da realidade colocando-o como uma 

aberração ou mutante”. 

A inspiração do seu relato foi baseada na “história do chapeuzinho vermelho e o filme 

“Sonhos” de Kurosawa, que trata da manipulação da natureza pelos homens”. 

O desenho foi construído em torno do “fogo, do monstro, chapeuzinho e do guarda-

florestal”. 

Não gostaria de eliminar nenhum elemento “porque acho que no contexto criado todos 

se encaixam bem.” 

Para finalizar a cena imaginada “chapeuzinho dá continuidade ao conto, com a vovó, o 

lobo mal, etc.; o monstro e o guarda florestal ficam amigos; e o monstro, mesmo com sua 

deficiência física, tenta se enquadrar, novamente, na sociedade.” 

Se tivesse que participar da cena estaria “apagando o fogo. Talvez fosse um bombeiro, 

ou biólogo (como de fato sou) recolhendo os animais que tivessem dificuldade de escapar.” 

 No primeiro parágrafo do relato a personagem aparece com características 

aparentemente contraditórias. Apesar de frágil, é suficientemente forte para transgredir: 

Chapeuzinho Vermelho “é uma menina indefesa e desobediente”.  

Na tessitura da trama desse relato a desobediência de chapeuzinho é justificada por um 

motivo nobre. Provavelmente uma tentativa de expiação da culpa pela transgressão efetuada. 

A decisão para fazer o percurso não recomendado pela mãe se deu em função do 

aparecimento de uma fumaça. Segundo Chevalier, J. & Gheerbrant, A. (1982), a fumaça 

simboliza a relação entre o céu e a terra. Na China antiga ela estava ligada à purificação, 

assim como a água e o fogo. 

O cenário evocado apresenta-se ameaçador e angustiante. Chapeuzinho vermelho, a 

despeito de ter sido apresentada como uma menina indefesa e desobediente é incitada a um 

gesto heróico. No seu percurso, viu “que havia muita fumaça e todos os bichinhos corriam 

desesperados.” Seguindo a fumaça, “viu a mamãe-pata fugindo com seus filhotes para 

protegê-los, viu, ainda, bebezinhos de aves que acabaram de romper a casca do ovo, prestes a 

serem devorados pelo fogo”. 
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O fogo e seus elementos constitutivos (chama, fumaça) aparecem em sua conotação 

negativa, destruidora. O fantasma da morte ronda o ambiente mesmo antes da sinalização do 

aparecimento do monstro devorador. A personagem não é atingida pessoalmente pela ameaça. 

Mesmo indefesa, não se coloca como expectadora da cena. Sai em auxílio dos demais. Há 

uma tentativa de vencer a morte. 

Chapeuzinho Vermelho correu em auxílio para “resgatar as avezinhas indefesas”. 

Provavelmente mais indefesas que ela. A tentativa de resgatar os mais frágeis do fogo 

destruidor surge como uma forma de atenuar a angústia da morte. O herói, não se curvando à 

sua fragilidade pessoal, cresce diante da situação desesperadora do fogo e tenta salvar suas 

vítimas. Sua tentativa foi, no entanto, frustrada. Neste primeiro momento o herói foi derrotado 

pelo monstro como se mostra a seguir. 

Enquanto realiza seu resgate, a personagem é novamente surpreendida pela morte. 

Desta vez, pessoalmente. “Uma voz horrível que lhe faz sentir medo: - Saia daí sua atrevida!” 

ecoa do meio da floresta. “Era um monstro horroroso que queria de qualquer forma acabar 

com aquela floresta”. A personagem quer entender o que está acontecendo e ouve a história 

do monstro.  

“O monstro explicou que ele já foi humano um dia, ele era um químico bem sucedido 

e no seu laboratório, um dia, ocorreu uma explosão que o tornara naquela forma abominável, 

com isso ele perdeu seu emprego, sua família e sua identidade”. Ele era um monstro marcado 

pelo fracasso, pela perda, pela morte. Estava tomado de sentimentos de revolta, de inveja. Não 

suportava presenciar o clima de harmonia e tranqüilidade da floresta. “Ficou revoltado ao ver 

a harmonia daquela floresta, onde todos os seres tinham seu lar, estavam todos em bando 

(entre amigos) e ele sozinho, por esse motivo ele quis acabar com aquele lugar”.  

Chapeuzinho ouviu a história do monstro tentando entender o seu drama para salvá-lo. 

Fez um discurso sobre o que para ela seriam os valores mais importantes da vida. O monstro 

pareceu comovido. No entanto, continuou na sua missão implacável: “rosnou para a menina e 

começou a persegui-la”. A personagem sai gritando e correndo. Cai numa poça d’água e não 

consegue levantar-se. Parece derrotada.  

Até este momento da narrativa, em que pesem as tentativas de negociação e 

enfrentamento do monstro pela personagem, o relato tem uma forte conotação de ameaça, 

angústia, morte.  

Apesar da perseguição, o monstro não consegue atingir mortalmente a personagem 

que é salva por um terceiro elemento: o guarda-florestal. Um novo elemento heróico é 

introduzido na narrativa. Dessa vez, com uma espada, surge alguém para enfrentar o monstro, 
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o qual se rende de imediato. O guarda-florestal, facilmente, sem necessidade de empreender 

nenhuma luta rende o monstro com a sua espada e resgata a personagem da fúria do monstro. 

Salva e refeita do medo, retoma seu papel de protetora dos mais frágeis posicionando-

se em socorro do monstro. Solicita ao guarda-florestal que preserve a vida do seu agressor. O 

monstro “comovido com esta atitude prometeu não ser mais malvado e ajudou o guarda 

florestal a apagar o fogo”.  

Depois de muitos embates a personagem sai vitoriosa. O enredo da trama é indicativo 

de um Regime Diurno de Imagens e de um Micro Universo Heróico Integrado.  

 

9.3.16. 5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos  

Queda: Poça de água (Morfológica). Queda da personagem (Funcional) Cansaço, 

desmotivação (Simbólica). 

A queda foi representada pela – poça de água –. Sua função é – queda da personagem 

–. Esta função da queda pode ser incluída na categoria “perigo real para o personagem”. Nesta 

queda a personagem está atualizando uma cinestesia catamorfa, na sua forma negativa. No 

plano simbólico (Cansaço, desmotivação) está representando Morte. 

 

Espada: Arma utilizada pelo guarda florestal (Morfológica). Ameaçar e render o monstro  

(Funcional). Defesa (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – arma utilizada pelo guarda florestal –. Sua função 

é – ameaçar e render o monstro –. Esta função faz parte do grupo “utilidade de combate” na 

categoria “defesa”. No plano simbólico (Defesa) está representando Vida.  

 

Refúgio: Mamãe-pata e seus filhotes (Morfológica). Mostrar a luta pela sobrevivência 

(Funcional) Aconchego, segurança (Simbólica). 

O refúgio é representado por – mamãe-pata e seus filhotes –. Apesar do valor 

significante da imagem apresentar certa coerência, (uma mãe-pata amparando seus filhotes) 

no caso específico deste protocolo, esta representação não é funcional para o homem (Durand, 

Y. 1988). 

Sua função – mostrar a luta pela sobrevivência – está sendo tratada simbolicamente. 

No plano simbólico (Aconchego, segurança) está representando Vida. 
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Monstro devorador: Químico acidentado (Morfológica). Ser o parâmetro entre o bem e o mal 

(Funcional). Mudança, aceitação, recomeço (Simbólica). 

 A representação do monstro devorador como – químico acidentado – faz parte da 

categoria “antropomorfia real.” (Durand, Y. 1988).  

A função do monstro é – ser o parâmetro entre o bem e o mal –. Esta função está 

sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Mudança, aceitação, recomeço) está 

representando Vida. 

 

Elemento cíclico: Aves no ninho (Morfológica). Demonstrar o começo de uma vida que 

progride (Funcional). Fragilidade, vida (Simbólica). 

O elemento cíclico está sendo representado por – aves no ninho –.  Esta representação 

faz parte da “natureza reprodutora” caracterizando um “movimento evolutivo de expansão.” 

A função desta representação é – demonstrar o começo de uma vida que progride –.  Esta 

função está sendo tratada simbolicamente.  No plano simbólico (Fragilidade, vida) está 

representando Morte e Vida.  

 

Personagem: Chapeuzinho vermelho (Morfológica). Articuladora da paz e da reflexão 

(Funcional). Deus, reconforto, recomeço, oportunidade, bem-estar (Simbólica). 

O personagem é representado por – chapeuzinho vermelho –. Esta representação 

pertence à categoria “criança”. Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982:945), o vermelho é um 

símbolo ligado ao princípio da vida, “ele é a imagem de ardor e de beleza, de força impulsiva 

e generosa, de juventude, de saúde, de riqueza de Eros livre e triunfante”. O chapeuzinho 

vermelho usado pela menina do conto no qual o relato foi inspirado, em algumas 

interpretações psicanalíticas, simboliza também a menstruação. É a passagem da condição de 

menina para mulher e a possibilidade de iniciação sexual.    

 A função é – articuladora da paz e da reflexão –. Esta função está sendo tratada 

simbolicamente. No plano simbólico (Deus, reconforto, recomeço, oportunidade, bem-

estar) está representando Vida. 

 

Água: Poça de água (Morfológica). Ser o empecilho da fuga (Funcional). “Caímos” às vezes 

por pequenos detalhes da vida (Simbólica).  

A água, neste protocolo está representado por – poça de água –. Esta representação faz 

parte da categoria “diversos”. A função da água é – ser o empecilho da fuga –. Pertence à 
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categoria “perigo para o personagem”.  No plano simbólico (“Caímos” às vezes por 

pequenos detalhes da vida) está representando Morte.   

 

Animal: Mamãe-pata (Morfológica). Socorrer a prole (Funcional). Defesa, instinto 

(Simbólica).  

O animal é representado por – mamãe-pata –. A sua função é – socorrer a prole –. É 

uma função “real positiva”. No plano simbólico (Defesa, instinto) está representando Vida.  

 

Fogo: Chama na árvore (Morfológica). Provocar incêndio por conta da revolta do monstro 

(Funcional). Revolta final, ferido (Simbólica). 

Neste protocolo o fogo está representado pela – chama na árvore –. Esta representação 

faz parte da categoria “figurações isoladas”. Sua função é – provocar incêndio por conta da 

revolta do monstro –. Esta função pertence á categoria “perigo, papel nefasto”. No plano 

simbólico (Revolta final, ferido) está representando Morte. 

 

9.3.16.6. Síntese da análise do protocolo 

  

   A análise deste protocolo se insere no Regime Diurno de Imagens, caracterizado 

pela lógica da antítese, da distinção, da separação. Neste protocolo, a dicotomia entre o Bem e 

o Mal está na base da luta empreendida pelo herói. A personagem do referido teste empenha-

se em sua busca de purificação, de transmutação de algo negativo em positivo. Ela assume 

uma postura de arauto do bem e salvadora dos mais frágeis.  

 Todos os elementos representados integram-se em torno do tema principal (a luta do 

Bem contra o Mal) empreendida pela ação heróica da personagem. Sua fragilidade para 

enfrentar o monstro é evidenciada logo no início do seu relato (menina indefesa), se 

estendendo a outros episódios: corrida para fugir do monstro; queda na poça d’água; pedido 

de socorro. Há um predomínio dos simbolismos de morte: o fogo; o monstro; a queda; a água; 

o elemento cíclico. 

Esta organização acena para um contexto predominantemente impotente para lidar 

com a angústia da passagem do tempo e da morte. Mas ela não desiste. A ação heróica 

acontece. Contudo, ela é realizada por um elemento estranho ao teste. Ao grito de socorro a 

personagem é salva pelo guarda-florestal. Apesar da sua dificuldade pessoal de vencer o 

monstro, ela reconhece sua impotência diante dele e recorrendo à ajuda externa, consagra-se 

vencedora. Subjacente a esta cena está a esperança de que o bem prevalece sobre o mal.  
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Até os elementos dissonantes da trama, como o refúgio (mamãe-pata) se associam ao 

contexto do cenário. No caso específico, o refúgio não é um lugar seguro que pode abrigar o 

personagem, mas um pequeno animal que corre do incêndio protegendo os filhotes. A 

personagem, apesar de enfrentar o monstro, não faz uso da espada, a qual não é assimilada ao 

relato até a chegada do guarda florestal. A ocorrência dramática se organiza de forma negativa 

levando a definição de um Micro Universo Heróico Integrado. Na urdidura de sua trama o 

sujeito-autor do teste refere sua dificuldade de trazer o monstro para compor sua história. 

Assim diz ele: “já que é um caso que não faz parte da nossa realidade, então procurei trazer 

para mais próximo da realidade colocando-o como uma aberração ou mutante.” Este é um 

estratagema do imaginário para lidar com a angústia. 

 Nenhum elemento do desenho foi eliminado pois “todos se encaixam bem”. Os 

elementos essenciais à trama foram: o fogo, o monstro, chapeuzinho e o guarda-florestal.  

 Finalizando a cena todos terminam bem. A participação do sujeito-autor, se solicitado, 

seria apagar o fogo. “Talvez fosse um bombeiro, ou biólogo (como de fato sou) recolhendo os 

animais que tivesse dificuldade de escapar.” A ocorrência dramática se organiza em torno do 

Regime Diurno de Imagens e de Micro Universo Heróico Integrado.  

 

9.3.16.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Biologia. Tem 26 anos de 

idade e 05 anos de magistério. Trabalha em instituição pública lecionando no ensino 

fundamental. Professa a religião católica. Considera-se de classe média baixa. Foi aluna da 

escola pública no ensino fundamental e médio. A graduação foi realizada em faculdade 

privada.   

Não tem muita clareza da razão da sua escolha pelo magistério e declara: “mas eu 

gosto de trabalhar muito com pessoas. Eu gosto da convivência, de procurar entender o 

comportamento das pessoas. Eu acho que o professor tem isso. Tem que compreender a 

situação do aluno e poder transmitir para ele da melhor forma.”  
Esta postura de compreender e salvar é um tema que se repete ao longo do relato do 

desenho do AT-9. Ouvir e compreender o monstro; salvá-lo; transformá-lo. Salvar e proteger 

os “bichinhos” frágeis e indefesos do fogo da floresta. 
A opção pela Biologia é atribuída à convivência com o pai. “Ele sempre gostou muito 

de bicho, de caçar. Eu acho que isso me motivou muito a escolher a área de biologia.” 
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Refere que seu pai desejava que sua escolha profissional fosse Medicina. “Quando me 

inscrevi no vestibular não disse a ele que tinha sido em Biologia. Menti. Quando ele soube do 

resultado ficou triste e não me deu nem parabéns. Pra mim foi um choque. Mas graças a Deus 

hoje ele se orgulha da minha profissão.” 

Em relação à matemática refere “eu não vejo a matemática como uma coisa assim, 

totalmente diferente de biologia. Em biologia a gente precisa de probabilidade, porcentagem. 

A biologia é mais emocional. A matemática é mais exata”. 

O que lhe gratifica na docência “é o dia a dia com os alunos. Eu acho que a 

recompensa tá no retorno que eles dão pra gente, no interesse pela disciplina.” 

Seu maior desafio em sala de aula é trabalhar com alunos de classes sociais 

diversificadas. A professora trabalha em uma escola vinculada a uma universidade, “então 

você vê alunos que têm ótimas condições financeiras e não precisam estar em escola pública e 

outros que são filhos de lavadeiras, que lavam roupas para fora para poder manter a casa.”  
 Para lidar com este desafio na classe – diferença sócio-econômica dos alunos em uma 

mesma sala de aula – reaparece a postura de compreensão observada no AT-9. “Eu peço 

material de fácil acesso... eu não exijo que os trabalhos sejam digitados, apesar daqui ter 

computador, mas fica difícil pra eles...Quando eu vou passar alguma atividade eu procuro ver 

como eles estão nas outras disciplinas para não sobrecarregá-los, porque aqui eles têm aulas 

de manhã e a tarde.” 

 A fragilidade que acompanha o relato da cena do AT-9 –“Chapeuzinho Vermelho, 

uma menina indefesa” tentando “resgatar as avesinhas indefesas” – novamente aparece na 

entrevista, no realce dado à compreensão em direção aos considerados mais frágeis 

(referindo-se às crianças mais pobres da sala). 

 Ressalte-se que a postura que a entrevistada diz adotar em sala de aula, ratifica a 

condução adotada no desenvolvimento da cena do AT-9. A fragilidade e dificuldades dos 

alunos são realçadas e compreendidas. Apesar destes alunos freqüentarem uma escola 

considerada de excelente nível, com computadores disponíveis, e passarem todo o dia na 

escola, isto não é priorizado, não é ressaltado com a devida importância para o processo 

ensino-aprendizagem, nem usado para fortalecer e motivar o aluno. “Tem professores que são 

mais rígidos e cobram mais. Não que eu deixe de cobrar... mas tento não sobrecarregá-los.”  

 É interessante notar que, alguns professores de matemática sugeriram como sendo uma 

situação ideal, manter a criança na escola durante todo o dia. Este posicionamento se 

contrapõe à visão da professora acima exposta. 
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 Parece haver uma aliança com os alunos considerados mais frágeis, não no sentido de 

fortalecê-los, mas de protegê-los, poupá-los de tarefas condizentes com as possibilidades 

deles e da escola. 

 Finalizando, a professora comenta o quanto tem sido gratificante trabalhar nesta 

escola. Muito diferente de uma escola pública comum, e completa: “eu adoro trabalhar com 

os meninos daqui. Você entra na sala e eles já estão empolgados. Para mim tá sendo uma 

experiência ótima trabalhar nessa escola.”  
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9.3.17. Protocolo 17 (Disciplinas Pedagógicas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Este desenho tem 2 conotações: a primeira retrata a  natureza, um cantinho com os 

ingredientes da natureza que retrata a paz. Uma casa (com família) árvores, cachoeira, 

mar/rio, o homem simples pescando, o sol, pássaros a voar. Os desafios da natureza, numa 

montanha mesmo entre pedras, árvores brotando vida. Em contrapartida temos também o 

homem destruindo a natureza, a mesma natureza que lhe dá o sustento, este homem torna-se 

DEVORANTE, quando banaliza a vida do outro, talvez levado pela ânsia do consumismo 

atrelado a falta de Deus”. 

 

9.3.17.1. Análise estrutural 

 

9.3.17.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho deste protocolo localiza-se na parte inferior da folha e todos os elementos 

têm dimensões pequenas. Há uma subutilização do espaço dado e o traçado gráfico apresenta 

pouca vitalidade na utilização do lápis. 

  Na margem inferior esquerda há duas árvores e uma figura humana. Logo a seguir 

observa-se um morro com pequenas vegetações. Na descida deste morro tem um coqueiro e 

perto dele alguns traçados.  

 Anexo ao coqueiro há uma casa com uma janela e uma porta. Na janela encontram-se 

duas figuras como se fossem crianças.  
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 Acima da casa quatro pássaros voando e o desenho do sol.  Logo abaixo vem o mar. À 

beira mar aparece uma figura humana apoiando-se com um braço em um poste. Perto do poste 

aparece uma arma apontada para a cabeça do homem. Um pouco adiante há uma criança. 

 No mar aparece um homem navegando em um barco. Na extremidade esquerda 

algumas elevações. 

 

9.3.17.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.3.17.4. Idéia central do discurso: “Retratar um local de paz, em que a natureza esteja 

presente”. 

A autora do protocolo não referiu nenhum fator como responsável pela inspiração ao 

seu relato. Construiu a sua história em torno dos seguintes elementos: “o mar, a família e a 

natureza”. Gostaria de eliminar a “destruição, a violência. Violência como diz a própria 

palavra só destrói, maltrata, desumaniza as pessoas”. 

Seu relato termina com “o homem usando uma arma para ameaçar o outro”. Se tivesse 

que participar da cena “estaria em casa protegendo a minha família, e em outra situação 

fazendo o que gosto, caminhando na areia da praia, contemplando a natureza e conversando 

com Deus. Obs.: no término da cena surgiu um homem com uma arma”.  

Este relato se desenvolve em dois tempos. No primeiro há uma descrição voltada para 

ressaltar um clima de paz e de harmonia com a natureza. Todos os elementos se congregam 

em torno deste clima: sol, pássaros, mar, pescador, família.  

Em um segundo tempo a atmosfera é de hostilidade e destruição. O homem não só 

destrói a natureza, motivado pela sua ganância e afastamento de valores espirituais, como 

destrói o próprio homem. No término da cena surge um homem com uma arma, contudo não 

faz uso da mesma. A ameaça está no campo das possibilidades. 

A atualização das polaridades mística e heróica deste protocolo aponta para a 

estruturação de um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  
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9.3.17. 5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Queda d’água (morfológica). Abastecer/alimentar o rio/mar (Funcional). Vida 

(Simbólica). 

A queda é representada pela – queda d’água –. A função da queda d’água é  – 

abastecer/alimentar o rio/mar –. Esta função pertence à categoria “utilidade diversa”. No 

plano simbólico (Vida) está representando Vida. 

 

Espada: Revólver (Morfológica). Destruir (Funcional). Morte (Simbólica). 

A espada é representada pelo – revólver –.  Esta representação faz parte da categoria 

“arma de projéteis” com um percentual de 0,6% na amostras pesquisadas por Durand, Y. 

(1988).  A função da espada é – destruir –. Esta função pertence à categoria “perigo para o 

personagem”, perfazendo um percentual de 5% na amostra de Durand, Y. (1988). No plano 

simbólico (Morte) está representando Morte. 

 

Refúgio: Casa (Morfológica). Guardar (Funcional). Família (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – casa –. A função do refúgio é – guardar – e está na 

categoria “função protetora”. No plano simbólico (Família) está representando Vida. 

 

Monstro Devorador: “Homem” destruindo a natureza/homem (Morfológico). Destruir 

(Funcional). Violência (Simbólica). 

  O monstro é representado pelo – homem –. A sua função é – destruir –. Esta função 

está sendo exercida duplamente. Destruindo a natureza pertence à categoria “ataque indireto”. 

Destruindo o homem (ver desenho) está representando uma “ameaça potencial”. No plano 

simbólico (Violência) está representando Morte. 

 

Elemento Cíclico: Pássaro (Morfológica). Desbravar, ir além (diversão) (Funcional). A busca 

do novo (Simbólica). 

A representação do elemento cíclico é – pássaro – o qual pertence à categoria 

“animal” correspondente a 3% no inventário de amostra de Durand, Y. (1988).  Sua função é 

 – desbravar, ir além –  festa sendo “tratada simbolicamente”. No plano simbólico (A busca 

do novo) está representando Vida. 
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Personagem: Homem/mulher (Morfológica). União (Funcional).  Família (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – homem/mulher –. Esta representação faz parte da 

categoria “2 personagens”, a qual, em geral,  faz parte dos duplo–universos existenciais 

sincrônicos (DURAND, Y. 1988). A função deste elemento é – união –. Esta função está 

sendo “tratada simbolicamente”.  No plano simbólico (Família) está representando Vida.   

 

Água: Mar (Morfológica). Vida (Funcional). Mistério (Simbólica). 

A água foi representada pelo – mar –. O mar faz parte das respostas incluídas nas 

categorias “dominantes” dadas ao estímulo água. A função da água é – vida –. Esta função 

está sendo tratada “simbolicamente”. No plano simbólico (Mistério) está representando 

Vida. 

 

Animal: Pássaro (Morfológica). União (Funcional). Grupo (Simbólica). 

A representação do animal é – pássaro –. Esta representação aparece em torno de 36% 

das amostras pesquisadas por Durand, Y. (1988). A função deste elemento é – união – a qual 

pertence à categoria “simbólica positiva”. No plano simbólico (Grupo) está representando 

Vida. 

 

Fogo: Árvores queimando (Morfológica). Destruição (Funcional). A busca do lucro 

(Simbólica). 

O fogo é representado por – árvores queimando –. Esta representação faz parte da 

categoria “figurações isoladas” mais ligadas às representações simbólicas comuns aos micro 

universos sintéticos-simbólico. A função do fogo é – destruição –. Esta função faz parte da 

categoria “perigo, papel nefasto”. No plano simbólico (A busca do lucro) está 

representando Morte. 

 

9.3.17.6. Síntese da análise do protocolo 

  

  Este relato se desenvolve em dois tempos. No primeiro há uma descrição voltada para 

ressaltar um clima de paz e de harmonia com a natureza. Todos os elementos se congregam 

em torno deste clima: sol, pássaros, mar, pescador, família.  

Em um segundo tempo a atmosfera é de hostilidade e destruição. O homem não só 

destrói a natureza, motivado pela sua ganância e afastamento de valores espirituais, como 
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destrói o próprio homem. No término da cena surge um homem com uma arma, contudo não 

faz uso da mesma. A ameaça está no campo das possibilidades. 

A atualização das polaridades mística e heróica deste protocolo aponta para a 

estruturação de um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.3.17.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

A professora entrevistada graduou-se em Pedagogia. Tem 46 anos de idade e 21 anos 

de magistério. Trabalha na rede pública estadual. Professa a religião Católica. Considera-se de 

classe média baixa. Foi aluna da escola privada no ensino fundamental e médio. A graduação 

foi realizada em universidade pública. Está cursando especialização em instituição pública. 

Filha de professora sempre sonhou em seguir a mesma profissão da mãe. Diz-se 

apaixonada pela educação, uma das profissões mais belas e o caminho para a transformação. 

Contudo, faz a ressalva das precárias condições de trabalho, da falta de valorização 

profissional e dos salários aviltantes. Mas, acha que “o papel do educador é sonhar, é 

continuar acreditando que o mundo só será transformado através da educação.” 

De uma família de cinco irmãos, na sua casa educação era prioridade. A 

responsabilidade com os estudos era uma exigência para todos. O lema de sua mãe era: “tem 

que estudar pra ser gente”. A prioridade à educação é um valor familiar antigo, aprendido de 

seus avós maternos, os quais, dos sete filhos que tiveram, seis concluíram o curso superior. 

Diziam eles: “não adianta ter terra, ter gado e não investir na educação dos filhos”. 

Em relação à matemática, a professora diz que continua a ser o bicho-papão da escola. 

Já ouviu muitos alunos dizerem que odeiam matemática. Parte dessa ojeriza credita aos 

professores de matemática e das ciências exatas, de modo geral. Estes, ao se colocarem em 

uma posição superior em relação aos professores de outras disciplinas, não procuram 

despertar no aluno o interesse e a confiança na possibilidade de aprenderem a matéria.   

A professora leciona as disciplinas pedagógicas no curso do magistério. Gosta muito 

de trabalhar com Educação Especial, Didática da Matemática e História da Educação. Uma 

das suas propostas ao trabalhar com Didática da Matemática é despertar no aluno “o gosto, o 

prazer pela matemática.” 

Na sua profissão, o que mais lhe gratifica “é saber que está contribuindo para o 

crescimento de outras pessoas. É você encontrar pessoas que lhe agradecem, que valorizam, 

que reconhecem que você foi importante na vida delas.” 
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Um dos maiores desafios no trabalho com o magistério é a ausência de material 

didático. Os órgãos competentes não oferecem nenhum tipo de apoio. As editoras também 

não. Fala a professora: “nas editoras acontece o seguinte: se você vai em outubro, não é 

época, se vai em fevereiro, já passou a época. Eles nunca estão disponíveis pra ter material pra 

gente. O interesse deles é a escola particular, porque os professores adotam o livro e os alunos 

compram.” 

Outro problema é a superlotação das salas de aula. Há salas com 72 alunos e apenas 

dois ventiladores. Alguns destes alunos se matriculam só para conseguir a carteira de 

estudante e, não tendo interesse na aula, começam a perturbar. E, diz a professora: “a gente 

tem que ter o maior jogo de cintura para administrar isso por conta da violência. Apesar da 

gente aqui ter uma clientela muito boa, a noite tem sempre alguns que não estão querendo 

nada.” 

A professora refere que, para todo professor “é um malabarismo chegar ao trabalho. 

Todo mundo tem medo de chegar e sair por conta da violência.” Lembra que o turno da noite 

é o mais prejudicado. A aula é para terminar às 22:00 horas  mas o horário da Patrulha Escolar 

é até 21:30 horas. Então, a aula nem começa às 19:00 horas porque o aluno trabalhador chega 

mais tarde, nem termina às 22:00 horas porque ninguém se arrisca a sair depois da Patrulha. 
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9.3.18. Protocolo 18 ( Inglês) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

 “Era uma vez um pequeno índio que morava em um lindo bosque, com flores, rio, 

cachoeira e vivia feliz com essa paz, essa pureza de lugar e de vida. 

 Sua vida era “limpa” sem poluições (sonora, lixo, maldade...) até que apareceu um 

monstro perigoso que apesar de todo o seu “conhecimento” tentava acabar com a vida feliz do 

pequeno índio esse monstro chamava-se HOMEM e o indiozinho combatia com sua pequena 

espada esse monstro que não respeitava o seu espaço. Difícil mas não impossível. E depois de 

tentar lutar com o  monstro ele percebeu que talvez convidando o monstro para viver com ele 

o monstro, que era muito forte, fosse dominado e mudasse de comportamento. E depois de 

muitas noites em volta do fogo e da lua com estrelas do céu eles viraram amigos e o monstro 

resolveu ir morar com o indiozinho. Será ???”. 

 

9.3.18.1. Análise estrutural 

 

9.3.18.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho deste protocolo localiza-se na parte superior da folha. Na margem esquerda 

há uma fogueira e no céu lua e estrelas. Perto da fogueira ergue-se a cabana do índio. Este se 

encontra um pouco atrás da cabana segurando uma espada com a mão esquerda em direção da 

queda d’água. 
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 Ao lado do índio ergue-se uma cachoeira com duas nascentes, uma ao lado direito, 

outra, ao lado esquerdo, a qual desemboca ao meio, transformando-se em um rio.  

 Abaixo do refúgio vê-se uma figura humana de braços estendidos, em direção a um 

círculo com cinco pequenos desenhos de variadas formas.  

 

9.3.18.3. Análise do traçado discursivo (história do desenho) 

 

9.3.18.4. Idéia central do discurso: “A preservação da natureza”. 

Para a produção da sua história a autora do protocolo refere ter sido inspirada “pela 

vida”. Construiu a sua história em torno dos seguintes elementos: “a água e o fogo”. Do seu 

protocolo gostaria de eliminar “o homem”.  

Seu relato termina com “o homem percebendo o seu verdadeiro papel nesse 

“MUNDINHO EM QUE VIVEMOS”.” Se tivesse que participar da cena “Eu estaria com o 

“Indiozinho” e tentaria junto com ele (porque sozinha é mais difícil) manter lindo o lugar em 

questão”.  

Este relato se desenvolve em três tempos. No primeiro tempo um pequeno índio vivia 

feliz e em paz junto a uma natureza preservada em seus valores básicos. Este bosque era 

acolhedor e abundante, desconhecendo a poluição sonora, o lixo e a maldade humana. 

Elementos de uma estrutura mística se revelam nesta primeira cena. 

Em um segundo tempo a atmosfera é de hostilidade e destruição. Aparece um monstro 

chamado “homem” que tenta acabar com a tranqüilidade do pequeno índio, o qual vivia em 

integração com a natureza. Este, (indiozinho) apesar de indefeso e frágil tenta defender seu 

espaço e combate o monstro com sua pequena espada.  

A luta parece “difícil, mas não impossível”. O personagem avalia o confronto, o 

enfrentamento da angústia e percebe-se fragilizado: “o monstro era muito forte”. Não obtendo 

o sucesso desejado, o pequeno índio utiliza uma nova estratégia para sair-se vencedor. Ao 

buscar novas saídas mostra a força do seu desejo de sair vencedor desta disputa. Convida o 

monstro para compartilhar de seu espaço e tenta conquistá-lo através desta convivência. 

Em um terceiro tempo, “depois de muitas noites em volta do fogo” e partilhando das 

belezas naturais do lugar, “o monstro resolveu morar com indiozinho. Será???” Até que ponto 

esta mudança persistirá? Por quanto tempo ainda o herói dominará sua angústia? A exemplo 

do que se revelou no protocolo, possivelmente continuará alternando os regimes de imagens, 

o que vem a caracterizar seu duplo universo existencial.   
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A atualização das polaridades mística e heróica deste protocolo aponta para a 

estruturação de um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico. 

 

9.3.18. 5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Cachoeira (morfológica). Compor o ambiente (Funcional). Paz (Simbólica). 

A queda é representada pela – cachoeira –. A função da queda d’água é – compor o 

ambiente –. Esta função pertence à categoria “papel decorativo”. No plano simbólico (Paz) 

está representando Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Salvar (Funcional). Paz (Simbólica). 

Neste protocolo a figuração da espada é – espada –. A função da espada é – salvar – 

função esta que se inclui na categoria “utilidade de combate” comum a 57,6% dos protocolos 

heróicos e nos duplo-universos existenciais (DURAND, Y. 1988). No plano simbólico (Paz) 

está representando Vida.  

 

Refúgio: A casa do “indiozinho” (Morfológica). Acolher o seu morador (Funcional). Proteção 

(Simbólica). 

O refúgio é representado pela – casa –. A função do refúgio é – acolher o seu morador 

– e pertence á categoria “função protetora”. No plano simbólico (Proteção) está 

representando Vida. 

 

Monstro Devorador: Homem (Morfológico). Não respeito (Funcional). Destruição 

(Simbólica). 

  O monstro é representado pelo – homem –. O grupo antropomorfia real representado 

por uma figuração humana normal aparece em 1% dos protocolos do inventário trabalhado 

por Durand, Y. (1988). É o caso deste protocolo em que o monstro é o próprio homem. A sua 

caracterização é mais explicitada no relato quando fica claro que o homem monstro destrói a 

natureza. 

 A sua função é – não respeito –. Esta função está sendo tratada “simbolicamente”.  No 

plano simbólico (Destruição) está representando Morte. 
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Elemento Cíclico: A água que corre (Morfológica). Vida (Funcional). Harmonia (Simbólica). 

A representação do elemento cíclico é – a água que corre – a qual pertence à categoria 

“fenômenos naturais” correspondente a 14% no inventário de amostra de Durand, Y. (1988). 

As representações deste elemento obedecem a uma polimorfia figurada pelos esquemas de 

reprodução e/ou de progressão (DURAND, Y. 1988).  

 Sua função é – vida – está sendo “tratada simbolicamente”. No plano simbólico 

(Harmonia) está representando Vida. 

 

Personagem: Índio (Morfológica). Salvar sua terra (Funcional).  Felicidade (Simbólica). 

O personagem é representado pelo – índio –.  Esta representação faz parte da categoria 

“outras figurações”, correspondente a 33% das imagens encontradas na amostragem de 

Durand, Y. (1988), para os duplo-universos existeciais.  

 A função deste elemento é – salvar sua terra –. Esta função está na categoria 

“combate e vida tranqüila” as quais se encontram 31,7% dos duplo-universos existenciais, 

segundo amostragem de Durand, Y. (1988). No plano simbólico (Felicidade) está 

representando Vida.   

 

Água: Rio e cachoeira (Morfológica). Seguir seu curso, alimentar, limpar (Funcional). Vida 

(Simbólica). 

A água neste protocolo esta representada pelo – rio e pela cachoeira –. A função da 

água é – seguir seu curso, alimentar, limpar –. Pertence à categoria “diversos” no grupo 

“utilidade para o personagem”.  No plano simbólico (Vida) está representando Vida. 

 

 

Animal: Homem (Morfológica). Destruir (Funcional). O possível resgate (Simbólica). 

A representação do animal é – homem –. Esta representação está na categoria 

“diversos + abstração” aparece em torno de 1% das amostras pesquisadas por Durand, Y. 

(1988).  

A função deste elemento é – destruir – a qual pertence à categoria “real negativa”. No 

plano simbólico (O possível resgate) está representando Vida. 
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Fogo: Fogo-fogueira, noite, lua, estrela (Morfológica). Aquecer, refletir (Funcional). A 

conscientização (Simbólica). 

O fogo é representado pelo – fogo-fogueira, noite, lua, estrela –. A noite, a lua e a 

estrela fazem parte da categoria “elementos naturais”.  

A função do elemento fogo é – aquecer, refletir –. A primeira pertence à categoria 

“utilidade para o personagem”, a segunda, está sendo “tratada simbolicamente”. 

No plano simbólico (A conscientização) está representando Vida.  

 

9.3.18.6. Síntese da análise do protocolo 

   

Este relato se desenvolve em três tempos. No primeiro momento o habitat do 

personagem é a imensidão da natureza acolhedora e abundante. A ênfase do relato é uma 

descrição voltada para ressaltar um clima de paz e de harmonia com a natureza.  

Em um segundo tempo a atmosfera é de hostilidade e destruição. Surge o monstro 

devorador invadindo o espaço do personagem e querendo destruí-lo. 

Contra este monstro devorador o personagem se mobiliza para defender seu espaço. Para 

manter a integridade individual e ambiental lança mão de duas estratégias. Em um primeiro 

momento utiliza-se de sua pequena espada. Como o monstro era “muito forte” não consegue 

detê-lo. Utiliza então, sua segunda tática. Trata então de seduzir o monstro através de uma 

estratégia de acolhimento. Sai-se vencedor.  

“Depois de muitas noites em volta do fogo” e partilhando das belezas naturais do 

lugar, “o monstro resolveu morar com indiozinho. Será???” 

A atualização das polaridades mística e heróica deste protocolo aponta para a 

estruturação de um Micro Universo Sintético Existencial Diacrônico.  

 

9.3.18.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor  

 

 A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Letras com especialidade 

em Inglês. Tem 48 anos de idade e 23 anos de magistério. Trabalha em instituição privada 

lecionando no ensino fundamental. Professa a religião católica. Considera-se de classe média. 

Foi aluna da escola privada no ensino fundamental e médio. A graduação foi realizada em 

faculdade privada.   

A entrevistada refere que sempre acalentou o sonho de ser professora. Inglês não era a 

sua disciplina preferida, mas credita isto a uma professora “extremamente difícil que eu tive.” 
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Na adolescência passou 6 meses nos Estados Unidos em um programa de intercâmbio e na 

volta fez vestibular para línguas já com o objetivo de ensinar Inglês. 

Quando aluna do ensino médio e fundamental lembra que detestava matemática e que 

tinha muita dificuldade na disciplina. Atualmente observa que alguns alunos gostam de 

matemática, mas a maioria não.  

Refere que tem excelentes condições de trabalho e sempre tem total apoio às suas 

solicitações. O que mais aprecia em sua atividade docente é o contato com os alunos, é a 

troca, é o carinho. “Se eu ensino 50 eu aprendo 100”. O único problema é o desgaste e a 

dificuldade de trabalhar em algumas salas super-lotadas.  

O desafio da profissão é sobreviver com o salário recebido. Apesar de gostar do 

trabalho “não aconselho a ninguém ser professor. Eu digo: seja dono de escola. Corra para ser 

o dono. Eu vivo um pouco melhor porque tenho um suporte familiar, minha família tem uma 

boa situação financeira e me ajuda, e também porque vivo de modo muito simples. É uma 

pena porque a profissão é tão importante para a sociedade.” 
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9.3.19. Protocolo 19 (Educação Artística) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

Bate no peito um coração  

Um coração que é vida 

Amor, sonho e realização 

Na queda vertiginosa 

Palpita sem parar 

Inversamente, belamente  

Em busca da felicidade 

 

No redemoinho das situações 

Do cotidiano 

Tantos papéis a desempenhar 

Tantas máscaras para colocar  

E a cada colocação/vivência dos papeis 

A vontade de acertar, de dar o melhor de si 
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O monstro da cobiça, da inveja, dos desejos 

Em permanente alerta tento devorar 

O amor, o sonho, as realizações 

O fogo que expele busca alcançar 

 A tudo e a todos devorar... 

Mas bate um coração, vida, vidas 

Que tentam lutar contra o intenso calor 

As flamejantes labaredas que a todos 

Querem queimar, destruir... Acabar 

A dor intensa da espada que tenta alcançar  

A vida que em uma queda intensa se faz  

 

Mas o bálsamo que flui dos fluídos 

Da vida, dos sonhos, dos desejos 

Refrescam e faz a vida que palpita 

No peito dos que sonham o desejo/vontade 

necessidade de lutar 

Pela existência que precisa/deve 

Ser intensa, feliz, sublime, gratificante... 

 

O colo, o peito, o abrigo, amortece 

A (s) quedas que na estrada 

da existência irão acontecer 

Almofada de penas que serve 

de concha para abrigar 

a cada ida e vinda das 

Tantas viagens 

Correrias  

Tempestades 

Festas 

Farras 

Batalhas/guerras 

Pelo pão nosso de cada dia! 

Que a vida/coração que bate no peito do (a) sonhador (a)  
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Ao ACABAR... Deixe  

Marcas intensas de amor 

Nas marcas da existência! 

 

9.3.19.1. Análise estrutural 

 

9.3.19.2. Análise traçado gráfico (desenho) 

No traçado gráfico deste protocolo salientam-se as figuras do monstro, da espada, da 

figura humana com um pequeno coração no peito e do refúgio. Os demais elementos são 

figurações menos expressivas no conjunto das imagens. Todo o desenho está envolto em 

linhas sinuosas.  

 Do monstro só aparece a cabeça, mas esta é hiperbolizada, com um grande olho 

redondo, sobrancelhas, e  uma enorme boca cheia de dentes da qual se projeta uma grande 

língua.  

 A espada é grande e bem delineada e está posicionada entre o monstro e a figura 

humana, a qual aparece de cabeça para baixo e de braços abertos. Esta figura dá a impressão 

de estar solta no espaço. Sua localização está perto do refúgio, uma figura abstrata, que se 

assemelha a uma vagem sinuosa com pequenos frutos em seu interior.  

 Para Chevalier & Gheerbrant  (1982), o homem de cabeça para baixo é um símbolo de 

conotações religiosas. A posição de pernas para o ar, simboliza a inversão de tudo o que a 

cabeça representa no seu esforço para o alto, para céu, para a ascensão espiritual. A orientação 

da cabeça para baixo está direcionada ao submundo animal, às regiões inferiores. “No 

combate moral contra o pecado e contra si mesmo, a “capotagem” do vencido é o sinal da 

derrota culpável” (CHEVALIER & GHEERBRANT, 1982:153). 

 

9.3.19.3. Análise do traçado discursivo 

 

9.3.19.4. Idéia central do discurso: “A idéia de uma vida que busca sentido para sua 

existência... uma busca de ser feliz!” 

A partir desta idéia central que norteou o seu relato a autora do protocolo refere que 

não ficou indecisa entre duas ou mais soluções e completa: “Tentei fazer conexões entre os 

elementos propostos... pensando bem, esqueci de “falar” do peixe.” 

Acredita que a sua história foi “inspirada em obras surrealistas, representação 

metafórica de sonhos. Salvador Dali, Cícero Dias...” 
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Os elementos essenciais em torno dos quais construiu seu desenho foram: “figura 

humana, coração, espada, monstro, redemoinho, água, fogo”. 

Gostaria de eliminar o peixe porque “não construí um sentido coerente para sua 

existência”. 

A cena imaginada termina “Na morte, gratificada por uma existência plena... a razão 

plena/nobre da existência humana: o valeu a pena existir/viver”. 

Se tivesse que participar da cena que compôs estaria “Na imagem do coração... plena 

de vida lutando para que ela faça realmente sentido para si e para os outros”. 

O relato deste desenho é dominado por metáforas representando o combate entre a 

vida e a morte. Em cada estrofe deste poema podem ser observados um duelo e oposição entre 

estes dois símbolos. Na primeira estrofe, na seqüência 1  há uma energia de vida, de sonhos, 

de realizações próprias a uma estrutura heróica. Na seqüência 2 aparece a “queda 

vertiginosa”, a qual é enfrentada pelo coração que não se atemoriza, palpitando sem parar “em 

busca da felicidade”. 

Na segunda estrofe, da seqüência 3 a 11, a face destruidora da morte parece dominar a 

situação submetendo o personagem às suas exigências. Ao submeter-se a estas exigências, 

desempenhando papéis e colocando máscaras, o personagem se mantém firme em seus 

propósitos e lutando por seus ideais. Isto acontece da seqüência 4. 

Na terceira estrofe, da seqüência 5 a 9, a morte se metamorfoseia em um monstro com 

uma face mais agressiva e investe com várias armas contra a vida. Neste momento ela utiliza-

se da “inveja, da cobiça, das labaredas de fogo, da espada”, e “tenta alcançar a vida”. O 

cenário parece favorável ao monstro. 

Na quarta estrofe a força vital se torna presente afastando o fantasma da morte pelo 

bálsamo dos fluidos vitais que a tudo curam. O desejo e a vontade de continuar lutando pela 

existência é alimentado pela pulsão de vida, o qual aparece na seqüência 10. 

Na última estrofe, da seqüência 11 a 12, a autora do protocolo reúne símbolos de 

abrigo, de aconchego e utiliza-se deles para se amparar dos possíveis arranhões, deixados pela 

existência plena de contrastes, representados por “idas, vindas, festas, farras, tempestades”... 

Na seqüência 13 há o reconhecimento da inevitabilidade da morte. Contudo, ela ainda não 

aconteceu, e a vida tenta se superar na seqüência 14, pois, “ao ACABAR... deixe marcas 

intensas de amor nas marcas da existência”.  

Consideramos o protocolo como pertencente ao Regime Diurno de Imagens e a um 

Micro Universo Heróico Integrado. O monstro aparece hiperbolizado, sendo uma das 

figuras centrais, juntamente com o personagem e a espada para a construção do desenho. Os 
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outros elementos também se fazem presentes e se integram ao cenário de heroicidade. A 

narração é longa e apresenta a alternância da luta entre a vida e a morte. 

 

9.3.19. 5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Figura humana (morfológica). Existência (Funcional). A vida (Simbólica). 

A queda está representada por – figura humana –. Vale salientar que, neste protocolo, 

o personagem está representado por um coração. Entretanto, no desenho, o coração está no 

corpo de uma figura humana caindo de cabeça para baixo.  

Sua função é – existência –. Esta função está sendo tratada simbolicamente. No plano 

simbólico (A vida) está representando Vida. 

 

Espada: Espada (Morfológica). Machucar (Funcional). Ato de ferir (Simbólica). 

 Neste protocolo a figuração da espada é – espada –. A função da espada é de – 

machucar – função esta que se inclui na categoria “utilidade de combate” comum a 57,6% 

dos protocolos heróicos e nos duplo-universos existenciais. (DURAND, Y. 1988). No plano 

simbólico (Ato de ferir) está representando Morte.  

 

Refúgio: Concha cheia de penas (Morfológica). Amortecer as quedas (Funcional) O (s) Calo 

(s) (Simbólica). 

– Concha cheia de penas –  é a representação do refúgio. Esta representação pode ser 

incluída em “categorias muito secundárias”, nas quais figuram apenas 5% do inventário de 

amostras pesquisadas por Durand, Y. (1988). 

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a concha como um elemento do mar 

participa da simbologia própria da água. Sua forma e profundidade se associam ao órgão 

sexual feminino, e a pérola, eventualmente encontrada em seu interior, motivou a lenda do 

nascimento de Afrodite, saída de uma concha. Estaria aí confirmado um duplo aspecto do 

símbolo: erótico e fecundante. 

Outro simbolismo associado à concha remete à idéia de morte, “pelo fato de ser a 

prosperidade que ela simboliza, para uma pessoa ou para uma geração, o resultado da morte 

do ocupante primitivo da concha, ou da morte da geração precedente” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT 1982:270). 

Para Chevalier & Gheerbrant (1982), pena e pluma integram simbolismo idêntico. De 

modo geral simbolizam o poder aéreo, liberado dos pesos terrestres. 
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Pena também significa castigo, punição, aflição, desgosto, compaixão, piedade 

(Michaelis, 1998). 

A função do refúgio – amortecer as quedas – está sendo tratada simbolicamente. No 

plano simbólico (O (s) calo (s)) está representando Morte. 

 

Monstro devorador: A imagem de um rosto (Morfológica). Engolir (Funcional). Exigências 

do mundo (Simbólica). 

A representação do monstro devorador como – imagem de um rosto – faz parte da 

categoria “imagens antropomórficas”. Sua função é – engolir –. Esta função pertence à 

categoria “ataque direto” (DURAND, Y. 1988). No plano simbólico (Exigências do mundo) 

está representando Morte. 

 

Elemento Cíclico: Espiral (Morfológica). Envolver (Funcional). A velocidade da vida 

(Simbólica). 

O elemento cíclico está sendo representado por – espiral –. Esta resposta pode ser 

incluída na categoria “outras figurações” correspondendo a um percentual de 1% no 

inventário de amostras pesquisados por Durand, Y. (1988).  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), a formação da espiral está presente no reino 

vegetal e animal, tal qual a concha.  Representa um tema aberto e otimista. Partindo de uma 

extremidade vai-se, naturalmente, ao encontro da outra. Sua simbologia está ligada ao 

simbolismo cósmico da lua; ao simbolismo erótico da vulva; ao simbolismo aquático da 

concha; ao simbolismo da fertilidade. Enfim “representa os ritmos repetidos da vida, o caráter 

cíclico da evolução, a permanência do ser sob a fugacidade do movimento” (CHEVALIER & 

GHEERBRANT, 1982:398). Simboliza ainda, a viagem da alma após a morte. 

Sua função é – envolver –. Pertence à categoria “diversos”, correspondendo a um 

percentual de 1,7% nas amostras de Durand, Y. (1988). No plano simbólico (A velocidade 

da vida) está representando Morte. 

 

Personagem: Um coração (vida) (Morfológica). Representar energia/movimento (Funcional). 

A vida (Simbólica). 

Neste protocolo o personagem está representado pelo – coração –. Esta representação 

faz parte da categoria “outras figurações”. Sua função é – representar energia, movimento – e 

está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (A vida) está representando Vida. 
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Para Chevalier & Gheerbrant (1982), o simbolismo do coração está sempre ligado à 

noção de centro. Centro da vida, da vontade e da inteligência. Ele desempenha um papel 

central nos conceitos espirituais de várias religiões, sempre ligado à manifestação da presença 

divina. 

 

Água: Mar/rio/riacho (Morfológica). Esfriar/resfriar (Funcional). Bálsamo refrescante 

(Simbólica). 

A água foi representada pelo – mar, rio e riacho –. O mar faz parte das respostas 

incluídas nas categorias dominantes dadas ao estímulo água.  

Segundo Chevalier & Gheerbrant (1982), o mar pertence à categoria de elementos e 

ritmos naturais. Simboliza a dinâmica da vida. Suas águas em movimento refletem 

ambivalência, situações de incerteza, de dúvida que podem terminar bem ou mal. Assim o 

mar pode ser ao mesmo tempo invocado como símbolo da vida ou da morte.  

A função atribuída aos elementos acima citados é – esfriar, resfriar –. Esta função está 

sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Bálsamo refrescante) está 

representando Vida. 

 

Animal: Peixinho (Morfológica). Estar no seu habitat (Funcional). Vida (Simbólico). 

 O animal está sendo representado pelo – peixinho –. A função do animal neste 

protocolo é – vida –. Esta função pertence à categoria “real positiva”. No plano simbólico 

(Vida) está representando Vida. 

 

Fogo: Labaredas (Morfológica). Queimar (Funcional). O ato de consumir (Simbólica). 

O fogo está sendo representado por – labaredas –. Esta representação faz parte da 

categoria “figurações isoladas”. Sua função é – queimar –. Esta função pertence á categoria 

“perigo para o personagem”. No plano simbólico (O ato de consumir) está representando 

Morte. 

 

9.3.19.6. Síntese da análise do protocolo 

  

Consideramos o protocolo como pertencente ao Regime Diurno de Imagens e a um 

Micro universo Heróico Integrado. O monstro aparece hiperbolizado, sendo uma das 

figuras centrais, juntamente com o personagem e a espada para a construção do desenho. Os 
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outros elementos também se fazem presentes e se integram ao cenário de heroicidade. A 

narração é longa e apresenta a alternância da luta entre a vida e a morte. 

 

9.3.19.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor.  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Educação Artística. Tem 57 

anos de idade e 21 anos de magistério. Trabalha na rede pública estadual e municipal e em 

instituição privada. Professa a religião católica. Considera-se de classe média. Foi aluna da 

escola pública no ensino fundamental. O ensino médio cursou em escolas privadas. A 

graduação e a pós-graduação foram realizadas em universidade pública. 

Sua entrada no magistério desta professora foi circunstancial obedecendo um pouco 

aos padrões vigentes em uma época e em um dado contexto. Diz a professora: “A primeira 

escolha eu acho que foi decorrência de um tempo. Eu já tenho 57 anos, morava em uma 

cidade do interior, no alto sertão de Pernambuco, então, as mulheres até para se preparar para 

o casamento buscavam no magistério uma profissionalização.” 

Aluna da escola pública no antigo primário refere que a sua representação de 

matemática não é muito bonita. E completa: “eu não gosto de matemática, não sei 

matemática, sempre tive muita dificuldade com as ciências exatas. Então é assim. Eu nem sei 

tabuada direito, eu ainda conto nos dedos.” 

Considera que ainda hoje a matemática é o bicho-papão da escola. É a disciplina mais 

exigente e a que mais reprova. Os professores de matemática são os mais autoritários. 

Aqueles que os alunos mais temem. Apesar das mudanças de concepções em curso, acredita 

que, na contemporaneidade, ainda é esta a visão predominante.  

A sua história com a arte tem início quando ainda era bem criança. Filha primogênita 

de seis irmãos gostava de circo, de cantar e de representar. Fazia teatro para os pais assistirem 

no banheiro da casa. Menciona que o banheiro era muito grande e tinha dois planos, “assim eu 

obrigava meus pais a ficarem no plano mais baixo, em cadeiras, assistindo as minhas 

dramatizações.” 

Este pendor artístico foi muito estimulado por uma professora no curso primário. Era 

muito convocada para participar das festas escolares. Terminado o primário passou oito anos 

interna em colégios de freiras. Relembra que foi um tempo muito feliz e que deixou muitas 

saudades. Neste período recebeu também muito estímulo para as atividades artísticas: “tocava 

piano, pintava, dançava, sempre no mundo das artes. Nunca nos esportes. Eu fui uma pessoa 

voltada para essas áreas de ação humana.” 



 

 

431

Sem nunca ter desprezado a arte em sua vida, depois de dedicar-se preferencialmente 

aos afazeres domésticos e ao cuidado com os filhos retornou à escola. Desta feita uniu a 

docência e a arte: “eu fui buscar o que eu tinha deixado para trás.” 

O que mais lhe gratifica na atividade de ensino “é ver a felicidade dos meus alunos. 

Ver que realmente eu deixei marcas, que eu deixo marcas”. Lembra um encontro com um ex-

aluno no domingo anterior à entrevista. “Professora! Quanto tempo! Eu lhe dei tanto trabalho. 

Mas hoje sinto saudades das nossas atividades, das peças de teatro, das nossas exposições, dos 

nossos passeios pelos museus e pelas galerias. Eu acho que isso vale a pena. É sinal de que 

você deixou marcas no coração dessas pessoas.” As marcas da existência, as marcas de amor, 

é um tema recorrente para esta professora, também fazendo  parte do relato do AT-9.  

Entre seus desafios em sala de aula o primeiro é o aluno. A professora menciona que 

trabalha com alunos que estão em liberdade assistida, com alunos que chegam drogados. “É o 

aluno que chega com uma sobrecarga social imensa. Com uma vida social que eu imagino 

deve ser muito infeliz. É uma vida cheia de marcas. Um aluno com poucos sonhos. Que não 

vê sentido em nada. Não vê onde pode chegar e acredita que muitas vezes nem chega.” E 

retomando sua fala diz: “Meu grande desafio é despertar nesse aluno o desejo de aprender, o 

desejo de sonhar, o desejo de buscar. É elevar a auto-estima desse aluno. Mostrar que ele é 

capaz e que tudo aquilo faz sentido pra que a vida dele se torne mais feliz, mais plena, mais 

cidadã.” 

Para trabalhar a arte na escola a professora leva arte para a sala de aula. Leva 

reproduções de obras de arte, leva filmes, música, peças de teatro filmadas, tudo o que possa 

convidar o aluno a refletir sobre a vida, sobre a felicidade, sobre o sonho. “É através desse 

fazer pedagógico que eu tento sensibilizá-los. Depois, sempre tem uma proposição de um 

fazer artístico, onde eles vão ser os criadores, onde eles vão ser os propositores, a partir do 

que foi visto, pensado, apreciado e estudado. A vida está desumanizando estes alunos e eu 

tento humanizá-los levando arte, levando eles trabalharem os sentidos e construir sentido para 

a vida deles. Bem, é uma gota d’água que eu tento fazer, mas, bem,  minha prática pedagógica 

é assim.” 
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9.3.20. Protocolo 20 (Educação Artística) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
CONTE A HISTÓRIA DO SEU DESENHO 

 

“Uma aspirante a sacerdotisa precisa enfrentar algumas provas de coragem para 

conseguir o grau e ser aceita no clã. A prova consiste em viajar para um país longínquo 

levando apenas a roupa do corpo e sua espada. Seguindo as orientações da sua mestra, deverá 

encontrar a cachoeira que fica próximo a “luz que sempre gira”; depois que encontrá-la 

deverá fazer uma fogueira, saudar os seus deuses e mergulhar nas águas geladas para destruir 

o monstro que guarda a entrada do abrigo da pedra da lua. Quando conseguir chegar ao abrigo 

da pedra da lua deverá trocar sua espada, deixando-a lá e trazendo a que irá lhe conferir o grau 

da sacerdotisa da lua, quando regressar ao seu país”. 

 

9.3.20.1. Análise estrutural 

 

9.3.20.2. Análise do traçado gráfico (desenho) 

O desenho deste protocolo parece ter sido esboçado com uma idéia clara e precisa de 

uma determinada proposta. A inclusão dos elementos solicitados parece obedecer a um 

esboço de um tema previamente estabelecido.  

 Da margem superior do lado esquerdo desce uma cascata formando um rio estreito que 

segue até à margem direita. Neste rio nadam dois peixes pequenos, sendo o primeiro menor e 

mais detalhado do que o segundo.   
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 Ao término da cachoeira estende-se uma montanha. Quase chegando ao alto da 

montanha há uma figura feminina. Esta mulher usa um chapéu e está em frente à fogueira 

com as duas mãos estendidas junto à lenha, próximo onde começam as labaredas. Perto da 

fogueira está fincada uma espada no chão em forma de cruz. No ponto alto da montanha 

ergue-se um alto farol. Da sua extremidade se espalham focos de luz na direção esquerda e 

direita. O desenho sugere uma cena típica da jornada do herói. 

 

9.3.20.3. Análise do traçado discursivo (historia do desenho)  

 

9.3.20.4. Idéia central do discurso: “Uma prova iniciática”. 

O relato ora analisado foi inspirado nas Brumas de avalon. A história foi construída 

em torno da sacerdotisa e da espada. A autora do protocolo não gostaria de eliminar nenhum 

elemento da sua história. A cena relatada termina com “a sacerdotisa voltando ao seu país”. 

 Se tivesse que participar da cena a autora do protocolo “seria a sacerdotisa. Estaria 

numa floresta. Cumpriria o que me foi pedido, me submetendo ao teste e depois regressando 

ao meu país.”  

 A história deste desenho, tal qual explicitado na idéia central do discurso é um ritual 

de iniciação a ser cumprido por aquelas que desejam atingir o grau de sacerdotisa.  

 O desenvolvimento da história perfaz um caminho característico da jornada do herói. 

Neste protocolo a jornada é um caminho espiritual, com várias provas e desafios a serem 

enfrentados ao longo do percurso.  

 A senda espiritual é pontilhada por provas estruturadas em ordem crescente de 

dificuldade até a superação do último desafio. Vencidas todas as etapas a iniciada sagra-se 

vencedora e recebe o título almejado. 

 Neste protocolo, a aspirante a sacerdotisa encontrou o monstro travestido em vários 

desafios ao longo do seu percurso, vencendo-o em todas as etapas. Na última prova ele deve 

“mergulhar nas águas geladas para destruir o monstro”.  

 Considerando que a cena relatada termina com “a sacerdotisa voltando ao seu país”, e 

ainda que, se tivesse que participar da cena a autora do protocolo “seria a sacerdotisa. Estaria 

numa floresta. Cumpriria o que me foi pedido, me submetendo ao teste e depois regressando 

ao meu país”, supomos tratar-se de um protocolo pertencente ao Regime Diurno de Imagens 

e ao Micro Universo Heróico Integrado.  
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9.3.20.5. Análise morfológica, funcional e simbólica dos elementos. 

 

Queda: Cascata (morfológica). Queda d’água (Funcional). A força da natureza 

A – cascata – representa a queda neste protocolo. Sua função é – queda d’água – 

pertence à categoria “diversos”. No plano simbólico (A força da natureza) está 

representando Vida. 

 

Espada: Espada de prata (Morfológica). Arma (Funcional). Coragem (Simbólica). 

  A representação deste elemento é – espada de prata –. Segundo Chevalier & 

Gheerbrant (1982), a prata está relacionada à lua. De coloração branca e luminosa simboliza a 

pureza, sendo considerada um princípio passivo, feminino, lunar, frio e aquoso. 

No desenho a espada está perto do personagem e da fogueira, porém fincada na terra. 

Sua função é – arma –. Faz parte do grupo “utilidade de combate” na categoria “ataque ou 

defesa potenciais” (DURAND, Y. 1988). No plano simbólico (Coragem) está 

representando Vida.  

 

Refúgio: Caverna subterrânea (Morfológica). Um obstáculo a vencer (Funcional). Um 

mergulho interior (Simbólica). 

O refúgio é representado pela – caverna subterrânea –. Sua função é – um obstáculo a 

vencer –. Esta função está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (Um mergulho 

interior) tem simbolização indefinida.  

 

Monstro devorador: Tubarão (Morfológica). Uma das provas a vencer (Funcional). Os nossos 

medos (Simbólica). 

A representação do monstro devorador como – tubarão – pertence à figuração mais 

comum para o monstro: imagem do animal, imagens reais em oposição à imagens fantásticas 

(DURAND, Y. 1988).  

 A função do monstro é – uma das provas a vencer –.  Esta resposta pertence à 

categoria “ameaça tratada simbolicamente”.  No plano simbólico (Os nossos medos) está 

representando Morte. 
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Elemento Cíclico: Farol (Morfológica). De indicador do caminho (Funcional). A luz que 

buscamos na vida (Simbólica). 

O elemento cíclico está sendo representado pelo – farol – . Esta resposta pode ser 

incluída na categoria “objetos construídos” correspondendo a um percentual de 7% no 

inventário de amostras pesquisados por Durand, Y. (1988).  

Sua função é – de indicador do caminho –. Está sendo tratado simbolicamente. No 

plano simbólico (A luz que buscamos na vida) está representando Vida. 

 

Personagem: Sacerdotisa (Morfológica). Criatura a ser testada (Funcional). A mulher diante 

dos desafios da vida (Simbólica). 

Neste protocolo o personagem está representado pela – sacerdotisa –. Esta 

representação faz parte da categoria “outras figurações”. Sua função é – criatura a ser testada 

–. Esta função está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (A mulher diante os 

desafios da vida) tem representação indefinida.  

 

Água: Mar (Morfológica). Veículo dos obstáculos a serem ultrapassados (Funcional). A fonte 

da vida (Simbólica). 

A água foi representada pelo – mar –. O mar faz parte das respostas incluídas nas 

categorias dominantes dadas ao estímulo água. A função do mar é – veículo dos obstáculos a 

serem ultrapassados – está sendo tratada simbolicamente. No plano simbólico (A fonte da 

vida) está representando Vida. 

 

Animal: Peixe (Morfológica). De mostrar que o monstro pode ser vencido (Funcional). O meu 

signo astrológico (Simbólico). 

 O animal está sendo representado pelo – peixe –. A função do animal neste protocolo é 

– mostrar que o monstro pode ser vencido –. Esta função é “real simbólica”. No plano 

simbólico (O meu signo astrológico) está representando Vida. 

 

Fogo: Uma pequena fogueira (Morfológica). De aquecer (Funcional). A força da 

transmutação (Simbólica). 

O fogo está sendo representado por – uma pequena fogueira – pertencendo à categoria 

“fogo de madeira exterior”. Sua função é – aquecer –. Esta função pertence à categoria 

“utilidade para o personagem”. No plano simbólico (A força da transmutação) está 

representando Vida. 
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6. Síntese da análise do protocolo 

  

A história deste desenho, tal qual explicitado na idéia central do discurso é um ritual 

de iniciação a ser cumprido por aquelas que desejam atingir o grau de sacerdotisa.  

 O desenvolvimento da história perfaz um caminho característico da jornada do herói. 

Neste protocolo a jornada é um caminho espiritual, com várias provas e desafios a serem 

enfrentados ao longo do percurso.  

 A senda espiritual é pontilhada por provas estruturadas em ordem crescente de 

dificuldade até a superação do último desafio. Vencidas todas as etapas, a iniciada sagra-se 

vencedora e recebe o título almejado. 

 Neste protocolo a aspirante a sacerdotisa encontrou o monstro travestido em vários 

desafios ao longo do seu percurso, vencendo-o em todas as etapas. Na última prova ela deve 

“mergulhar nas águas geladas para destruir o monstro”.  

 Considerando que a cena relatada termina com “a sacerdotisa voltando ao seu país”, e 

ainda que, se tivesse que participar da cena a autora do protocolo “seria a sacerdotisa. Estaria 

numa floresta. Cumpriria o que me foi pedido, me submetendo ao teste e depois regressando 

ao meu país”, supomos tratar-se de um protocolo pertencente ao Regime Diurno de Imagens 

e ao Micro Universo Heróico Integrado.  

 

9.3.20.7. Entrevista: Vivências, representações, percursos e imagens do ser professor.  

 

A professora entrevistada graduou-se em Licenciatura em Educação Artística. Tem 49 

anos de idade e 21 anos de magistério. Trabalha na rede pública estadual. Professa a religião 

wicca. Considera-se de classe média baixa. Foi aluna da escola privada no ensino fundamental 

e médio. A graduação foi realizada em universidade pública. 

A iniciação da professora no magistério se deu através da arte. Desde criança que sua 

“grande paixão é a dança”. Fez curso de ballet, pintura, fotografia, teatro. Terminado o ensino 

médio gostaria de fazer faculdade de artes. O único curso de artes disponível era Educação 

Artística, na UFPE. Através deste curso ingressou na docência e diz: “agradeço à vida por ter 

me colocado neste caminho e de repente eu descobrir que gostava de ensinar.” 

A sua abordagem da arte na escola se dá através da tentativa de mostrar aos alunos que 

a arte não está distante da vida de cada um. A arte não está só nos museus ou nos livros de 

história de artes, mas faz parte do dia a dia. Na tentativa de despertar uma maior liberdade na 
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produção do aluno, leva à escola obras de artistas que remetem a um imaginário mais 

desvinculado da realidade, do concreto. Diz então aos alunos: “o céu não tem que ser azul. O 

céu pode ser preto, roxo, verde. Você faz o seu céu.” Os alunos riem um pouco, mas, às vezes, 

funciona.  

Na sua experiência a professora refere que os meninos gostam mais de trabalhar com 

teatro e com música. Na abordagem musical o trabalho tem início com o repertório preferido 

pelos alunos até que, paulatinamente, o leque possas ser aberto para outros estilos musicais. 

Na escola na qual leciona a professora diz que a matemática continua a ser o bicho-

papão. Esta representação pode ser atenuada ou não, dependendo do perfil do professor.  

Indagada sobre as suas gratificações profissionais a professora responde: “ultimamente 

não tem sido muito agradável não. Ao longo desses anos o comportamento do aluno mudou 

muito. Hoje em dia o professor só se sente seguro para dar aula com a presença da Patrulha da 

Escola.”   

Esta patrulha é composta por dois policiais. Para a professora, a utilização deste 

recurso na escola causa um pouco de constrangimento, contudo, faz-se necessário. Diz a 

professora: “às vezes a gente precisa que o PM vá conosco até a porta da sala.” Relembra 

ainda, que, no turno da noite, o horário de funcionamento da escola, de alguma forma, é 

definido pela patrulha. Se por acaso um policial precisar sair mais cedo, como não pode ficar 

só um, o expediente tem que ser encerrado. Ninguém se sente seguro sem a presença da 

patrulha. 

Os problemas de indisciplina, agressões, alunos drogados, alunos que usam a sala de 

aula para se proteger acontecem em todas as disciplinas. Nas suas palavras: “quando a gente 

consegue dar uma aula sem nenhum transtorno, a gente chega na sala dos professores 

comunicando pros colegas: hoje eu consegui fazer um trabalho bom! Eu acho isso lamentável! 

Antigamente eu achava minha escola um paraíso. Mas hoje em dia, nosso paraíso está se 

transformando num inferno. Não vejo a hora de sair de lá”.  

As abordagens para amenizar os problemas em sala de aula são tentativas de ensaio e 

erro. Segundo a professora, faltam também à escola, profissionais de áreas afins que possam 

oferecer um suporte para lidar com determinadas situações, a exemplo do psicólogo, do 

educador de apoio, do assistente social. 

A professora faz vários relatos de alunos insatisfeitos com resultados de provas que 

ameaçam professores, utilizam agressão verbal e até física. Citando a fala dos alunos a 

professora diz: “de vez em quando a gente escuta: regras foram feitas para não serem 

cumpridas”.  
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Na sua compreensão, o ambiente no qual vive a maioria dos seus alunos é responsável 

por grande parte dos problemas escolares. Menciona que não é a pobreza, nem o fato de 

morar em favela que geram estes problemas. E sim a exposição a um tipo de vida degradante. 

Segundo a entrevistada, para eles é normal morrer esfaqueado, alguém levar um tiro, ser 

preso. Por sua vez, os pais estão perdidos e não sabem o que fazer com os filhos. Falando 

sobre a reunião com os pais diz: “só comparecem aqueles pais que os filhos não dão 

trabalho.”  

Na sua avaliação, os alunos estão sem perspectiva de vida, sem possibilidade de 

futuro. Cita, então, a fala dos alunos: “eu sei que não vou conseguir chegar a uma faculdade. 

Eu não tô nem aí. Eu vou é aproveitar a vida agora.” 

Lembra também a discriminação e preconceito existente entre os alunos, entre aqueles 

que moram na favela e os que moram em outros locais. Formam assim dois grupos e quando 

eles se desentendem as agressões são muito sérias.  

Relembra um episódio ocorrido há um mês. Todos estavam batendo no menor da sala. 

Não sendo atendida em suas reivindicações para que parassem de agredir o colega, a 

professora colocou-se como uma barreira para defesa do menor. Resultado da ação: apanhou 

também. Na ocasião, disse a professora: “mas gente vocês me bateram.” Responderam os 

alunos: “mas a gente só bateu porque você foi defendê-lo. Mas a gente não bateu com força 

em você.” Finalmente a professora soube que esta é mais uma brincadeira que agora está se 

tornando comum: escolher um colega para ser agredido.  

Estariam estes alunos atualizando a figura do Bode Expiatório? Segundo Chevalier & 

Gheerbrant (1982: 136), o bode expiatório aparece pela primeira vez na bíblia no Levítico, 

mas é uma tradição que se estende por todos os continentes. “Representa essa profunda 

tendência do homem a projetar sua própria culpabilidade sobre outrem, assim satisfazendo a 

sua consciência, sempre a necessitar de um responsável, um castigo, uma vítima.” 
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9.3.3 Quadro de resumo da análise dos protocolos dos professores de disciplinas diversas  

 

Análise elemencial morfológica 

9.3.3.1. QUADRO Nº 01 Representação dos elementos  

  

Professores de Disciplinas Diversas 
 

Significação dos Elementos 

 

Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

1 A cachoeira A espada A caverna O dragão Os elementos da 
natureza O rapaz A cachoeira e o 

rio  Os peixes 
O fogo 
lançado pelo 
dragão 

2 
Queda 
d’água Espada 1.Cenário geral 

2.Caverna 

Dois olhos no 
interior da 
caverna 

1.Escudo 
2.Sol Mulher Cachoeira 

Rio Peixe Fogueira 

3 Canyon A ampulheta Caverna(não 
vista no desenho) Abutre A lua Circe Rio Cobra O próprio 

fogo 

4 Montanha 

Aparece em 
cima da 
montanha só 
para ilustrar 

Caverna Bicho feio Sol Homem Rio Cobra Fogueira 

5 Moinho Espada antiga Uma caverna Uma sombra 
com um olho só 

Água se 
renovando no 
moinho 

O homem Um rio Um cão A luz 

6 Cachoeira 
Pela planta 
Espada de S. 
Jorge 

Caverna ao pé da 
cachoeira Jacaré Água, rede, 

moinho _________ Rio 
Cachoeira Pássaros Sol 
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7 Cachoeira Luta Pela casa Um jacaré 
gigante O planeta terra A criatura 

humana Um rio Peixe 
Pelo mal que 
sai da boca 
do monstro 

8 
Queda 
d’água Luta Queda d’água Gigante Roda Gigante 

horripilante Queda d’água Pássaros Chamas altas 

9 Fogos Espada Cabana Urso Fogos Sr. João O açude O cão Fogos 

10 

A maçã se 
desprenden
do da copa 
da árvore 

Raios solares Minha casa 

Gases 
poluentes, efeito 
estufa, 
desmatamento 

Terra O homem Rio Peixe 
A queimada 
indiscriminad
a das árvores 

11 Cachoeira Uma espada Uma gruta Dragão O sol e a flor O rei O lago O cavalo Sai da boca 
do dragão 

12 
Figura 
humana 

Pelo próprio 
objeto Caverna Boneco com 

dentes terríveis 
Mandala ou 
Cabala de David Coelhinho Cachoeira Gatinho Fogueira 

13 Cachoeira Espada Caverna Cobra Nuvens Teco Rio Ave (pato) Fogueira 

14 

Guerreiro 
com a 
espada 
caído no 
chão 

Uma espada Uma caverna O dragão O sol 
Uma família 
com pai, mãe e 
filhos 

Rio e cachoeira A cachorro 
Uma 
fogueira e 
uma tocha 

15 

Por um 
boneco 
caído de um 
prédio 

Espada Caverna Boneco feio Reprodução dos 
peixes Boneco Piscina e rio Peixes Fogueirinha 

16 
Poça de 
água 

Arma utilizada 
pelo guarda 
florestal 

Mamãe- pata e 
seus filhotes 

Químico 
acidentado Aves no ninho Chapeuzinho 

vermelho Poça de água Mamãe-pata Chama na 
árvore 

17 
Queda 

d’água   Revólver Casa 
“Homem”destru
indo a 
natureza/homem 

Pássaros  Homem/ 
mulher Mar  Pássaros Árvores 

queimando  

18 Cachoeira  Espada  A casa do 
“indiozinho” Homem A água que corre  Índio Rio e cachoeira Homem 

Fogo, 
fogueira, 
noite, lua, 
estrela 
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19 
Figura 
humana  Espada Concha cheia de 

penas 
A imagem de 
um rosto  Espiral 

 
Um coração 
 

Mar, rio, riacho  Peixinho Labaredas 

20 Cascata   Espada de prata  Caverna 
subterrânea Tubarão  Farol   Sacerdotisa Mar   Peixe 

Uma 
pequena 
fogueira  
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Análise elemencial simbólica 
9.3.3.2. QUADRO Nº 02 Função dos elementos  

 

Professores de disciplinas diversas 
 

Significação dos Elementos 

 

Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

01 
Representar 
uma queda 
d’água 

Liquidar o 
dragão 

Mostrar onde 
o dragão se 
escondia 

Mostrar a 
situação a qual o 
rapaz enfrentaria 

Embelezar o 
local 

Eliminar o mal 
(monstro) 

Representar o 
que se pedia na 
situação 

Como desenhei o 
rio, escolhi os 
peixes 

De represen-
tar o poder 
do dragão 

02 Embelezar Proteger 

1.Espaço 
vivido 
2.proteção/prot
eger 

Instigar, 
provocar, 
assustar 

1.Proteger 
2.Garantir a 
vida 

Pensar, proteger Alimentar, 
purificar Alimentar Proteger 

03 Segregar 
Marcar a 
passagem do 
tempo 

Abrigar, 
esconder Caçar Anunciar a 

noite Perseguir Separar Buscar Aquecer, 
confundir 

04 Poder _________ Esconderijo Terror Vida Buscar o 
diferente Vida Natureza Natureza 

05 
Movimenta

r a água da 
energia 

Proteger e 
defender o seu 
protagonista 

 

Abrigar o 
monstro com 
segurança 

Mostrar que 
ainda 
representava uma 
ameaça 

Renovação Protetor 
Manter a todos 
satisfeitos e 
vivos 

Companhia Iluminar o 
farol à noite 

06 Movimento Unificação Proteger Devorar Renovar _________ Alimento da vida Voar Aquecer, 
vivificar 

07 Vida De salvar De esconder-
se do animal 

 
Destruir o ser 
humano 

Abrigar o 
homem 

De salvar o 
planeta De vida na terra Alimento Destruir 
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08 Esconderijo Defesa Proteção Adversário 
Registrar a 
aproximação 
do gigante 

Inimigo “Matar” a sede 
Desviar a 

atenção do 
gigante 

Desviar a 
atenção do 
gigante 

09 Aterrorizar o 
animal 

Proteger o 
personagem Refúgio Fazer o mal Espantar 

Conservar e 
proteger sua 
morada 

Nutrir a terra e o 
homem Proteger Amedrontar 

10 Transformaç
ão 

Causa a seca e 
esterilidade do 
solo 

Aconchego e 
proteção 

Gerir todos os 
problemas 
ambientais 

_________ 
Fazer o mal, 
agindo com 
inconseqüência 

Alerta 
Denúncia e 
pedido de 
socorro 

Destruição 

11 Trazer calma 
ao ambiente 

Justiça e 
defesa 

Socorrer o rei, 
proteção 

São os 
problemas, 
complicar a vida 
do reino 

Transformaçã
o, vitalidade, 
renovação 

Proteção, de 
organizador do 
caos 

Limpeza, pureza Auxílio, 
companhia Destruição 

12 Mostrar 
equilíbrio 

Mostrar 
dureza, 
dificuldades 

Abrigar uma 
família 

Amedrontar e 
assustar 

Dar paz às 
pessoas Dar um ar lúdico Dar frescor e 

tranqüilidade Dar afetividade 
Aquecer, 
reunir e 
agregar 

13 
Ali

menta a vida 
dos rios 

Defender Proteção Ataque Chuva Viver Estruturar o 
lugar Alimentar Luz 

14 

Foi ele quem 
primeiro 
lutou com o 
dragão e 
ajudou o 
homem a 
espantá-lo 

Arma de 
defesa 

Abrigar a 
família 

Causar medo, 
assustar 

Mostrar que 
ainda estava 
de dia 

De mostrar que 
estavam sendo 
ameaçados pelo 
dragão 

Mostrar que o 
lugar era 
agradável 

Ajudar o homem 
a defender a 
família 

Ajudar na 
defesa da 
família 

15 Serviu como 
trampolim Aterrorizar Esconderijo Assustar Povoar o lago Brincar 

Diversão, 
ambiente para a 
vida 

Povoar o lago e 
alimentação 

Aquecer o 
personagem 

16 Queda da 
personagem 

Ameaçar e 
render o 
monstro 

Mostrar a luta 
pela 
sobrevivência 

Ser o parâmetro 
entre o bem e o 
mal 

Demonstrar o 
começo de 
uma vida que 
progride 

Articuladora da 
paz e da reflexão 

Ser o empecilhos 
da fuga Socorrer a prole 

Provocar 
incêndio por 
conta da 
revolta do 
monstro 

17 
Abastecer, 
alimentar o 
rio, mar 

Destruir Guardar Destruir Desbravar, ir 
além União Vida União Destruição 



 

 

444

18 Compor o 
ambiente Salvar Colher o seu 

morador Não respeito Vida Salvar sua terra Seguir seu curso, 
alimentar, limpar Destruir Aquecer, 

refletir 

19 Existência  Machucar Amortecer as 
quedas Engolir Envolver 

Representar 
energia, 
movimento 

Esfriar, resfriar Estar no seu 
habitat Queimar 

20 Queda 
d’água Arma Um obstáculo 

a vencer 
Uma das provas 
a vencer 

De indicador 
do caminho 

Criatura a ser 
testada 

Veículo dos 
obstáculos a 
serem 
ultrapassados 

De mostrar que o 
monstro pode ser 
vencido 

Se aquecer 
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Análise elemencial simbólica 

9.3.3.3. QUADRO Nº 03 Simbolismo dos elementos  

Professores de disciplinas diversas 
 

Significação dos Elementos 

 

Nº Queda Espada Refúgio Monstro E. Cíclico Personagem Água Animal Fogo 

01 A beleza da 
natureza 

O bem 
vencedor do 
mal 

Segurança O poder A beleza da 
natureza A coragem A serenidade da 

natureza A vida O mal 

02 Força, vida Força, 
virilidade 

A sobrevivên-
cia, a luta 
cotidiana, o 
medo 

O desconhecido Força A coragem, a 
consciência Vida Vida  Força, 

cuidado 

03 
Um lugar 
muito longe, 
refúgio 

A mediação 
entre passado 
e futuro 

Esconderijo Predador A chegada da 
escuridão 

O inevitável, o 
tempo Lacuna A procura Pista a ser 

seguida 

04 Poder  _________ Oculto Medo Vida A procura Natureza Natureza _________ 

O5 

Continuidade 
de altos e 
baixos na 
vida 

Segurança e 
fortaleza 

Para vencer a 
batalha não é 
preciso chegar 
ao extremo 
“matar” 

Devemos estar 
sempre alertas 
para nossas 
conquistas 

O movimento 
pode nos elevar 
e derrubar 

A supremacia da 
inteligência 
humana 

A vida dever ser 
distribuída para 
todos 

O ser humano 
precisa de ouros 
seres para 
sobreviver 

Mostrar-se 
sempre de 
guarda e 
alerta na 
escuridão 

06 Vida  

Catalisar as 
energias 
negativas 
transformand
o-as em 
positivas 

Útero materno O perigo, traição 
Roda da vida. 
Nascer/crescer/
morrer 

_________ Formatura Pensamento/dese
jo 

Inteligência 
superior 

07 Água viva Vitória Mal vencido 
pelo bem Final dos tempos O poder de Deus Salvação dos 

tempos Novo nascimento Vida Maldade 
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08 Proteção Recurso Atenção Os perigos do 
lugar Perigo Adversário Vida Aliados Vida 

09 Defesa Defesa Proteção Mal para a 
família Defesa O bem Alimento Amizade A defesa 

10 Idéia Perigo Ainda a 
segurança Arma letal 

Organismo vivo 
que precisa de 
proteção 

Prepotência Vida na UTI Morte Fúria da 
natureza 

11 

Retorno, 
recomeço, o 
esforço, a 
superação 

Divisor de 
águas, a 
ferramenta de 
auxílio no 
propósito 

O retiro, a pausa 
para o retorno 

Os problemas. 
As situações 
limites 

A esperança 
A justiça 
enquanto ser 
modificador de si 

Limpeza. Uma 
nova chance A força inata 

Benefícios ou 
não, 
dependendo 

12 Alterações ao 
longo da vida 

As 
dificuldades 
da vida 

Segurança e 
aconchego 

Perigos e 
armadilhas da 
vida 

Religiosidade A fase da 
infância 

Paz, relaxamento, 
descanso Fase da infância 

União, 
fraternidade, 
congregação 

13 
Tornar a vida 
de todos 
possível 

Força Abrigo Maldade Trazer a vida Homem Trazer a vida Manter o homem 
vivo Aquecimento 

14 Orientação Uma defesa Lugar seguro O perigo 

Ciclo do dia e da 
noite que está 
sempre 
recomeçando 

O medo e 
também a 
mudança de 
atitude para fugir 
do dragão 

A parte boa do 
passeio mas que 
também escondia 
um mistério 

Defesa 

A opção 
encontrada 
para afastar o 
dragão 

15 Um 
mergulho A força O medo do 

monstro O medo A vida As brincadeiras 
infantis Brincadeiras A fonte de 

alimento 
A necessidade 
de aconchego 

16 
Cansaço, 
desmoti-
vação 

Defesa Aconchego, 
segurança 

Mudança, 
aceitação, 
recomeço 

Fragilidade, vida 

Deus, reconforto, 
recomeço, 
oportunidade, 
bem-estar 

“Caímos” às 
vezes por 
pequenos 
detalhes da vida 

Defesa, Instinto Revolta final 
do ferido 

17 Vida Morte Família Violência A busca do novo Família Mistério Grupo A busca do 
lucro 

18 Paz  Paz Proteção Destruição Harmonia Felicidade Vida O possível 
resgate 

A conscienti-
zação 
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19 A vida Ato de ferir O (s) calo (s) Exigências do 
mundo 

A velocidade da 
vida A vida Bálsamo 

refrescante Vida O ato de 
consumir 

20 A força da 
natureza Coragem Um mergulho 

interior 
Os nossos 
medos 

A luz que 
buscamos na 
vida 

A mulher diante 
dos desafios da 
vida 

A fonte da vida O meu signo 
astrológico 

A força da 
transmutação 
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9.3.3.4. Quadro Nº 04: Simbolismo Vida/Morte 

Professores de Disciplinas Diversas 
Elementos 

AT-9 
Protocolos Total 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Queda Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Indefi-
nido Vida Indefini

do Vida Vida Indefi-
nido Morte Vida Vida Vida Vida 

Vida           16 
Morte           1 
Indefinido    3 

Espada Vida Vida Vida — Vida Vida Vida Vida Vida Morte Vida Morte Vida Vida Vida Vida Morte Vida Morte Vida 
Vida           15 
Morte           4 
Indefinido    1 

Refúgio Vida Morte Vida Morte Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Morte Vida Vida Vida Morte Vida 
Vida           16 
Morte           4 
Indefinido    0 

Monstro 
Devorante Vida Morte Morte Morte Vida Morte Morte Morte Morte Morte Morte Morte Morte Morte Morte Vida Morte Morte Morte Morte

Vida             3 
Morte         17 
Indefinido    0 

Alguma 
coisa Cíclica Vida Vida Morte Vida Morte Vida Vida Morte Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Morte Vida 

Vida           16 
Morte           4 
Indefinido    0 

Personagem  Vida Vida Morte Indefi-
nido Vida ------ Vida Morte Vida Morte Vida Vida Vida Morte 

Vida Vida Vida Vida Vida Vida Indefi-
nido 

Vida           14 
Morte           4 
Indefinido    3 

Água Vida Vida Indefi-
nido Vida Vida Indefi-

nido Vida Vida Vida Morte Vida Vida Vida Morte Vida Morte Vida Vida Vida Vida 
Vida           15 
Morte           3 
Indefinido    2 

Animal Vida Vida Indefi-
nido Vida Vida Vida Vida Vida Vida Morte Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida Vida 

Vida           18 
Morte           1 
Indefinido    1 

Fogo Morte Vida Indefi-
nido ------- Vida Vida Morte Vida Vida Morte Indefi-

nido Vida Vida Vida Morte Morte Vida Vida Morte Vida 
Vida           11 
Morte           3 
Indefinido    6 

Total 

Vida 
    8      

Vida 
   7 

Vida 
   3 

Vida 
    4 

Vida 
   8 

Vida 
    6 

Vida 
    7 

Vida 
    6 

Vida 
    8 

Vida 
    2 

Vida 
    7 

Vida 
    6 

Vida 
    8 

Vida 
     7 

Vida 
     5 

Vida 
   6 

Vida 
    7 

Vida 
    8 

Vida 
    4 

Vida 
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9.3.4. Quadro Nº 05: Dados complementares  

Protocolos de Disciplinas Diversas 
 

Protocolo Sexo Idade Tempo de 
Magistério 

Vida Escolar Atua na Rede Atua em Níveis de Ensino 

Religião

Classe 
Social que 
julga 
pertencer 

Antece-
dentes Fundamental 

Médio Graduação Pós-
graduação Pública Privada Fundamental Médio Superior 

01 F 51 30 Escola 
Pública 

Estudos 
Sociais– 

– Privada – 
_________ X — X — — Católica Média 

baixa         NE 

02 F 46 20 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em História 
– Pública – 

Mestrado 
– Pública – X — X — — Católica Média 

baixa NE/SD 

03 F 42 20 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em História 
– Pública – 

Mestrado 
incompleto
– Pública –

X X X X X Atéia Classe 
média NE 

04 F 56 20 
Escola 

Pública e 
Privada 

Licenciatura 
em História 
– Pública – 

_________ X — X — — Católica Média         NE 

05 F 39 14 Escola 
Privada 

Licenciatura 
em História 
– Pública – 

Especialista
– Pública– X — X X — Católica Média 

baixa        NE 

06 M 45 20 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em 

Geografia 
– Privada – 

Especialista
– Pública – X — X X — Espírita 

kardecista
Média 
baixa        NE 

07 F 62 29 Escola 
Privada 

Licenciatura 
em Letras 

– Privada – 
_________ X — X — — Evangélic

a Média 

Portugue-
ses 

Para-
guaios 
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08 F 53 32 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em Letras 
Pública 

Especialis-ta
– Pública – X — X — — Católica Média  NE/Afro 

09 F 48 23 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em Letras 
Privada 

Especialis-ta
– Pública – X — X X — Católica Média        NE 

10 F 33 13 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em Letras 
Pública  

Especialis-ta
– Pública – X — X — — 

Católica 
Apostóli-

ca  

Média 
baixa NE 

11 F 37 12 
Escola 

Pública e 
Privada 

Licenciatura 
em Letras 
Privada 

Especialis-ta
– Privada – X — X X — Católica Média 

baixa        NE 

12 F 45 20 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em Letras  
Pública- 

Mestrado 
– Pública – X X X X — Judáica Muito 

pobre 
 Leste 
Europeu 

13 M 43 20 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em Letras 
Privada 

Especialista
– Pública – X X X X X Católica Média        NE 

14 F 42 10 
Escola 

Pública e 
Privada 

Licenciatura 
em Biologia

Pública 

Mestrado  
– Pública – X — X X — Evangé-

lica Média  NE 

15 F 37 17 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em Biologia

Privada 

Especializa-
ção  

– Privada –
X X X — — Espírita Média NE 

16 F 26 05 Escola 
Pública 

Licenciatura 
em Biologia

Privada 
_________ X — X X — Católica Média 

baixa NE 

17 F 46 21 Escola  
Privada 

Licenciatura 
em 

Pedagogia 
Pública 

Especiali-
zação em 

curso 
X — — X — Católica Média 

baixa        NE 
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18 F 48 23 Escola 
Privada 

Licenciatura 
em Letras 
Privada 

_________ — X X — — Católica Média         NE 

19 F 57 21 Escola 
Privada 

Licenciatura 
Educação 
Artística 
Pública 

Especiali-
zação  

– Pública –
X X X X — Católica Média        NE 

20 F 49 27 Escola 
Privada 

Licenciatura 
Educação 
Artística 
-Pública 

_________ X — X X — Wicca Média 
baixa NE 
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Tabela comparativa entre os micro universos da amostragem de professores de 

disciplinas diversas (20 protocolos objeto de pesquisa desta tese) e a amostragem (838 

protocolos), de Durand, Y. (1988), e a padronização brasileira (995 protocolos), para o 

AT-9 de Rocha Pitta (1975).   

 

 
 

Estruturas 
 

Professores de 
disciplinas diversas Durand, G. Rocha Pitta 

Protocolos % Protocolos % Protocolos % 

Heróica 09 45 324 38,7 323 29 
Mística 00 00 241 28,7 115 10,3 
Sintética 10 50 188 22,4 325 29,2 

Defeituosa 01 05 85 10,2 347* 31,7 
Total 20 100 838 100 1110 100,2 

* Este total superior ao número de testes aplicados, se deve à presença da categoria de estruturação defeituosa 
“Pseudo-desestruturado” que foi reclassificada, valendo assim duas vezes. 

 
A amostragem de Durand (1988), foi composta por uma população heterogênia com 

idades entre 15 e 50 anos, e com um nível escolar e origem sócio-econômica variados. 

A amostragem de Rocha Pitta (1982) foi composta por estudantes de graduação da 

UFPE e da UFRPE, situando-se 93,7% da população estudada em uma faixa etária que varia 

entre16 e 27 anos. Possivelmente, o número de estruturas defeituosas pode ser explicado pelo 

fato da maioria destes jovens ainda se encontrarem na fase da adolescência (ROCHA 

PITTA,1982).
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CAPÍTULO 10 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
                                                                          Não entendo 

                                                                                                              Clarice Lispector 

Não entendo 
Isso é tão vasto que ultrapassa qualquer entender. 
Entender é sempre limitado. Mas não entender pode não ter 
fronteiras. 
Sinto que sou muito mais completa quando não entendo. 
Não entender, do modo como falo, é um dom. 
Não entender, mas não como um simples de espírito. 
O bom é ser inteligente e não entender. 
É uma bênção estranha, como ter loucura sem ser doida.  
É um desinteresse manso, é uma doçura de burrice. 
Só que de vez em quando vem a inquietação: quero entender um 
pouco. 
Não demais; mas pelo menos entender que não entendo.                                  

 
 Inicio estas considerações finais refletindo sobre o trajeto percorrido na construção 

deste trabalho, apresentando  o que ele pode apontar de possibilidades para outros estudos e 

pesquisas, bem como seus limites. 

 Ao longo deste processo tive a “felicidade” de fazer “uma leitura feliz”, como dizia 

Bachelard. O prazer desta leitura se inicia a partir do encontro com cada professor (a), com a 

escuta da sua história de vida a mim confiada e partilhada, até a análise e interpretação do seu 

AT-9 e do seu discurso. 

 Diante da riqueza de detalhes do material coletado, me impus a selecionar aspectos por 

mim considerados mais significativos na apreensão do imaginário de cada professor (a), 

procurando responder às questões suscitadas no início do trabalho. Nesta seleção já está 

implicado um limite, o qual pode sugerir novas leituras e interpretações futuras.  

 Abdicando da ilusão do poder de alcance da pesquisa motivado pelo entusiasmo inicial 

com o trabalho, tive que aceitar os limites impostos pelo meu tempo, mas principalmente pelo 

meu saber e pelo meu não saber. Recorrendo mais uma vez a Morin (1999) já citado nesta 

tese, lembramos que: Paralelamente ao progresso do conhecimento, e da aquisição de certezas 

científicas, perdemos tanto pseudocertezas, como ganhamos incertezas e ignorância. Nesse 

sentido, o reconhecimento de uma ignorância e de uma incerteza é em si mesmo um 

progresso, e esse é o caráter do conhecimento científico. Um conhecimento aberto que 

reconhece, trabalha e dialoga com o irracional. Assim, apesar do esforço de me fazer 
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totalmente presente no tratamento cuidadoso de cada protocolo e entrevista, provavelmente 

alguns aspectos escaparam à análise e à interpretação. 

Neste sentido, para algumas questões inicialmente suscitadas, não encontramos 

respostas conclusivas, mas possivelmente indícios que possam conduzir e explorar as 

possibilidades pedagógicas do estudo do imaginário no cotidiano escolar, principalmente no 

ensino da matemática. Por exemplo: como se articulam o imaginário dos professores de 

matemática com o imaginário dos seus alunos? Como ter acesso ao imaginário do aluno? 

Como articular o imaginário e a razão na prática pedagógica? Estas indagações continuam 

abertas a um estudo mais pontual, contudo, os resultados e reflexões aqui propostos 

contribuem para o debate na articulação entre educação e imaginário. Podem também sugerir 

caminhos para mais uma leitura e compreensão da complexidade do fenômeno educativo e 

sugerir vetores para a incorporação dos estudos do imaginário na formação/capacitação 

docente. 

A seguir, retomaremos alguns aspectos teóricos-metodológicos que fundamentaram a 

pesquisa e seus principais resultados. 

O trabalho ora apresentado é resultado do mapeamento das estruturas do imaginário de 

40 professores da rede pública da cidade do Recife, com exceção de 01 professor que pertence 

à rede privada. Dentre estes 40 docentes 20 são professores de matemática e 20 são 

professores das áreas de ciências humanas,  sociais e biológicas. 

 O aporte teórico que respaldou esta investigação foi a Teoria Geral do Imaginário de 

Gilbert Durand. Para Durand (2001a), o imaginário, lugar de entre-saberes é instituído a partir 

da angústia existencial do homem frente à consciência da passagem do tempo e da 

inevitabilidade da morte, sendo o imaginário a fonte de toda produção humana e a responsável 

pela sutura epistemológica entre natureza e cultura.  

 Na elaboração da sua teoria Durand (2001a) baseia-se em uma hermenêutica 

instauradora, a qual propõe uma reflexão abrangente do imaginário. Nesta perspectiva, a 

determinação do imaginário tem origem “na gênese recíproca que oscila do gesto pulsional ao 

meio material e social e vice-versa” (DURAND 2001a), não se pautando por uma teoria 

dualista ou excludente que privilegie um pólo em relação ao outro. 

 Para a apreensão da dimensão imaginária dos professores foram utilizados o Teste 

Arquetípico de Nove elementos AT-9, entrevistas semi-estruturadas e histórias de vida. O 

resultado da análise do AT-9 associado às entrevistas e às histórias de vida permitiu delinear o 

perfil do imaginário dos professores investigados, relacionando-os aos fenômenos educativos 

presentes no cotidiano da escola. 
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Os micro universos míticos dos professores de matemática, revelados através do AT-9, 

ficaram distribuídos entre as três estruturas: 04 protocolos pertencentes à estrutura heróica 

(20%); 06 protocolos pertencentes à estrutura mística (30%); e 09 protocolos pertencentes à 

estrutura sintética (45%); e 01 protocolo de subconjunto não estruturado (5%). 

 Este primeiro resultado responde a uma das questões inicialmente suscitadas por este 

trabalho e transformadas em um dos seus objetivos, o qual se propôs a verificar se havia ou 

não predominância de uma das estruturas do imaginário entre os professores de matemática.  

 Considerando a estrutura heróica do imaginário um regime regido por antíteses 

conceituais as quais gravitam em torno dos processos matriciais de separação, exclusão, 

contradição e de identidade (DURAND 2001), estaria ela compatível com a precisão lógica 

do raciocínio matemático?  Haveria, entre os professores de matemática, um predomínio de 

simbolismos orientados para presença de um micro universo heróico, uma vez que são eles os 

transmissores da linguagem matemática na escola? 

 A análise e a interpretação dos dados coligidos através do AT-9 dos vinte professores 

de matemática desta pesquisa não indicam nenhuma relação nesta direção. Na verdade, foi 

observado que a presença do micro universo heróico constituiu o menor percentual desta 

amostra, na qual não foi evidenciado nenhum micro universo super heróico. A presença da 

estrutura heróica foi distribuída entre micro universos heróicos integrados, impuros e 

descontraídos.  

Em relação aos micro universos míticos dos professores de disciplinas diversas, 

revelados através do AT-9, a distribuição ficou como se segue: 09 protocolos pertencentes à 

estrutura heróica (45%); 10 protocolos pertencentes à estrutura sintética (50%); e 01 protocolo 

de subconjunto não estruturado (5%).  

 A predominância de um micro universo sintético entre os professores de matemática e 

de disciplinas diversas reflete que não só não existe uma predominância entre estruturas 

heróicas e professores de matemática, como provavelmente, a função de professor tem 

preponderância sobre a definição da disciplina ministrada. O depoimento seguinte, 

explicitando o amor pela matemática e pelo magistério, pode sintetizar as falas de diversos 

professores que apontaram nesta direção: “É uma coisa quase inexplicável. Não é que eu 

escolhi ser professor de matemática, mas eu não me via sendo professor de outra coisa 

entende? Também eu acho que fui assim quase que intuitivamente. Depois de maduro eu 

conscientemente faria esta escolha” (Protocolo 01 Mat.). 

 O desempenho da função de professor possivelmente estaria ligado à função de 

psicagogo, o qual representa o guia, o iniciador, o civilizador. Estaria a predominância de um 
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micro universo sintético entre estes professores submetida ao mito de Hermes, o filho de 

Zeus, por este encarregado de ser o mensageiro entre os mortais e os outros deuses? Aquele 

que guiava os viajantes e tinha a faculdade de enxergar e se orientar na mais completa 

escuridão? Seria este o mito diretor do exercício da função de professor?  

 Em relação ao desempenho desta função, é interessante notar que a maioria dos 

professores de matemática e de disciplinas diversas entende que a “educação é uma coisa que 

você trabalha para ver frutos adiante” (Protocolo 18 Mat). A satisfação pessoal com o dia a 

dia da escola foi raramente mencionada. As condições adversas do cotidiano escolar são 

ressaltadas, com muita clareza, por todos. Contudo, a maior gratificação se dá ao encontrar 

ex-alunos bem sucedidos e que demonstram gratidão e reconhecimento pelas lições recebidas. 
 Outro ponto partilhado por todos os professores é a tentativa de motivar  e despertar o 

interesse do aluno para a aprendizagem através da retórica, de um discurso exortativo, de um 

método dialógico,  tal qual abordado por Pessanha (1994) e já descrito neste trabalho no 

primeiro capítulo. Sobre este tema fala um professor: “O meu primeiro trabalho é a conquista. 

É trazer o aluno pra perto de mim. Esse é o meu trabalho principal. Tentar criar um ambiente 

agradável na sala de aula” (Protocolo 09 Mat.). 

O imaginário destes dois grupos de professores se apresenta predominantemente 

direcionado por símbolos de vida os quais se projetam nas representações do AT-9 e se 

revelam, igualmente, em uma rede simbólica positiva que ancora seus discursos sobre o ser 

professor. Este resultado mostra-se particularmente interessante e significativo em função da 

natureza das respostas projetadas nos AT-9 (s) e nas entrevistas.  

No AT-9, um teste de caráter projetivo, a emergência do imaginário está menos 

submetido ao controle consciente do autor do protocolo. Já na entrevista e na história de vida, 

as possibilidades de defesa estão mais atuantes na fala do professor, tendo ele maior controle 

sobre suas informações. Esta característica poderia favorecer ao entrevistado o repasse de 

informações que ele julgasse interessantes e convenientes para a pesquisa. Assim, poderia 

aparecer um discurso bem articulado com simbolismos voltados para vida, sem que este 

mesmo resultado fosse revelado em um teste projetivo, no qual as forças inconscientes do 

imaginário fogem ao controle do sujeito. No presente trabalho, os resultados do AT-9, no 

entanto, ratificaram os simbolismos de vida encontrados nas entrevistas e nas histórias de 

vida.  

 Protocolos fortemente estruturados por símbolos de vida, nos quais os elementos 

representados exercem, predominantemente, funções utilitárias para o personagem, seja de 

auxílio no combate ao monstro, seja para defesa dos perigos por ele representados.   
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Um tema recorrente nos discursos destes professores remete à satisfação de fazer parte 

de um grupo que acredita na mudança, na transformação social através da educação e na 

importância de contribuir para a formação de novas gerações.  

Apesar do reconhecimento do pouco status social representado pelos baixos salários, 

este grupo reconhece a profissão como revestida de grande importância para as mudanças 

sociais. Neste sentido, o princípio da comunidade e da emancipação, componentes de uma 

nova perspectiva epistemológica (Santos, 1999), no qual a participação e a solidariedade se 

fazem presentes, aparecem como posturas adotadas pelos professores desta pesquisa. Aliado a 

este componente, os professores reatualizam o arquétipo do Messias e do mito de Prometeu, 

sendo portadores da luz para aqueles que vivem na escuridão. Esta simbologia se revela tanto 

nas representações e histórias do desenho do AT-9 como nos discursos dos professores.  

Assim, recorremos à palavra de um professor para ilustrar o acima referido: “Mas eu 

estou na luta. Eu acredito que eu vou ser a luz, do fundo, do fundo do túnel para aqueles 

meninos. Eu quero ser essa luz. Esse é o meu desejo. Ser alguém que vai resgatar aquelas 

crianças. Eu acho que é o professor que vai dar um norte, uma bússola pro aluno. O aluno se 

espelha muito ainda no professor” (Protocolo 03 Mat.). 

Discurso similar foi encontrado por Gens (2006), em seu trabalho intitulado As 

figurações do professor entre símbolos e mitos. Nesta pesquisa, aparece predominante a figura 

do professor como  

construtor, renovador, libertador, sábio condutor da humanidade, líder entre 
tantos outros. De modo geral tais analogias, acionam o mito salvador, pois 
redesenham o professor como aquele que é capaz de instaurar uma nova 
ordem, de trazer a luz aos que vivem na escuridão. São construções 
discursivas cuja base mitológica assenta-se no arquétipo do Messias. 
Postulam uma nova ordem, falam de libertação e prosperidade e reivindicam 
emancipações (GENS, 2006: 96). 

 
Este resultado remete também ao trabalho de Teixeira (2000:60), Discurso 

pedagógico, mito e ideologia: o imaginário de Paulo Freire e de Anísio Teixeira. Neste 

trabalho a autora reporta que “a utopia da libertação pela educação de Paulo Freire é 

revolucionária e messiânica, pois a função da educação é desenvolver uma consciência crítica 

que permita ao homem transformar a realidade”.  

 Pode-se supor, que o imaginário destes professores, refletem, ainda, a fonte na qual 

eles foram buscar reafirmações para ratificar seus discursos sobre o lugar a ser ocupado pelo 

professor. Ainda na análise da obra freiriana, Teixeira (2006), evoca os mitos de Hermes e 

Prometeu e diz: “Se a grande tarefa de Hermes consistia em ser o intérprete da vontade dos 

deuses, a de Paulo Freire, ao incorporar tanto Hermes como Prometeu Christos, foi a de ser o 
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porta-voz de homens que lutam por uma educação mais humanizada e uma vida mais digna, 

pois ele, como Hermes, é o companheiro dos homens” (TEIXEIRA, 2006:68). 

 Em três dos vinte protocolos dos professores de matemática o refúgio do AT-9 é 

representado pela casa/escola. No protocolo 03 o professor iniciou desenhando a casa “pois 

adoro este ambiente. Considero que tanto a casa (na qual moramos) quanto a escola é uma 

casa”. No protocolo 09 depois de vencer muitos obstáculos, “o jovem encontra refúgio ou 

pelo menos deveria encontrar, na escola de onde deveria sair com conhecimentos para ajudá-

lo no difícil caminho de viver”. No protocolo 20 “a fadinha ‘Posso Ajudar’ mostrou ao 

monstro ‘Rancor’ onde tudo começou, onde as pessoas que se sentiam sós e excluídas 

encontravam amor, acolhimento, aprendiam a evoluir e ajudar os outros... numa casinha muito 

simples, mas que fazia as pessoas sentirem-se bem. Esta casinha recebia o nome de Escola”. É 

interessante notar que, apesar das dificuldades encontradas no cotidiano escolar, a imagem 

projetada da escola está associada à imagem da casa. Estas imagens se associam, ainda, 

àquelas atribuídas por Bachelard (2000), ao que ele refere por “a topografia do nosso íntimo”, 

ou seja, a casa. 

 Bachelard (2000), escrevendo sobre a casa em sua obra A poética do espaço diz: 

 
“Nessas condições, se nos perguntarem qual o benefício mais precioso da casa, 
diríamos: a casa abriga o devaneio, a casa protege o sonhador, a casa permite sonhar 
em paz.” .... “É o primeiro mundo do ser humano, ‘antes de ser jogado no mundo’, 
como professam os metafísicos apressados, o homem é colocado no berço da 
casa.”....”A vida começa bem, começa fechada, protegida, agasalhada no regaço da 
casa” (BACHELARD,  2000:26). 
 

Para alguns professores a escola, à semelhança da casa, ainda é um lugar de 

acolhimento, onde se ensina e se aprende, onde se educa, se aprende valores e se prepara para 

a vida.   

Outro tema que reaparece de várias formas entre os professores de matemática é a 

noção de habilidades inatas, tendências inatas, vocação e o fato de ter sido agraciado com o 

dom para a matemática. Fala um professor: “Eu acho que o dom da matemática não é pra todo  

mundo. O dom de ensinar não é toda e qualquer pessoa que tem” (Protocolo 06 Mat). Outro 

professor amplia esta concepção: “Muitas vezes, para seguir o seu potencial você só precisa 

ser acordado. Você tem potencial, todo mundo tem potencial. O problema é esse. É descobrir 

qual é o sopro que vai ser dado para aflorar o seu potencial” (Protocolo 03 Mat.).  

Associado a este discurso está a descoberta desta habilidade e da preferência pela 

matemática desde a infância: “Eu sempre gostei muito de matemática. Era a matéria que eu 
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mais gostava. No colégio eu ensinava aos meus colegas que tinham dificuldade em 

matemática e física. Acho que  a  minha vocação fluiu daí” (Protocolo 04 Mat.).  

A teoria do fruto do carvalho concebida por Hillman (1996) oferece uma chave para 

leitura e interpretação destes discursos. Sua teoria, baseada no Mito Er de Platão “sustenta que 

cada pessoa tem uma singularidade que pede para ser vivida e que já está presente antes de 

poder ser vivida” (HILLMAN 1996:16). O referido autor sugere ainda que a perda de sentido 

de tantas vidas pode ser explicada pela falta de atenção ou negligência com o qual o daimon 

pessoal é vivenciado.  Propõe ainda a recuperação do sentido de vocação pessoal, a qual 

poderá proporcionar um re-significado à vida.  

Paralelamente aos desafios e obstáculos ressaltados pelos professores em relação ao 

exercício da profissão docente houve um consenso em relação à noção de sentirem-se 

vocacionados para serem professores, além da crença nas possibilidades da educação como 

fundamental para o exercício da cidadania e para a transformação social. Talvez a teoria do 

daimon pessoal possa oferecer um dos subsídios a serem utilizados na interpretação das 

histórias de vida destes professores. Este mito do fruto do carvalho, do daimon, da vocação 

parece ser um mito que ancora e subjaz ao imaginário destes professores oferecendo um 

significado pessoal ao seu ofício de educador. Ressalte-se, ainda, que estes professores, em 

nenhum momento, apresentaram um discurso alienado ou alienante em relação às 

contigências do seu trabalho e a realidade política e social na qual estão inseridos. 

 Entre os vários argumentos utilizados em favor da sua teoria Hillman (1996), chama a 

atenção para a dificuldade de sua aceitação e adverte:  

 
a razão pela qual resistimos ao mito do daimon, creio eu, é que ele é o que é. Não está 
disfarçado de fato empírico. Afirma-se abertamente como mito. Ademais, desafia-nos a 
reconhecer nossa individualidade como um direito de nascimento sem a proteção da 
mãe como princípio confortador e apoio arquetípico.” ... “Pois somos mais vítimas da 
ideologia parental do que propriamente da ação parental. Mais vítimas que dá a mãe 
seu poder fatal do que de seu poder fatal propriamente dito (HILLMAN, 1996:80-
89). 
 

Entre os professores de matemática e os professores de disciplinas diversas a grande 

diferença revelada através das entrevistas recaiu sobre as razões da escolha da disciplina 

ministrada. Os professores de matemática referem um vínculo afetivo muito forte com a 

disciplina, “uma paixão mesmo”, disseram alguns.  Esta preferência remonta aos tempos da 

infância, o que não ocorre com a maioria dos professores de outras disciplinas que atribuem 

várias razões para suas escolhas. Exceção feita às duas professoras de educação artística, as 
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quais, a exemplo do que ocorre com os professores de matemática, referem uma paixão pela 

arte desde muito cedo.  

Esse resultado chamou nossa atenção e recorremos mais uma vez a Hillman (1996) 

para a leitura e busca de um possível significado para este fato. Segundo o referido autor, as 

grandes questões existenciais do homem giram em torno das relações entre o visível e o 

invisível. Para Hillman (1996), há três pontes naturais para esta comunicação: a matemática, a 

música e os mitos. Indagamos então: estaria o encantamento dos professores de matemática e 

de educação artística pelas suas disciplinas, relacionados a esta explicação? A sensação de 

estar transpondo o mistério do invisível para o visível estaria na base deste deslumbramento 

revelados nas entrevistas? O referido autor menciona ainda que estas três pontes naturais 

“oferecem uma face sedutora que parece apresentar o outro lado desconhecido, uma sedução 

que leva à convicção enganosa de que a matemática, a música e os mitos são o outro lado” 

(HILLMAN, 1996: 106).  

Em relação à concepção que os alunos e professores de outras disciplinas têm em 

relação à matemática há um discurso predominante entre os dois grupos: “Agora é sempre um 

bicho-papão para as outras pessoas” (Protocolo 04 Mat.). “Culturalmente ela ainda é vista 

como uma matéria que só os bons sabem. Então tem menino que diz assim, ‘eu sou é burro, 

eu não sei matemática e meu colega sabe’. Mudar essa visão é difícil porque é uma coisa 

cultural de pai para filho” (Protocolo 20 Mat.).  

A visão da matemática como uma disciplina difícil, como um bicho de sete cabeças, 

como um bicho-papão, também foi partilhada pelos participantes da pesquisa de Cruz (2006), 

a qual trouxe elementos que puderam ser interpretados, também, como estereótipos que 

contribuem para a valorização do professor de matemática na escola e na sociedade.  

Contudo, fala um professor, “uma das coisas que eu faço quando estou com os meus 

alunos é desconstruir a visão deles da matemática. Desconstruir a visão da matemática como 

inacessível” (Protocolo 01 Mat). Neste sentido, podemos voltar a Santos (1999), quando 

enfatiza o poder da retórica no discurso argumentativo, que faz parte do conhecimento-

emancipação, o qual nos parece ser o pressuposto utilizado no discurso deste professor. 

Muitos professores referem que a visão da matemática mudou e eles tentam transmitir esta 

nova visão aos seus alunos. Entendem a matemática como uma disciplina “feita para as 

pessoas normais, e não para gênios e de que qualquer um pode aprender” (Protocolo 08 Mat). 

Para a maioria dos professores entrevistados a matemática “tem um destaque especial 

em relação às outras ciências” (protocolo 09); é uma “disciplina que dá um diferencial a todas 

as outras” (protocolo 19); “é uma questão de valorização. Quando você detém esse 
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conhecimento você fica mais qualificado, começa a ser respeitado, tem uma valorização 

melhor” (protocolo 06); “uma ponte de compreensão para todas as outras disciplinas” 

(protocolo 20); “eu acho que tudo na vida é matemática. Quero dizer assim, tudo na vida tem 

lógica, tem raciocínio. Até problema emocional, sentimental, se você usar a sua lógica você 

consegue equacionar e resolver” (protocolo 15);  “é um prazer de conhecer uma linguagem 

que poucos dominam. É um conhecimento altamente restrito. O que  me atrai mesmo na 

matemática é a estrutura, a organização.” ... “Eu acho que a matemática tem essa cara meio 

feia e a gente se esconde atrás dela.” ... “Eu gosto da matemática também por isso. Não tem 

muito espaço para opiniões”. (Protocolo 14). Esta representação da matemática apresenta 

similaridades com a abordagem descrita por Pessanha (1994), sobre o fascínio que esta 

ciência exerce sobre os homens de ciência, explicitados no primeiro capítulo desta tese. 

Paralelamente a este discurso surge uma nova concepção adquirida após a realização 

de cursos de pós-graduação: Antes de fazer o curso de especialização na UFPE “via a 

matemática como uma ciência iluminada. Eu tinha na verdade essa visão da matemática como 

bicho-papão. Não um bicho papão que eu já não tivesse dominado. De certa forma eu já tinha 

dominado, mas ainda era um bicho papão. Mas, na escola, quando os professores querem 

fechar uma avaliação do aluno, eles me pedem assim como se fosse um veredicto: vamos ver 

o que o professor de matemática tem para dizer. Matemática e português falando, então 

decretou a sentença do menino, entendeu?” (Protocolo 01 Mat.). Na medida em que o 

professor atende a esta demanda, e de certo modo com ela concorda, revela a ambivalência do 

seu discurso em relação à matemática.  

Assim, apesar do discurso novo que se anuncia, o imaginário que permeia a 

representação da matemática como uma ciência superior às outras ainda continua em vigor 

para este grupo de professores tal qual revelado nas várias entrevistas (Protocolo 12 Mat.). 

Os cursos de especialização, principalmente aqueles oferecidos pela UFPE são 

referidos como um marco na prática pedagógica destes professores. Tal qual se revelou no 

AT-9, a “luz da universidade” é reconhecidamente um espaço a ser ocupado pelos professores 

em busca de uma melhor qualificação.  

Vários são os desafios citados para o exercício pleno do magistério. Alguns destes 

desafios, comuns aos dois grupos, são mais localizados, como a grande dificuldade apontada 

em relação à implementação dos Ciclos de Aprendizagem. Críticas severas foram feitas, 

desde a estratégia utilizada para a sua implementação, como a própria concepção dos Ciclos; a 

dificuldade dos professores trabalharem guiados por esta concepção; a compreensão das 
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crianças, que acham que não serão reprovadas e se eximem de responsabilidade em relação ao 

processo de  aprendizagem, dentre outras. 

Dentre os desafios citados pelos professores merece destaque a desestruturação 

familiar das crianças da escola pública, à qual aparecem associados vários outros obstáculos 

como: violência; desinteresse pela escola; indisciplina. 

Todos os professores das escolas públicas, com exceção das escolas vinculadas às 

instituições federais, mostraram-se perplexos com a violência na escola, em suas várias 

formas; com a falta de sentido que a escola tem para os alunos; com os problemas de auto-

estima dos jovens; com a descrença nas possibilidades de mudança e com ausência de 

projetos de vida.  

O depoimento de dois professores resume bem esta questão. Um deles refere que 

alguns jovens não estão preparados para o ambiente escolar e que na escola pública “todo 

aluno é um caso especial. Às vezes eu me sinto incompetente para vencer estes desafios de 

ordem social.” Lamenta então que por mais que tente alguns jovens escapam do seu controle. 

(Protocolo 01 Mat).  

Outro professor referindo-se ao tema diz: “É que essas crianças passaram por um 

processo de desumanização. Elas não se reconhecem como seres humanos, não se tratam 

como seres humanos. São pura agressão. Agressividade física e verbal. Eles não reconhecem 

nenhum limite, nenhuma autoridade.” Seu desafio como professora é que as crianças se 

percebam como seres humanos e completa: “até agora eu não encontrei o caminho. Mas ainda 

não desisti” (Protocolo 03 Hist.). 

Para Jaquet-Montreuil (1998), estas crianças estão “desrritualizadas”, 

“desestruturadas”, “dessocializadas”. Uma das possibilidades para tentar devolver a estas 

crianças o sentido das coisas, o sentido do outro, de si mesmo e do mundo seria uma 

pedagogia que ao lado da lógica e da razão, privilegiasse a “educação da imagem, do 

imaginário, da arte de interrogar, de inventar, de criar, de resistir e de fazer escolhas...” 

(JAQUET-MONTREUIL 1998:33). 

Assim, a desestruturação familiar tem sido, ao longo do tempo, apontada como um dos 

maiores obstáculos para a educação das crianças e jovens, especialmente dos estratos mais 

pobres da população. Sem desconsiderar estas observações como dados da realidade do dia-a-

dia do professor, consideramos pertinente evocar quais as raízes históricas que possivelmente 

contribuíram para esta representação, quando não, para a construção deste quadro. 

Segundo Rizzini (1997), tanto a literatura especializada, como os profissionais de 

instituições responsáveis pelo atendimento e educação das crianças, contribuíram para a 
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perpetuação da idéia de que a pobreza é responsável pela desestruturação familiar, e 

conseqüentemente, os pais são os responsáveis diretos pela delinqüência e delitos cometidos 

por seus filhos. 

Para a referida autora, o olhar de culpabilização direcionado à família pobre partiu 

sempre de sua comparação com padrões da classe média e alta, desconsiderando a 

multiplicidade étnico-cultural da sociedade brasileira, assim como as alternativas que as 

famílias pobres desenvolvem no enfrentamento das dificuldades do seu cotidiano. Ressalte-se, 

ainda, nesse contexto, que pesquisas recentes têm revelado que no início do século XIX, a 

existência de famílias chefiadas por mulheres era tão comum quanto a família conjugal, 

tradicional, não sendo esta, portanto, uma invenção do século XX, nem tendo este fato relação 

causal com a expressão de comportamentos delinqüentes dos jovens (RIZZINI, 1997). 

Ainda segundo Rizzini (1997), historicamente, a representação da elite sobre a criança 

pertencente aos estratos empobrecidos da população brasileira, entre os séculos XIX e XX, 

era daquela que personificava o perigo, sendo viciada, pervertida, ou potencialmente perigosa, 

em vias de tornar-se criminosa, necessitando, portanto, da proteção do Estado para sua 

correção. 

Os registros históricos da elite intelectual e política do país apontam para a associação 

entre pobreza e degradação moral, não sendo estas, evidentemente, as características 

idealizadas pela elite, para se construir uma nação. Apesar das diferenças registradas entre o 

povo brasileiro e o povo europeu, diferenças de caráter explicitamente valorativo, sendo os 

primeiros considerados ignorantes e embrutecidos, e os segundos, cultos e civilizados, era da 

Europa que se importavam soluções para os problemas brasileiros, muitas vezes transmutados 

de forma acrítica (RIZZINI, 1977).  

Apesar da importação do modelo europeu para sanar os problemas com os quais se 

deparavam a nação brasileira, ainda em formação, seus objetivos eram bem diversos. No que 

se refere à pobreza, Rizzini (1977) observa que para a Inglaterra, vencer a pobreza era um 

verdadeiro desafio em direção a um processo compreendido como civilizatório. Já para o 

Brasil, o objetivo não era diminuir a pobreza em busca de uma sociedade mais igualitária, e 

sim, exercer um controle moralizante sobre os pobres dificultando-lhe o acesso à cidadania e 

mantendo os privilégios auferidos pela classe dominante. Os pobres apareciam sempre como 

uma ameaça as quais se devia conter. 

É neste contexto ideológico que são traçadas as políticas públicas direcionadas à 

criança pobre. Há, ainda, a representação de um Brasil-criança, um povo-criança que 

necessita receber tratamento idêntico ao que se destina às crianças (RIZZINI, 1977). 
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Considerando, ainda, as propostas salvacionistas inspiradas nos países, ditos 

civilizados, em que criança era vista como a chave para o futuro e, portanto, salvar a criança a 

significava salvar o Brasil, sua efetivação depara-se com enormes dificuldades, em virtude 

das inúmeras contradições que se encontram embutidas nesses projetos. Objetivava-se, 

portanto, “um povo educado, mas não ao ponto de ameaçar os detentores do poder; um povo 

trabalhador, porém sob controle, sem consciência do valor de sua força de trabalho; um povo 

que alcançasse amor à sua pátria, mas que não almejasse governá-la” (RIZZINI,1997:138). 

Entendemos que tanto a educação da criança como a formação docente são processos 

interligados e que suas conexões comungam de um mesmo princípio norteador, no qual estão 

imbricados ideologias, crenças, preconceitos e valores, determinantes dos olhares, do 

imaginário e das representações através dos quais se faz a educação e se constrói uma nação.       

 A identidade coletiva de um povo e seu sentimento de pertencimento a uma nação se 

constrói, entre outras coisas, a partir do imaginário e das representações que esse povo tem de 

si mesmo. É a partir desta construção que se criam estratégias e se buscam alternativas de 

desenvolvimento dessa nação. 

 No Brasil, segundo Veiga (2003), o discurso e as ações desenvolvidas pelas elites 

brasileiras relativos à educação revelam que estas não acreditavam na possibilidade de 

educação do seu povo. Apesar da tentativa de querer afinar seu discurso ao que era proposto 

pelo discurso da modernidade, – homogeneidade cultural através da educação, como pré-

requisito para o progresso – já em implantação em outros países, as elites brasileiras 

percebiam seu povo como inferior, devido principalmente à sua origem étnico- racial. 

 Assim, como exemplo ilustrativo, podemos recorrer às palavras de José Veríssimo 

que, em 1890, afirmava: “o povo brasileiro é apático, sem iniciativa, desanimado. A nação 

brasileira não tem em rigor uma forma própria, uma individualidade característica, nem 

política, nem intelectual” (Apud VEIGA, 2003:42). 

 Diante da ineficácia de tantas propostas e intervenções educacionais ao longo dos 

séculos XIX e XX, recorremos mais uma vez ao trabalho de Veiga (2003:45), na pertinência 

de sua indagação: “Até que ponto a precariedade da escola pública não é parte do imaginário 

de uma sociedade inferiorizada na sua cor, condição material e cultural?” Esta pode ser mais 

uma questão, dentre tantas outras levantadas para a reflexão da complexidade do fenômeno 

educacional. 

Dando continuidade ao discurso dos professores, a maioria deles se considera, 

atualmente, de classe média, como pode ser verificado nas respostas ao questionário. 

Contudo, nas suas histórias de vida, o relato das condições econômicas de suas famílias refere 
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uma origem economicamente pobre. A maioria deles, também, foi aluno da escola pública e 

filhos de pais que não tiveram acesso à escola, ou cursaram apenas as primeiras séries do 

ensino fundamental.  

No entanto, eles parecem ter percebido na educação a possibilidade de mudança de 

vida. A seguir, temos o depoimento de dois professores. O primeiro, lembrando de si mesmo e 

dos irmãos diz “a gente sabia que a educação era a única opção. A gente não era especial em 

nada. Ninguém era artista, ninguém sabia cantar, nem jogar bola. Não sobrava outra opção a 

não ser estudar” (Protocolo 06 Geo.). O segundo adverte que “só há três estratégias do pobre 

chegar lá: estudar; ganhar na loteria; ou assaltar um banco. Eu fui pelo caminho mais duro, o 

do estudo, mas, eu cheguei lá, não é verdade?” (Protocolo 10 Mat.).  

Perguntamo-nos então, fariam estes professores parte de um pequeno grupo que 

conseguiu driblar as precárias condições de vida e romper com o “destino” que lhes foi 

historicamente traçado? Se isso ocorreu, quais as variáveis que contribuíram para esta 

mudança? Estariam eles atualizando o conceito de resiliência, referido por Bastos (2002), o 

qual assinala a imprevisibilidade com a qual a pessoa administra recursos pessoais e 

ambientais em favor do seu desenvolvimento, mesmo vivendo em ambientes considerados 

precários e lidando com realidades tidas como adversas? 

Segundo o relato de vários professores a possibilidade de ter sido olhado, percebido, 

valorizado fez uma diferença em sua vida. Esse olhar especial veio ora da mãe, ora de um 

professor, ora de companheiros de escola. Podemos retomar a interpretação dada aos vários 

discursos dos professores com a frase de George Berkeley (1685-1753), já citada 

anteriormente, Esse est  Percipi. O olhar do outro pode ser o caminho para descobrir-se a si 

mesmo. O mito de Zeus, que teve seu destino mudado através do olhar/desejo de sua mãe, 

pode também ser evocado tanto para interpretar as histórias de vida destes professores, como 

pode estar subjacente às teorias desenvolvidas para a compreensão deste fenômeno. 

Muitos professores também têm clareza da sua origem, do seu percurso, das 

fragilidades e dificuldades ultrapassadas e expressam o desejo de ser a “luz do fim do túnel” 

para seus alunos. No mito de Aquiles, o olhar salvador veio do pai que o livrou das chamas, 

mas não da marca no seu calcanhar. Assim como Aquiles, muitos professores reconhecem seu 

ponto vulnerável e os transformaram em um “dom”. Como detentores de uma sabedoria 

alquímica transmutaram a dificuldade em um novo sentido, em uma nova linguagem, 

conferindo-lhe outra simbolização e re-siginificação da vida através da profissão e agora, 

desejam levar aos alunos os resultados das suas conquistas.  
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Assim, falam dois professores representativos do discurso de muitos: “Tenho desejo 

de retribuir a educação que eu tive. Fui aluno de escola pública e tive excelentes professores. 

Apesar da má remuneração eles estavam sempre lá para dar suas aulas. Ajudaram muito na 

minha formação. Foram exemplos na minha vida e hoje eu tento reproduzir isso o mais fiel 

possível” (Protocolo 06 Geo.). “Eu estou aqui desde os 16 anos. Fui aluno, estagiário, sou 

professor e diretor. Estou na escola pública por opção”. Reafirma sua crença na escola 

pública. E considera que as questões dos alunos e da escola são de todos nós (Protocolo 08 

Mat.).  

É na contramão de algumas noções e matrizes de representações basilares da 

educação, que, sem negar a revolta com os baixos salários, o desprestígio e a desvalorização 

social da docência, estes professores revelam imagens positivas da profissão, resultado 

também encontrado em Teixeira & Cuyabano (2005), em pesquisa sobre o imaginário de 

alunos de cursos de pedagogia. 

Com um olhar para a tessitura destas redes simbólicas que alimentam o discurso destes 

professores lembremos o que nos diz Santos, Marcos Freire (2005) sobre o imaginário: “Eis a 

função do imaginário como fator de equilibração antropológica: esperança. Não será também 

a função da educação? Manter a esperança do humano no humano? Da cultura na cultura?” 

Estaria o imaginário destes professores a serviço da manutenção desta esperança? É isto o que 

nos diz a professora do Protocolo 17 (Disciplinas Pedagógicas): “O papel do educador é 

sonhar, é acreditar. O mundo só será transformado através da educação”. E, nas palavras de 

dois outros professores. O primeiro reassegura que “apesar de tudo isso eu tenho prazer em 

ensinar. Às vezes eu silencio esse prazer diante dos colegas se não vão dizer: Tu és doido é? 

Mas eu tenho prazer. Eu sou um cabra com mais de 20 anos de ensino e ainda tenho prazer de 

fazer projetos e de executá-los em sala de aula.”... “Parei de reclamar dos alunos, dos outros 

professores, do sistema, de culpar quem quer que seja pelas dificuldades dos alunos. Realizo 

meu trabalho a partir das dificuldades dos alunos” (protocolo 01 Mat.). O segundo, em 

resposta a minha indagação da razão da sua emoção responde: “porque eu ainda sou um 

entusiasta desse saber que me emociona. É saber que têm muitos brasileiros que não sabem 

ler nem escrever. Isso é uma vergonha para o país. Isso é triste. Me emociona saber que o meu 

fazer, às vezes tem muito, muito sentido. Não é bom isso? Você se sente importante, certo?” 

(Protocolo 03 Mat.). 

A riqueza do material fornecido por estes professores nos conduz a um 

reencantamento com a profissão, inspiram sonhos, utopias, e crenças nas possibilidades da 

educação e de uma sociedade mais igualitária e mais justa. Chama a atenção ainda para o 
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vigor de um imaginário que, em meio a uma força de tanatos presente no cotidiano escolar, 

retira forças, reiventa sonhos e procura soluções para manter a vida na escola. Como explicar 

a sobrevivência da escola em meio ao caos aqui denunciado? Uma das explicações pode ser 

sugerida pelos resultados desta pesquisa. Provavelmente, o que está na base de sustentação da 

escola, ou se constitui em um dos seus pilares fundamentais, são professores com um 

imaginário estruturado por pulsões de vida que lhe conferem uma imagem positiva da 

profissão, um sentido para sua vida e a crença de ocupar um lugar especial na ordem do 

mundo apesar do desprestígio social da profissão.  

Estes professores, atentos que estão às mazelas sociais que se fazem presentes na 

escola, não foram contaminados pelo cinismo ou pela resignação frente a uma realidade 

perversa descrita por eles. Acima de tudo, revelaram serem portadores e porta-vozes de um 

imaginário ancorado em raízes profundas que mantêm o sonho e a crença nas possibilidades 

de contribuir para transformar e reinventar a educação e a sociedade. Retomando as 

observações de Santos (1999), para estes professores a solidariedade tem sido a marca ética de 

sua prática pedagógica e a participação a sua marca política. 

 A análise e o aprendizado decorrente do encontro com estes professores, seus 

discursos, suas projeções no AT-9 remetem às palavras de Durand (1996:183):  

E, finalmente uma grande cultura é aquela que sabe articular os seus pluralismos, 
aquela que sabe que, ao lado, em torno das suas instituições, das suas pedagogias e das 
suas hierarquias funcionais, dá lugar à efervecência das suas margens, tecer o seu texto 
cultural com todos os intertextos que o compõem. Estamos persuadidos de que, mais 
do que em qualquer outro lado, é no Brasil que esta tese encontrará um eco positivo. 
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ANEXOS 

 
 

ANEXOS I   

PROFESSORES DE MATEMÁTICA 

Protocolo 01  

1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 
 
1. “Te lembras amor, naquele domingo que passamos no “domingo no parque” na UFPE.                  
Nos divertimos muito. Corremos de Roda Gigante, no triciclo dentro do lago vimos    os 
peixinhos pulando à flor da água, os pássaros, os gansos. 
2. E quando ficamos lá no alto da roda gigante nos beijando tomados pelo fogo do nosso 
amor.  
3. Olhando para a direita se ver a Universidade com a Luz do conhecimento. 
4. E para a esquerda se vê o cemitério da várzea a morte da falta de perspectiva.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 16/04/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

  Um encontro na universidade, final de semana com minha companheira, no domingo       
no campus. 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

(resposta omitida) 
 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
     Roda gigante; lago, peixes, aves, pessoas no parque. 
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                      (resposta omitida) 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
      Com um beijo no alto da roda Gigante, curtindo o fogo do amor. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 
       Na beira do lago, tomando sorvete. 
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3. No quadro seguinte, você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Roda Gigante Diversão A necessidade de 
diversão 

Espada Haste da Roda 
Gigante Sustentação Busca para o alto 

Refúgio O ar na roda Liberdade Liberdade. Longa visão 

Monstro Devorador O cemitério Morte Falta de conhecimento 
e perspectiva 

Elemento 
Cíclico Roda Gigante Diversão Satisfação. Alegria 

Personagem O casal União Satisfação 

Água Lago Beleza Serenidade Paz 

Animal Peixes, Aves Beleza ______________ 

Fogo Amor do casal União Satisfação Amor paixão 
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4. Dados complementares.  
 

Data: 16/04/07. 
 
Idade: 50 anos 
 
Sexo: Masc. (X )      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim  (X)       não (   ) 
 
Leciona no Ensino Médio:               sim  (X)      não (   ) 
 
Leciona no Ensino Superior:           sim  (   )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim  (X)     não (   ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim  (   )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Muçulmana 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média baixa/pobre 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
    a) Seu pai? NE Brasil 

 
    b) Sua mãe? NE Brasil     

 
    c) Seus avós? NE Brasil 

 
    d) Seus bisavós? Brasil/África 
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Protocolo 02  

1. Seqüência Narrativa  (da história do desenho do AT-9) 

1. “Uma observadora olha as garças no lago tão tranqüilas. 
2. Ao mesmo tempo existe um peixe em busca de comida devora o que encontra. 
3. Ela consegue ver uma roda gigante onde um menino quer se esconder de um outro que está 
armado com uma espada e um outro menino carregando uma bomba. 
4. Mais no fundo existe uma árvore com suas folhas caindo e um casal aproveitando sua 
sombra e aquecendo com um amigo.”  

 

2. Questionário AT.9 
    Data: 26/04/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

      A partir de um observador. 

      b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
     Não, a inspiração foi vindo ao acaso a partir do que foi solicitado. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º)  Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
      O observador. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                       A violência - a espada. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
         Ela não termina pois tudo gira. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que    
faria? 

         No observador. 
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3. No quadro seguinte, você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Folhas  Reciclar Processo natural 

Espada Espada  Agredir Violência 

Refúgio Casal Compartilhar aquecer Amizade 

Monstro Devorador Peixe Necessidade de 
sobrevivência Fome 

Elemento 
Cíclico Roda Gigante Divertir Necessidade da 

criança brincar 

Personagem Observador Relatar o que ver A minha pessoa 

Água Água - lago Abrigar peixe e 
garças Vida 

Animal Garças   
peixe Tranqüilidade Paz 

Fogo Bomba Violência Violência 
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4. Dados Complementares 
 
Data: 26/04/07. 
 
Idade: 50 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. (X ) 
 
Profissão: Professora 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 27 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (   ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (   ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (   )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)     não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (   )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Católica 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média 
 
Onde nasceram; qual a origem de:  
 

a) Seu pai? NE -  BR 
 
b) Sua mãe? NE - BR 
 
c) Seus avós? NE -  BR 

 
d) Seus bisavós? NE - BR 
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Protocolo 03  

1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1. “Estava chovendo bastante, o local era uma área verde da floresta com um lago próximo da 
igreja no qual o padre desenvolvia sua catequese com alguns nativos de uma pequena 
comunidade. 
4. Por se tratar de uma época que não havia ainda luz elétrica para todos, o único recurso que 
se usa para iluminar alguns ambientes era a luz de vela centrada no poste. 
6. Neste dia o padre foi comunicado que alguns lobos estavam rodando sua igreja e portanto 
teve que ir até lá para investigar e proteger seu templo. 
7. Porém, não se sabe como (milagre) surgiu do céu uma espada brilhante e majestosa para o 
padre se defender. E defender o templo de Deus.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 28/04/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

      Idéia da fé. 
 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
Não. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º)  Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho. 
      Tentando respeitar as proporcionalidades. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                       A espada. Não ficou proporcional. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
      O padre dentro da igreja. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 
            Na garupa do padre lutaríamos juntos. 
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3. No quadro seguinte, você deve explicar:  
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos    
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Espada Proteger Defesa 

Espada Desenho Proteção Força 

Refúgio Igreja Proteção Fé 

Monstro Cães do Mato Atacar O mal 

Cíclico Chuva Alimentar a natureza Traços 

Personagem Homem Defesa Força 

Água Lago Alimenta a natureza Fertilidade 

Animal Cavalo Deslocamento Transporte 

Fogo Vela Iluminar Luz 
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4. Dados complementares.  
  
 

Data: 28/04/07. 
 
Idade: 55 
 
Sexo: Masc. ( X)      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 35 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (   ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )      não (X) 
 
Qual a sua religião? Católica 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer?  C 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Goiana 
 
b) Sua mãe? João Pessoa 

 
c) Seus avós? NE 

d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 04  

1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1. “Num dia de sol castigante, enquanto os animais pastam e comem suas rações no pasto, o 
frei dorme em seus aposentos na pequena Igreja do lugarejo. 
2. As águas do rio fluem normalmente a sua correnteza. Levando com ela os peixes que estão 
ali presentes. 
3. Ainda bem que o frei conseguiu dormir. 
4. Pois, os monstros que ele diz ter visto atrás das árvores, continuam lá.” 

 
2. Questionário AT.9 
     Data: 04/05/07. 

 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a)  Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
    Uma tarde de sol em lugarejo calmo e simples.  

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

          Filme. 
 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
      Igreja, rio, Animais, Sol, árvores, Monstros. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                       Monstros 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
          O Frei conseguindo o seu descanso em paz. 
 

e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria?  

            Seria o sol, para clarear e mostrar tudo o que estava acontecendo. 
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3. No quadro abaixo, você deve explicar:   
 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Escada Consertos Dor 

Espada ___________ ___________ ___________ 

Refúgio Igreja Proteção Medo 

Monstro Devorador Braços e Pernas Atormentar Medo 

Elemento 
Cíclico Sol Luz Alegria 

Personagem Frei Paz Paz 

Água Rio Sobrevivência Vida 

Animal Peixe, Galo, Cavalo 
assustado Vida  Vida 

Fogo Fogueira Preparar o alimento Sobrevivência 
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4. Dados complementares:  
  

 
Data: 04/05/07. 
 
Idade: 50 anos 
 
Sexo: Masc. (X )      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professor e Engenheiro Civil 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 27 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (   ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (   ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (   )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (   ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (X)       não (   ) 
 
Qual a sua religião? Católica 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer?  Média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
a) Seu pai? NE (Recife) 

 
b) Sua mãe? NE (Recife) 

 
c) Seus avós? NE (Recife) 
 
d) Seus bisavós? NE (Recife) 
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Protocolo 05 

1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1. “Bem, comecei desenhando a casa (refúgio) pois adoro este ambiente. Considero que tanto 
a casa (na qual moramos) quanto a escola é uma casa. A história se passa num local tranqüilo 
com rio, cachoeira, peixes, árvore: 
2. Onde o homem (personagem) possui uma espada que simboliza um artefato utilizado por 
ele para enfrentar a “guerra” que é o seu próprio dia a dia. Este artefato também busca 
protegê-lo e a sua família. Eles moram na casa (refúgio e fortaleza). 
3. A criança brinca com a bola (elemento cíclico). Apresentando uma fase linda e maravilhosa 
das nossas vidas (a infância).  
4. No refúgio, a criança aprende como lidar com os elementos (água e fogo) e também a não 
destruir o seu próprio lar (a natureza).  
5. Pois a criança aprende no refúgio (escola) que se ela estiver inserida no ambiente onde vive 
(sociedade) irá proteger a natureza e não se destruir. 
6. (Destruindo-a como faz o monstro representado pelo homem). 
7. A criança aprende a viver e não a se destruir.” 
 
2. Questionário AT-9 
     Data: 08/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

      Da idéia escola-casa (refúgio e fortaleza). Não. Pois sempre os (digo as) considero 
      pontos principais: a casa e a escola. 
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
c) Não. Inspirado na idéia que somente através da escola de qualidade conciliada com a 

família o homem terá real noção do seu papel na sociedade. Deixando de ser 
marginalizado. 

 
d) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
                  Refúgio (casa-escola).  Água (nosso bem maior). Bola (representa para mim                 
uma ótima fase da vida: infância). 
 

2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
                  Nenhum. Pois a criança (personagem principal) deve ser (infelizmente)      
“apresentada” ao lado “monstro” da vida. A criança deve ter oportunidade de vê o 
“bom” e o “mal” na sociedade. 
e) Como termina a cena que você imaginou? 

            É um término futuro, onde a criança ajudada pela família e escola tenha reais 
oportunidades de refletir sobre a sociedade que vive.      
     

f) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 
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            Dentro da casa-escola (refúgio-fortaleza) tentando ajudar os pais a fortalecer a 
criança para que ela crie um senso reflexivo sobre sua vida e a sociedade. 
 
 
 
3. No quadro abaixo, você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Cachoeira 
De apresentar coisas que 

estão fora do nosso 
alcance 

Embora esteja fora do 
nosso alcance podemos 

vê-la e estudá-la 

Espada Espada na mão do pai Proteção contra a 
“maldade” 

As “armas” que 
devemos possuir que 
possibilitem enfrentar 
o dia a dia 

Refúgio Casa-escola Proteção e fortaleza A escola ou a casa 

Monstro Devorador Homem Mostra os nossos erros A dureza que a vida 
nos mostra 

Elemento Cíclico Bola Entretenimento(diversão) Fase ótima da vida 
(infância) 

Personagem Menino Apresentar nosso futuro A nossa preocupação 
com a formação 

Água Água (rio) 
Apresentar algo 

importante em nossas 
vidas 

A matemática (embora 
apareça além podemos 
compreendê-la). 

Animal Peixe Mostrar que é possível 
nadar 

Mostrar que é possível 
conviver com a 
matemática (água) 

Fogo Fogo Mostrar elemento 
contrário ou distante 

Embora contrário 
também pode ser 
compreendido  
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4. Dados complementares. 
 
08/05/07. 
 
Idade: 27 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. (  ) 
 
Profissão: 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 5 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Julgo Protestante 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Classe “C” 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
      a)  Seu pai? Recife PE 

 
b) Sua mãe? Recife PE 

 
c) Seus avós? Recife e Carpina PE 

 
d) Seus bisavós?  Recife e Olinda PE 
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Protocolo 06  

1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1. “O desenho reflete uma história de busca pelo bem viver, em um local ideal, isolado, que 
tenha luz, água, bastante natureza. Onde possamos descansar e refletir sobre a vida. Um local 
de lazer para receber os amigos, um local para se admirar, para sobreviver, para sonhar, para 
fugir do tipo de vida social deturpado que participamos. 
2. No entanto, preciso observar que onde estou corro riscos (de queda na água),  naturais ou 
oriundos do meio social. 
3. Os naturais são os monstros marinhos que afetados no seu habitat atacam o homem (o 
tubarão). 
4. Os medos do meio social, como roubo, seqüestro, maldade chegam até nós em qualquer 
local que estamos. 
5. Portanto necessito de uma espada para lutar com esse agressor, preciso sobreviver portanto 
procuro me armar.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 09/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história?  Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

      Na idéia de ter paz, de bem viver, de curtir a natureza. Sim. Quanto a queda, pensei 
em estar subindo no coqueiro e cair (poderia ser fatal) então pensei por que não cair da 
jangada (mas, também corria risco – tubarão). 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
      Não, apenas no modo de vida que sempre busquei para mim. Desde muito cedo curtia 

acampamento em praias distantes, o que hoje já não faço por conta da violência. Mas, curto 
minha vida num local aprazível. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho. 
      Casa, mar, fruteiras, mata virgem, lazer, sobrevivência. 

 
               2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
                    Espada, a queda, o perigo. Por que estou sendo muitas vezes  obrigado a 
participar com ações que necessitam usar esses elementos. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
      Acho que não termina. Desejo apenas retirar os pontos que não me satisfazem no 
meio que procuro viver. 
 
 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 
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      Acho que quando elaborei o desenho pensei em mim e me coloquei em cima da 
jangada, cai e corri riscos (tubarões ou afogamento), mesmo assim desejaria subir de 
volta a jangada, continuar meu passeio, pescar, voltar para casa, olhar as plantas, etc. 

 
 
 
3. No quadro abaixo você deve explicar:   

 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Cair da jangada Ser uma queda em que 
eu possa me levantar 

As decisões que muitas 
vezes não realizamos 
ou deixamos de 
conseguir 

Espada Facão em cima da 
mesa 

- Defesa do agressor 
- Tratar da comida 
- Cuidar do mato 

Para sobreviver 

Refúgio Casa em um local Repouso, reflexão  
Viver bem Busca pela paz 

Monstro Devorador Tubarão ou mal feitor 
que pode aparecer Agressor O momento de vida 

que estamos vivendo 

Elemento Cíclico O sol, o mar, os 
pássaros Refazer a vida 

Os elementos 
essenciais de 
continuidade 

Personagem Eu, curtindo esse 
momento (vida) 

Mostrar que vale a 
pena abdicar de 
algumas coisas 

Elemento essencial 
para refletir 

Água Mar Elemento essencial 
para viver e lazer 

Elemento essencial 
para viver 

Animal Pássaros, tubarão 
Pássaro-representando 
liberdade 
Tubarão-agressor 

Paz e violência 

Fogo Fogueira Luz, necessidade Elemento essencial 
para viver 
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4. Dados complementares. 
 
Data: 09/05/07. 
 
Idade: 48 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. (  ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 27 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (   ) 
 
Leciona no Ensino Médio:               sim (X)      não (   ) 
 
Leciona no Ensino Superior:           sim (X)      não (   ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (   ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:   sim (X)      não (   ) 
 
Qual a sua religião? Atualmente me sinto sem religião, mas simpatizo com o espiritismo. 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Classe média baixa. 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
     a) Seu pai? Cachoeirinha - PE. Viveu em Guarabira - PB e Recife 

 
     b) Sua mãe? Santa Rita - PB e Recife  

 
     c) Seus avós? Santa Rita - PB e viveu em Recife  

 
     d) Seus bisavós? PB - Meu bisavô era filho de escravo, professor de matemática. 
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Protocolo 07  

1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1. “Olhando para o passado, percebemos que quanto mais próximo o homem esteve da 
natureza, mais definido foi seu papel junto ao ecossistema e até mesmo junto aos seus 
semelhantes. 
2. A vida dita simples trazia consigo toda a complexidade do viver em harmonia. Seu papel de 
predador era diferente mas não muito dos demais animais no sentido de buscar o que mantém 
sua subsistência. 
3.  A partir do momento em que o homem foi capaz de dominar o fogo, forjar suas armas e se 
por em vantagem em relação aos demais predadores passou, sem perceber a criar diferenças 
no próprio convívio de sua espécie pelas divisões de tarefas e pelo domínio ou não de 
determinada habilidade. 
4. Talvez esse raciocínio simples de que o distanciamento do homem da natureza, pela 
técnica, criou um distanciamento entre ele e seus semelhantes seja a própria esperança de que 
um dia se aproximando do seu passado, sem negar as conquistas do presente, a humanidade 
tenha algum futuro.” 

 
2. Questionário 
     Data: 09/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

           A de que o domínio da tecnologia distanciou o ser humano de seus próprios 
semelhantes, mas que existe possibilidade de reconquistar valores passados sem perder o que 
foi construído. 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

              Não. 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

                  1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
     O homem (cumprindo diversas tarefas) 
    O fogo 
   A espada 
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
     O refúgio. Não consegui encaixá-lo em meu enredo. 

 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
            Com o ser humano dominando a tecnologia sem se distanciar do seu papel enquanto      
elemento da natureza. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você  estaria? E o que 

faria? 
Sentado, contando a história. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Pássaro baixo Mostrar o destino 
dos seres vivos 

A sucessão. Todos 
que vivem, cumprem 
algo e se vão. 

Espada Espada O uso da técnica para 
domínio. 

Distanciamento 
(diferenciação) do 
homem dos demais 
predadores. 

Refúgio Casa dos pássaros 
Esconderijo, abrigo, 
para os que 
sobrevivem 

Não consegui 

Monstro Devorador A quase-águia Predador 
O papel semelhante 
ao que o homem já 
desempenhou 

Elemento Cíclico Água, nuvem, lago 
Representar os meios 
disponíveis a todos 
os animais 

O equilíbrio 

Personagem O homem 
Modificador das 
regras seguidas pelos 
demais animais 

Ele próprio 

Água Caldeirão 
Lago 

Permitir 
sobrevivência O equilíbrio 

Animal As aves pequenas Presas Parte do equilíbrio 

Fogo Fogueira Servir aos propósitos 
do homem 

Domínio das forças 
naturais pelo homem 
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4. Dados complementares: 
  
Data: 09/05/07. 
 
Idade: 30 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. (  ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 11 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Espírita 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média 
 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
       a) Seu pai? Rio de Janeiro 

 
       b) Sua mãe? Pernambuco 
 
       c) Seus avós? Os maternos em PE e os paternos em RJ 

 
  d) Seus bisavós? Uma portuguesa, um da região onde hoje é Israel, um índio (encontrado 
no mato), uma negra filha de escravos. São os que lembro. 
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Protocolo 08  

1. Seqüência Narrativa Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9).  
 

1.“Seu João estava dentro de sua casa observando a queda d’água no moinho que produzia 
energia e abastecia o lago onde tinha criação de peixe. 
2. Ele também guardava uma espada herança de seu pai. 
3. O seu João tinha o hábito de fazer fogueira todas as noites para espantar algum “monstro” 
ou “animal” que porventura quisesse aproximar do seu lar.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 10/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre      
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Escrever o texto que completasse todos os elementos do desenho. 
Não. 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
       Não. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho. 
      O homem, a água. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
      O monstro. Destruir os outros elementos. 

 
 
d) Como termina a cena que você imaginou? 

 Tudo tranqüilo em equilíbrio. 
 
 
 

e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você  estaria? E o que faria? 
Seria o homem ou estaria próximo para ajudar. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar:  
  
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Queda d’água Gerar energia Energia 

Espada Espada Guardar como 
lembrança Recordação 

Refúgio Casa Proteção Tranqüilidade 

Monstro Devorador Monstro 
Sem função  
Está só na cabeça do 
personagem 

Imaginação 

Elemento Cíclico Moinho Gerar energia Movimentos 
circulares 

Personagem Homem 
Personagem 
principal 
Observador 

O centro 

Água Água Gerar energia Vida 

Animal Peixe Ornamentação Vida 

Fogo Fogueira Espantar o monstro 
ou algum animal Calor 
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4. Dados complementares.  
  

 
Data: 10/05/07. 
 
Idade: 41 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 16 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Católico 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média baixa   
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
a) Seu pai? PB Sapé 

 
b) Sua mãe? PE Recife 

 
c) Seus avós? PB 

 
d) Seus bisavós? PB 
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Protocolo 09  

1. Seqüência Narrativa Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1. “O cidadão comum, para ser mais explícito, é o jovem da classe menos favorecida cuja vida 
cotidiana é cheia de “quedas” e tem sempre uma “espada” cravada em seu corpo.  
2. Ao tentar sobreviver nessa sociedade atual encontra não um “monstro” mas vários 
monstros que quase sempre querem devorá-lo.  
3. Esse jovem precisa atravessar as águas de um rio que representa os obstáculos da vida, 
porém está repleto de peixes que significam o ciclo da vida. 
4  Ao transpor esse obstáculo o jovem encontra refúgio ou pelo menos deveria encontrar na 
escola de onde deveria sair com conhecimentos para ajudá-lo no difícil caminho de viver.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 11/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Em torno da dificuldade que hoje enfrentam os jovens das classes menos favorecidas 

para sobreviverem nessa nossa sociedade.  Não fiquei indeciso. 
 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
    Pela minha vida e pela história de vida de centenas de meus alunos. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
      O personagem, o monstro devorante e o “abrigo”. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                        O animal e a água.  
                       Ficaram um pouco “soltos” na minha história. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
    Após receber as devidas orientações dadas pela escola o nosso jovem encontra a 
”luz” representada pelo fogo. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você  estaria? E o que 

faria?  
      Estaria com certeza dentro da escola. Tentaria contribuir o máximo para ajudar  
esse meu personagem. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar:  
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda O jovem diante dos 
obstáculos sociais As derrotas As derrotas vividas 

Espada Os obstáculos Os obstáculos Dificuldades 

Refúgio A escola O apoio, a orientação O caminho a ser 
seguido 

Monstro devorador A sociedade como 
hoje está organizada 

As questões sociais 
vividas pelo 
personagem  

A sociedade atual 

Elemento Cíclico Os peixes Ciclos da vida Fases da vida 

Personagem O boneco Representar o jovem Os jovens das classes 
menos favorecidas 

Água O rio A vida em nosso 
planeta Vida 

Animal Os peixes Ciclos da vida Vida 

Fogo A fogueira Representar o 
conhecimento Luz 
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4. Dados complementares. 
 
Data: 11/05/07. 
 
Idade: 51 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 28 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (x)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (X)       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Católico 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Pobre 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
a) Seu pai? Interior de PE 

 
b) Sua mãe? Interior de PE 

 
c) Seus avós? Interior de PE 

 
d) Seus bisavós? --- 
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Protocolo 10   

1. Seqüência Narrativa  (da história do desenho do AT-9) 

1. “Já era 4 da tarde, aproximadamente, quando a fogueira depois de acesa e procurava 
confessar para alguém ou alguma coisa o meu desespero. 
2. O lugar era muito bonito mas muito bem produzido pois havia uma caída d’água, a 
passagem de ver rio. 
3. Quando aparecera um companheiro de minha angústia um acalento solitário de meu refúgio 
- um peixinho que dei logo o nome de “pintadinho”. 
4. Há um certo tempo após ter ativado uma fogueira fui dar um mergulho nas águas azuis 
desta floresta, mas estava eu compartilhando a minha estória de refúgio de um monstro que 
me perseguia quando caçava.  
5. Não esperei surgir tamanho animal e após tanta correria achava que onde fiquei estava em 
lugar seguro. 
6. Ao “pintadinho”, meu único companheiro contei toda a minha agonia de não ter sido pego 
pelo monstro desde o início do dia, e agora pensando que estava tudo bem, vi, ao longe, que 
tudo ainda não acabara - que o monstro me encontrava novamente e que meu sossego não iria 
acabar nem ainda pelo final do dia -. 
7. Mesmo com uma espada na mão, não me encontrava muito protegido, minha situação ainda 
era difícil, não tinha desta vez chances de um novo refúgio. 
8. Me apavorei tanto que agonizei de tanto medo, faltava ar, muito desespero o medo de 
morrer, estava sem chances. 
9. E acordei - foi tudo um pesadelo, graças a Deus. Comi uma feijoada antes de dormir.” 

 

2. Questionário AT.9 
     Data: 12/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

      A idéia veio com situação de um pesadelo, fruto de uma má digestão e partindo para 
dormir na hora errada. Não fiquei indeciso. 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

            Não. Fui, pelo objetos e cenários, levado a situação de pesadelo. 
 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
     Medo do monstro, Refúgio, Ator coadjuvante (peixe) 
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

  O moinho 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
De frente avistava o monstro a atacar! 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 
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Eu seria o fugitivo, mas não poderia após tudo que já ocorrera, continua fugindo, pois 
o lugar era muito propício ao predador. 

 
 
3. No quadro abaixo você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Catarata Servir de energia Utilidade para produção 
de energia 

Espada Arma de defesa Defesa Segurança 

Refúgio Rio Relaxar Acalanto 

Monstro 
Devorador 

Animal escondido 
atrás da árvore Destruir a mim Morte 

Elemento Cíclico Moinho Produzir energia Civilização 

Personagem Por mim Refúgio Má condição de dormir 

Água Rio Me acalmar Renovação do espírito 

Animal Peixe Companhia e 
compartilhamento Confessionário 

Fogo Fogueira Aquecer o frio do 
meu medo Uma defesa parcial 
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4. Dados complementares.  
  
Data: 17/05/07. 
 
Idade: 45 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (X)       não (  ) 
 
 
Qual a sua religião? Católico Apostólico Romano 
 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média 
 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
a) Seu pai? PE - Interior 

 
b) Sua mãe? PE - Interior 

 
c) Seus avós? PE - Interior 

 
d) Seus bisavós? Paraíba (índios do interior) 
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Protocolo 11  

1. Seqüência Narrativa  (da história do desenho do AT-9) 

1. “João (nome fictício do autor do atual protocolo) estava no topo de uma cachoeira, quando 
avistou uma figura estranha que mais parecia com um monstro. Ficou em dúvida, mas 
percebeu que a ave próxima a ele estava também assustada e então se perguntou: Será que a 
ave está com medo do monstro ou do fogo? 
2. Não vou arriscar em descer! Ficarei esperando aqui o que vai acontecer. 
3.Como o monstro está também com uma espada acredito que irá matar a ave e assar no fogo 
que ele mesmo fez. 
4. Se a ave entrar no cilindro que parece um tambor pode começar a fazê-lo girar e fugir do 
dito monstro. 
5. Mas se isto não acontecer estará frito!! Então pobre da ave...” 
 
2. Questionário AT-9 
      Data: 14/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

 Dos elementos focados no enunciado. 

 Como finalizar a história, para que não ficasse desconectado com o contexto 
imaginário criado. O tambor (cilindro) e o que fazer com ele. Depois a idéia, fuga da ave. 
 
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Não. Imaginação do momento. 
 
2. Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
      Fogo, João, monstro e ave, tambor 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                       (Resposta omitida) 
 
3. Como termina a cena que você imaginou? 
            A ave fugindo no tonel (tambor) 
 
4. Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que faria? 
            Eu já sou o observador. 
 
 
 
 
 
 
3. No quadro abaixo você deve explicar 
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1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Cachoeira Proteção Distância 
inacessível 

Natureza 
Vida 

Espada Espada Matança Ataque 

Refúgio Caverna Esconderijo Proteção 

Monstro 
Devorador Figura estranha Causar medo Esquisito 

Elemento Cíclico Tambor Instrumento para 
fuga Rapidez na fuga 

Personagem Monstro 
João 

João – Observador 
praticar à ação 

Figura esquisita 
(monstro) 
Dúvida (João) 

Água Queda Distância inacessível Proteção 

Animal Ave Presa fácil Pato 

Fogo Fogueira Assar o pato Facilidade 
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4. Dados complementares: 
  
Data: 14/05/07. 
 
Idade: 40 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 15 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (X)       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Espírita 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média baixa 

 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
a) Seu pai? Paudalho - PE 

 
b) Sua mãe? Paudalho - PE 

 
c) Seus avós? Limoeiro - Pe 

 
d) Seus bisavós? Limoeiro - Pe 
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Protocolo 12  

1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1.“Uma família harmoniosa e feliz habita num espaço tranqüilo no meio da floresta. Eles 
dormem numa gruta (feita de) esculpida pela natureza no meio das pedras. Eles têm tudo ao 
seu redor: um rio onde pescam; uma cachoeira para tomar banho; Árvores frutíferas; inclusive 
um lindo “pé de manga” onde as crianças estão brincando. 
2. Um certo dia, quando o sol estava bem quente, eis que de repente surge um monstro 
devorador, ele vem sobrevoando, com asas abetas, emitindo um som terrível... 
3. O chefe da família, prontamente se prepara para defender sua prole: acende uma fogueira e 
empunha uma espada... o conflito está prestes a começar... 
4. Todos ficam amedrontados, se reuniram na gruta bem juntinhos uns dos outros.  
5. O pai, sempre com a espada em punho, observava os movimentos do monstro.  
6. O monstro aterrissa, se dirige até a água e começa a bebê-la, pobre monstro, estava com 
sede e com fome, como ele era herbívoro, se dirigiu a linda mangueira e começou a degustar 
seus frutos. 
7. As crianças foram se aproximando timidamente, perceberam então que o monstro não era 
tão assustador, ele apenas precisava das mesmas coisas que eles: água, comida e carinho. 
8. Com o tempo eles aprenderam a viver juntos, o monstro até levava as crianças para voar 
sobre a floresta, elas aproveitavam o passeio para apreciar a bela paisagem que transmitia a 
mensagem do ciclo da vida: Todos nós homens, animais, plantas, nascemos, crescemos, 
reproduzimos e morremos; Mas neste ciclo é preciso aprender como é importante conviver 
harmoniosamente com as diferenças.” 
 
 
2. Questionário AT.9 
    Data: 12/07/05. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
O habitat de uma família em meio à natureza. 
Não. Eu fui compondo o desenho com os elementos propostos, sempre em torno da   
minha idéia. 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Não. 
 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
Rio; monstro; a árvore e a família. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

Fogo. Acho que o fogo afasta o monstro e não é esta a moral da minha 
história. 

 
d) Como termina a cena que você imaginou? 

Todos juntos e felizes, inclusive o monstro. 
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e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você  estaria? E o que 

faria? 
Tomando banho de cachoeira. Faria o possível para proteger as crianças do perigo 
que eu imaginava haver. 

 
3. No quadro seguinte, você deve explicar 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 

9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Cachoeira Proporcionar 
diversão e prazer Lazer, recreação 

Espada Espada 
Defender, ou seja, 
instrumento de 
proteção e defesa 

Proteção 

Refúgio Gruta de pedras onde 
a família morava 

Proporcionar 
segurança e conforto 

Local onde todos ficam 
juntos 

Monstro 
devorador Pássaro gigante 

Ajudar a família a 
ver além do seu 
entorno 

As diferenças entre as 
pessoas 

Elemento Cíclico Rio; a árvore frutífera; 
o dia 

Representar a 
constante 
modificação da vida 

Percurso, trajetória, 
propósitos 

Personagem A família – 
destacando o pai 

A família – interagir 
no ambiente e o pai 
protegê-la 

O ser humano 

Água Rio, cachoeira 
Fonte de alimento, 
saciar a sede e 
amenizar o calor 

Elemento essencial à 
vida dos homens, dos 
animais e dos 
“monstros” 

Animal Peixe, gatinho junto à 
cachoeira 

Alimento e 
companhia 

Amizade e 
compartilhamento 

Fogo 
Fogueira para afastar 
o monstro e cozer os 
alimentos 

Fonte de calor Aversão, antipatia 
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4. Dados complementares. 
  

Data: 12/07/05. 
 
Idade: 36 anos 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. ( X) 
 
Profissão: Professora 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente?Matemática; História da matemática e metodologia do 
ensino da matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (X)       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Evangélica 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? NE 
 
b) Sua mãe? NE 
 
c) Seus avós? NE 

 
d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 13   

1. Seqüência Narrativa  (da história do desenho do AT-9) 

1. “Um homem que vive a natureza e a liberdade acampa à beira de uma queda d’água. Tem 
sua sobrevivência do próprio meio como frutas e peixe. 
2. Fez uma espada como utensílio e objeto de defesa. 
3. A fogueira, além de usada para preparar seu alimento, o protege dos insetos, dos animais e 
o aquece, iluminando suas noites sem luar. 
4. O pássaro representa a capacidade de poder escolher os seus caminhos e ver além dos 
horizontes.” 

 

2. Questionário AT.9 
     Data: 19/07/05. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

f) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Um homem que vive a natureza, a liberdade. 
Talvez na hora de representar a espada. Estar ou não com ela, na mão. 

 
g) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

O náufrago. 
 

h) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
      Água, fogo, pássaro. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

 A espada e o monstro devorador. O perigo, que poderia gerar violência entre    
o homem e a onça. 

 
i) Como termina a cena que você imaginou? 

A onça, como está alimentada, passa, sem interferir no espaço em que o homem se 
encontra. 

 
j) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 
Junto do homem. Acho que a 1ª reação seria entrar na cabana e, depois, tentar, junto 
com o homem, arrumar outra solução. Subir na árvore. 
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3. No quadro seguinte, você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Cachoeira Beleza. Utilidade Força 

Espada Espada Utensílio. Defesa Segurança 

Refúgio Cabana Proteção Segurança 

Monstro devorador Onça Ameaça Perigo 

Elemento Cíclico Roda de água Renovação Renovar 

Personagem Homem Espécie humana Vida 

Água Cachoeira. Rio Fonte de alimento Serenidade 

Animal Pássaro Vida na natureza Liberdade 

Fogo Fogueira Proteção Vida 
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4. Dados complementares:  
  

Data: 19/07/05. 
 
Idade: 44 anos 
 
Sexo: Masc (  )      Fem ( X) 
 
Profissão: Professora 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério?  22 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Cristã 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Classe média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

    a)   Seu pai? NE 
 

b)  Sua mãe? NE 
 

c) Seus avós? NE 
 

d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 14  

1.Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

1. “O desenho sobre a queda eu pensei em um acidente geográfico, então desenhei uma 
escarpa. 
2. Nesta escarpa, lá embaixo está uma caverna que seria o refúgio, penso em um lugar 
escondido e escuro, porém protegido. 
3. Para a espada, bastou lembrar das histórias em quadrinhos que gostava quando jovem (até 
20 anos) e desenhei uma espada larga e curta, forte e rápida, (forte e rápida) 
4. O monstro é uma caricatura, sempre acho os monstros engraçados, tipo um lobo, que é só 
um cachorro não domesticado. 
5. Quanto ao algo cíclico, pensei no cata-vento, poderia desenhar um pêndulo mas não gosto 
da disciplina Física. 
6. A água que eu gostaria agora é a de praia, gosto de barcos, desde que eu não esteja neles. 
7. O réptil preferido é a tartaruga, tive uma, coitada morreu. 
8. Lembrando da praia, fiz uma fogueira para o fogo. 
9. Só faltou o violão, teve um professor que tocava violão, daí meu personagem é um 
professor. Outro professor gostava desta caricatura de cientista louco, ele usava assim.” 

 
2. Questionário AT.9 

Data: 14/07/05. 

I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

 
a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 

2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
      Em torno da minha história pessoal, acho que as coisas que faço têm a ver comigo. 

Sobre o personagem. Não gosto de idealizar coisas específicas, gosto das       
generalidades. 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Gosto de ler, filmes, revistas e acho que eles acabam inspirando um pouco. A espada 
dos quadrinhos, o lobo do cinema e caverna também. 

 
 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.         
Não   percebo nenhum especial.  
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

Nenhum elemento, pois não tenho, ou tive, objetivos específicos ao escolhê-los, 
por isso não vejo motivos para trocá-los. 

 
d) Como termina a cena que você imaginou?   
      Gostaria que no fim o fogo iluminasse a cena toda, pois gosto de colorido e calor. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? Eu estaria com a espada, pois gosto de ação e aventura 
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3. No quadro seguinte, você deve explicar:   

1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 

2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 

9 elementos. 

3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 

  

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Acidente geográfico 

Representa uma 

descontinuidade do 

plano do chão 

Alturas e liberdade 

Espada Uma espada Defender e atacar 
Poder, destruição e 

justiça 

Refúgio Caverna 
Guarda segredos ou 

esconde 
Algo que dorme 

Monstro 

devorador 
Lobo Ser puro, ser natural 

O animal 

adormecido 

Elemento Cíclico Cata-vento Girar, divertir Movimento 

Personagem 
Caricatura de um 

professor 

Chamar a atenção para 

algo importante 
Alegria e cuidado 

Água Mar Fonte de vida e alegria Deus 

Animal Tartaruga Viver 
Longevidade e 

equilíbrio 

Fogo Fogueira Proteger do frio Calor e proteção 
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4. Dados complementares.  
 
Data: 14/07/05. 
 
Idade: 34 anos 
 
Sexo: Masc (X )      Fem (  ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 8 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim ( X)     não  (   ) 
 
Leciona no Ensino Médio:               sim (X)     não (   ) 
 
Leciona no Ensino Superior:           sim (  )     não  (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)     não (   ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim ( X)    não (   ) 
 
Qual a sua religião? Creio em Deus, mas não pratico nenhuma religião 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Se existe, classe média baixa. 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
Seu pai? NE 
 
Sua mãe? NE 
 
Seus avós? NE 
 
Seus bisavós? NE 
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Protocolo 15  

1.Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT-9) 

1. “Cada pessoa tem dentro de si um monstro escondido que dependendo dos seus sonhos      e 
realizações ele se torna devorador ou não. 
2. Tudo na vida é cíclico, tudo volta para que tenhamos a oportunidade de melhorar. 
3. Meu refúgio é tão distante, muito além da terra, quem sabe naquela estrela que tem sua luz 
e seu fogo independente da vontade das outras pessoas. 
4. Ser livre e ter o progresso que conseguir com seus próprios merecimentos, é um grande 
ideal. Eu sou uma grande pessoa com muita importância para o universo; Acredito que tenho 
que ser a principal personagem da minha vida.               
5. Devemos lutar para seguir no mundo lutando, junto com todos e para o bem de todos. 
Somos todos tão diferentes aparentemente, mas temos no fundo o mesmo ideal, que é ser feliz 
superando as feridas deixadas por tantas desilusões.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 21/07/05. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
De mim mesma. Não 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
      Não. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
     Refúgio, monstro e personagem. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                       Água e animal. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
Feliz, muito feliz e útil para a humanidade. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 
Onde eu já estou, como eu sou. 
Mostraria ao mundo a necessidade de “correr e lutar” pelos nossos ideais e sonhos. 
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3. No quadro seguinte, você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda D’água Momentos difíceis 
da nossa vida 

Dificuldade e 
valorização do lado 

bom das coisas 

Espada Ferida Instigante e 
motivadora Mau 

Refúgio Estrela Repor as energias Particularidade 

Monstro 
devorador 

Mãos (escondido por 
trás da moita) Reflexiva O próprio eu 

Elemento Cíclico Ar Dar novas 
oportunidades 

Nossa vida de vai e 
vem 

Personagem Eu Ser feliz Criação de deus 

Água Rio Limpeza e 
determinação União e objetivos 

Animal Borboleta e peixe Compor a natureza Liberdade e 
simplicidade 

Fogo Estrela Aquecer Energia 
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4. Dados complementares.  
 
Data: 21/07/05. 
 
Idade: 41 anos 
 
Sexo: Masc ( )      Fem ( x) 
 
Profissão: Professora 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 9 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente?Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (X)       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Espírita 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? NE 
 
b) Sua mãe? NE 

 
c) Seus avós? NE 

 
d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 16 

1.Seqüências Narrativas. (da história do desenho do AT-9) 
 

1. Numa região possuidora de muita água, possuidora de muita energia, encontramos peixes 
lindos. 
2. Mas também tubarões que são ameaçadores para a vida humana. 
3. Diante desse quadro, um jovem que gosta de viver tranquilamente da pesca, a qual ele assa 
numa linda fogueira na sua ilha para se alimentar. 
4. Sente-se ameaçado por um tubarão que vive a rodeá-lo. Esse tubarão ameaça também os 
peixes. 
5. Poderíamos dizer que não tanto, pois na cadeia alimentar tanto tubarão como gatos se 
alimentam de peixes e também o homem, ser inteligente que constroem lindos moinhos.” 
  
2. Questionário AT.9 
     Data: 14/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Partindo do princípio de que a construção da história estava atrelada as condições   
dadas, construí a partir dos elementos.  

      Não. 
 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
O contexto foi surgindo naturalmente a partir do momento em que tentava contemplar 
os elementos solicitados para a construção da imagem. 

 
      c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
     A água, o refúgio, os animais 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
      O tubarão, devido a esse quebrar o “encanto” do lugar. 

  
d) Como termina a cena que você imaginou? 

O tubarão voltando para o seu habitat natural e o homem se reintegrando a uma vida 
normal no outro lado da margem. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria?Ficaria na margem e não na ilha, pois na ilha a pessoa fica restrita e não tem 
possibilidade de interagir com outras pessoas. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Cachoeira Energia cinética Beleza da natureza 

Espada 
Instrumento de 
defesa na mão do 
homem 

Defesa (nesse 
contexto) Defesa 

Refúgio Casa numa ilha Isolar-se Segurança 

Monstro 
Devorador Tubarão Ataque Perigo 

Elemento Cíclico Moinho 
Promover a 
diminuição da energia 
cinética da cachoeira 

Inversão 

Personagem Homem Viver tranquilamente Ser inteligente 

Água Cachoeira, rio Movimento Harmonia 

Animal Gato, peixe Abundância Cadeia alimentar 

Fogo Fogueira 
Elemento essencial 
para a subsistência do 
homem 

Em determinadas 
situações  elemento 
essencial. 
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4. Dados complementares.  
  

Data: 14/05/07. 
 
Idade: 42 anos 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 18 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Espírita Kardecista 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Classe Média 
 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 
a) Seu pai? PB 

 
b) Sua mãe? PE 

 
c) Seus avós? Paterno – PB / Materno – PE 

 
d) Seus bisavós? Paterno – PB / Materno - PE 
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Protocolo 17  

1. Seqüência Narrativa.  (da história do desenho do AT-9) 

1.  “O desenho revela uma história em seu momento final, de um herói, que combate    um 
monstro que cospe fogo. 
2. O herói está armado com uma espada e está prestes a encravá-la no monstro que tenta 
devorá-lo. 
3. O lugar escolhido pelo herói foi propício, próximo de um rio com uma queda d’água 
próxima a seu refúgio (a casa, o lugar onde ele mora) e também próximo a um redemoinho. 
4.  Pois, o herói planeja jogar o corpo do monstro voador nesse redemoinho.” 
 
2.Questionário AT.9 
    Data: 14/05/07 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Considerei a idéia que retrata a luta de um indivíduo contra os problemas do dia a 
dia. 
Não. Procurei reunir os elementos de modo que indicasse a ordem desses elementos 
como apareceram no comando da questão.  

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Sim. Na época da adolescência, e na de criança. Também li e assisti filmes que 
retratavam esse tipo de situação. Não lembro o nome das histórias e dos filmes. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
      O herói, a espada, a queda d’água, o redemoinho e o refúgio do herói. 
 

                2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
Não gostaria de eliminar nenhum elemento. Entendo que  o conjunto desses  
elementos revela um pouco do meu  dia a dia profissional. 

 
d) Como termina a cena que você imaginou? 

O monstro que cospe fogo recebe no corpo a espada do herói e desaparece no 
redemoinho. 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 
Estaria na posição do herói e faria o combate ao monstro para que ele fosse morto e       
desaparecesse da vida das pessoas e da minha. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda 
Água caindo 
formando uma 
cachoeira 

As dificuldades do 
dia a dia Problemas diários 

Espada Uma arma de defesa Defesa Os pensamentos para 
resolver os problemas

Refúgio Lugar de descanso e 
planejamento 

Descanso e 
planejamento Minha residência 

Monstro 
devorador Um pássaro voador Amedrontar 

Criar dificuldades A luta profissional 

Elemento Cíclico O redemoinho Complicar a vidas 
das pessoas 

O processo de 
evolução profissional 

Personagem O Herói 
Defensor 
Resolvedor de 
problemas 

Eu e outras pessoas 
que conheço 

Água Rio Receber e levar os 
problemas para longe 

Modo de resolver os 
problemas 

Animal O monstro Dificultar a vida das 
pessoas 

As dificuldades da 
profissão 

Fogo Produzido pelo 
monstro 

Destruir 
Criar dificuldades 

Os ataques pessoais 
que sofro e que 
consigo resolver 
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4. Dados complementares.  

  
 

Data: 14/05/07 
 
Idade: 48 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. (  ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 26 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática, Física, Química, Biologia. 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (X)       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Espírita Kardecista 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer?  Média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? PB 
 

b) Sua mãe? PE 
 

c) Seus avós? PB/PE 
 

d) Seus bisavós? Não sei 
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Protocolo 18  
 
1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT-9) 

1. “Certo homem vivia em lugar simples e bem agradável cercado de ar puro e beleza natural. 
Desfrutava de uma queda de água que movia uma roda feita de borracha e madeira. Ao girar 
ela gera energia que ele necessitava na sua casa que era seu único refúgio. 
2. Porém esta paz era incomodada pelo terrível monstro, o progresso. Máquinas que estavam 
próximas dali numa obra de construção de uma estrada. 
3. A única arma que possuía para defender-se era uma espada que pertenceu a seu pai, um 
oficial da reserva. Porém tinha aprendido do seu próprio pai a defender-se não pela espada ou 
pela força, mas através da sua relação com os seres vivos e os elementos da natureza 
exercitando uma harmonia e equilíbrio com tudo em sua volta. 
4. E através desta maneira conseguiu manter o seu refúgio e ter o seu maior amigo o peixe no 
caudaloso rio.”  

 

2. Questionário AT.9 
     Data: 17/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso 
entre 2 ou mais soluções? Se for o caso, quais?   

                  Na luta do homem por uma boa relação com o meio ambiente. 
Sim. Usar a força e bater de frente como adversário, ou, usar o bom senso para   
resolver o dilema.   

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
      Recentemente assisti o documentário de Al Gore que trata do aquecimento global. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
       A queda da água, o refúgio, a água, o peixe e o fogo. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                        O monstro representado pela máquina. 
                        
               d) Como termina a cena que você imaginou? 
                   Termina com o homem convencendo aos empreiteiros o respeito a natureza. 

 
e)Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você   estaria? E o que 
faria? 
Estaria ao lado do personagem ou no refúgio para dialogar com o personagem e tentar  
ajudá-lo na soluça do problema. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda Cascata Mover a roda para 
gerar energia 

Existem para que 
aprendamos retirar 
algo delas 

Espada Espada 
Cortar madeiras 
secas para alimentar 
o fogo 

Serve para separar o 
útil do inútil 

Refúgio A casa Abrigo Lugar de aconchego 

Monstro 
Devorador O trator Devastar a natureza 

O poder público, 
latifundiários e 
homicidas 

Elemento Cíclico A roda Girar o dínamo 
Aprender a 
diferenciar cíclico de 
rotina 

Personagem O homem Proteger a natureza Eu mesmo na luta do 
dia a dia 

Água Pelo córrego 
Saciar a sede do 
personagem e abrigo 
do peixe 

A fonte do saber que 
todos devem buscar 

Animal O peixe Purificar a água de 
outros organismos 

O peixes que eu cuido 
hoje meus alunos e 
meus filhos 

Fogo Fogueira Aquecer-se do frio Representa o calor 
humano 
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4. Dados complementares.  

  
 
Data: 17/05/07. 
 
Idade: 51 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. (  ) 
 
Profissão: Professor 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 28 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática e Desenho Geométrico 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Cristão professando a fé protestante 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Devido ao descaso dos governantes julgo-me 
média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? São Miguel do Campos - AL 
 

b) Sua mãe? Fernando de Noronha 
 

c) Seus avós? Maternos – Recife – PE/Paternos - AL 
 

d) Seus bisavós? Portugal/Brasil – Descendentes de Índios e Negros. Bisavó índia. 
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Protocolo 19  

1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT-9) 

1.“João passeava de bicicleta próximo ao riacho, pensando e observando os peixes que iria 
pescar quando passou por um objeto brilhante. 
2. Que de repente, a queda, pois viu a sombra de um aparente dinossauro gordo, iluminado 
pelo fogo de seu amigo que estava escondido e queria que João tropeçasse na espada e lhe 
desse um susto. 
3. João apenas ralou um pouco o joelho pois caiu na grama alta e Mário lhe deu o susto 
4. Ambos foram pescar rindo da brincadeira.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 15/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
 A indecisão ficou entre a estória de uma brincadeira ou uma estória de um herói 
contra o dragão. 

 
       b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

       Não 
 
       c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
     João, a queda, o susto e o desejo de pescar. 

 
               2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
                    O rio. Eles poderiam pescar no mar que é maior e mais interessante. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
    Em risos e pescaria com os amigos 

 
e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que faria? 

        No personagem que levaria o susto 
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda João personagem Derrubar o 
personagem Queda, desvio, falha 

Espada Espada Derrubar o 
personagem O que faz cair 

Refúgio Caverna Esconder Esconderijo 

Monstro devorador A sombra do monstro Assustar Uma queda maior 

Elemento Cíclico Bicicleta Exercício Continuidade 

Personagem Boneco palito Levar queda O homem 

Água Rio Beleza Natureza 

Animal Peixes A ser pescado Natureza 
 Vida 

Fogo Fogo Fazer luz Iluminação 
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4. Dados complementares.  
  

Data: 15/05/07 
 
Idade: 37 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. (  ) 
 
Profissão: Professor/Engenheiro Civil 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 2 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:                sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Espírita 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Média baixa  
 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Rio Grande do Sul 
 

b) Sua mãe? Rio Grande do Sul 
 

c) Seus avós? Rio Grande do Sul 
 

d) Seus bisavós? Rio Grande do Sul/ Itália e Alemanha 
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Protocolo 20  

1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT-9) 

1. “Num lugar muito bonito e Cheio de vida, a “Terra da Compreensão”, as pessoas e animais 
viviam em harmonia com a natureza e todos respeitavam as diferenças de cada um e 
ajudavam um ao outro.  
2. Um belo dia “Rancor”, um morador da “Vila de um por si” chegou a “Terra da 
Compreensão” e disse que tudo ali estava errado que as pessoas perdiam muito tempo em 
ajudar os outros e esqueciam de cuidar de seus próprios interesses. “Rancor” estava decidido a 
mudar as regras naquele lugar. 
3. Quando apareceu a fadinha “Posso ajudar” e esclareceu a ele que quando ajudamos os 
outros encontramos quem nos ajude também e a felicidade, satisfação de saber que podemos 
contribuir para aliviar a dor de alguém é tão grande que poucos sentimentos fazem tão bem ao 
coração. 
4. “Rancor” ainda resistiu à mudança, mas aos poucos, vendo como as pessoas eram felizes 
ele se convenceu. 
5. A fadinha “Posso Ajudar” mostrou a ele onde tudo começou, onde as pessoas que sentiam-
se só e excluídas encontravam amor, acolhimento, aprendiam a evoluir e ajudar os outros... 
numa casinha muito simples mas que fazia as pessoas sentirem-se bem. Esta casinha recebia o 
nome de “Escola”.” 

 
2. Questionário AT.9 
     Data: 25/05/07. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 2 
ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

    Minha experiência de vida. 
    Não. 
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
      Não. 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
     A escola, o monstro e a fadinha (o personagem) 

 
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

A espada, porque a luta era de consciência, não física, não encontrei 
representação para ela. 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
     Numa mudança de ação. Ideologia. 

 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? Eu seria a fada (o personagem) que trabalha para melhorar, transformar as 
pessoas    “frias”, “egoístas” em pessoas mais agradáveis e humanas. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar:   
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos.  
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

B 
 

 Função 

C 
 

 Simbolizando 

Queda A queda d’água Transportar água 
aos lugares da cena Vida 

Espada Seta Poder,  
Intimidar Poder 

Refúgio Escola Acolher, 
transformar Transformação 

Monstro 
Devorador Monstro Destruir Medo 

Elemento Cíclico Flores Enfeitar Harmonizar 

Personagem Fada Harmonizar 
Refletir 

Uma fada 
O bem 

Água Rio Mostrar vida Vida 

Animal Pássaro Dar idéia de paz, 
vida Vida 

Fogo Fogueira Aquecer Vida 
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4. Dados complementares. 

  
 

Data:25/05/07 
 
Idade: 31 anos 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 12 anos 
 
Que disciplina leciona atualmente? Matemática 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:               sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:            sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:     sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:      sim (X)       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Católica 
 
Qual a classe social à que você julga pertencer? Classe Média 
 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Interior de PE 
 

b) Sua mãe? Interior de PE 
 

c) Seus avós? Interior de PE 
 

d) Seus bisavós? Interior de PE 
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ANEXOS II  
PROFESSORES DE DISCIPLINAS DIVERSAS 

 
Protocolo 01 (História e Geografia) 

1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT-9) 
 
1.”Certa vez, surgiu um dragão numa cidade que estava aterrorizando toda a população. 
Porém não havia ninguém que tivesse coragem de derrotá-lo, pois temiam ser devorados pelo 
monstro. 
2. O rei desse lugar anunciou que quem conseguisse derrotar o monstro seria aclamado o 
herói do reino, sendo respeitado e admirado por todos. Ninguém quis se candidatar. 
3. Até que surgiu um cavalheiro que se propôs a enfrentar o dragão. O dragão morava em uma 
caverna perto do rio. O rapaz foi até o local para travar uma árdua batalha contra o monstro. 
4. Todos ficaram escondidos observando a luta. 
5. E com uma espada bem afiada o rapaz se lançou contra o dragão enfiando a espada em seu 
coração deixando-o sem força, vindo logo a morrer. 
6. Daí por diante, o rapaz ficou sendo respeitado por todos que o aclamaram como herói. E 
como prêmio ele recebeu a mão da princesa em casamento. 
7. Mais tarde ficou sendo também o rei da cidade.”   
 
2. Questionário AT-9 

Data: 24/05/2007. 

 

I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

 
a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 

2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

A minha idéia foi centrada em uma história de contos de fadas, com príncipes e princesas. 
Não fiquei indecisa em soluções, montei logo a história na minha imaginação.   

 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Sim. Em filmes que já assisti. Não lembro do título agora. 

 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  

Os elementos essenciais que usei foram à água, o dragão e o homem.  

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

Gostaria de ter eliminado as pedras. Porque depois não achei necessário ter colocado elas, 
que ficaram mal localizadas.   
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d) Como termina a cena que você imaginou? 

A cena termina com a morte do dragão, que como conseqüência o rapaz que o matou se deu 
bem na vida.    

 

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você  estaria? E o que 

faria? 

Eu estaria por trás das pedras, porém incentivando o rapaz a enfrentar o dragão. Depois iria 
parabenizá-lo pelo sucesso.      
 
3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda A cachoeira. Representar uma queda 

d’água. 
A beleza da natureza. 

Espada A espada. Liquidar o dragão. O bem vencedor do 
mal. 

Refúgio A caverna. Mostrar onde o dragão 
se escondia. 

Segurança. 

Monstro 
Devorador 

O dragão. Mostrar a situação ao 
qual o rapaz enfrentaria 

O poder. 

Elemento 
Cíclico 

Os elementos da 
natureza 

Embelezar o local. A beleza da natureza. 

Personagem O rapaz. Eliminar o mal. 
(monstro) 

A coragem. 

Água A cachoeira e o rio. Representar o que se 
pedia na situação  

A serenidade da 
natureza 

Animal Os peixes. Como desenhei o rio, 
escolhi os peixes. 

A vida. 

Fogo O fogo lançado pelo 
dragão. 

De representar o poder 
do dragão. 

O mal.  
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4. Dados complementares.  

Data: 24/05/2007. 

Idade: 51 anos 

Sexo: Masc. ( )      Fem. (X) 

Profissão: Professora  

Há quanto tempo está exercendo o magistério? 30 anos  

Quais disciplinas você leciona atualmente? Histórias, e Geografia   

Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 

Leciona no Ensino Médio:              sim (  )       não (X) 

Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não (X) 

Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 

Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )       não (X) 

Qual a sua religião? Católica. 

Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média baixa 

Onde nasceram; qual a origem de: 

a) Seu pai? Recife – PE.  

b) Sua mãe? Recife – PE.                 

c) Seus avós?      PE   

d) Seus bisavós? PE 
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Protocolo 02 (História) 
 
1. Seqüência Narrativa (da história do desenho do AT-9) 

 
1.“Um desenho sempre remete à infância, à brincadeira, à ludicidade. Talvez isso fique claro 
nos traços do meu desenho e na história a seguir. 
2. Bárbara, uma mulher forte e guerreira que vive isolada com sua comunidade está sempre 
alerta para protegê-la. No espaço em que vivem, há uma constante ameaça presente no 
imaginário dos seus habitantes que é a presença de um monstro sempre pronto a atacar. 
3. Como Bárbara não acredita na existência desse monstro devorante, e para não ridicularizar 
os moradores da comunidade, mantém sempre uma fogueira acesa na entrada de uma caverna, 
onde todos acreditam habitar tal monstro. 
4. Sendo o local muito aprazível com plantas, uma queda d’água, um rio repleto de peixes e 
com água sempre límpida. Não seria justo que em função de um medo que passa por gerações 
aqueles homens e mulheres fossem obrigados a se mudarem. 
5. A Bárbara veste-se como uma guerreira, usando uma espada e um escudo com o objetivo 
de mostrar a todos que está sempre alerta e na espreita para eliminar o monstro, caso ele tente 
atacar a comunidade. 
6. A coragem da guerreira contagia a todos, lhes permitindo executar suas tarefas cotidianas e 
viverem um pouco mais tranqüilos nessa região tão bucólica que os abriga. Para ela devemos 
vencer nossos medos utilizando as armas disponíveis qualquer que sejam.”  

 
 

2. Questionário AT.9 
    Data: 29/05/2007. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

Em torno de um filme que o meu pai gosta de assistir, chamado Shena, a guerreira. Eu 
particularmente acho o filme muito bobo, mais de tão bobo é engraçado. 
Não pensei em soluções diferentes.   
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
Num seriado de televisão. Shena (ou Xena). 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
Personagem central que é o ser humano, das idéias que geram as ações, do fogo, da 
espada e do monstro.  

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

Nenhum elemento seria eliminado, pois todos foram importantes para compor a história.   
 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
Os habitantes da comunidade, enchendo-se de coragem entram na caverna e descobrem 
que ali não existe nenhum monstro.    
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      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 

Eu seria a Bárbara, a protagonista. Faria o papel de levar as informações acerca da 
realidade.     

 
3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Queda d’água Embelezar Força, vida 

Espada Espada Proteger Força, virilidade  

Refúgio 1 – Cenário geral 
2 – Caverna 

1 – Espaço vivido 
2 – (Proteção) Proteger 

1–a  
sobrevivência, a 
luta cotidiana 
2 – medo 

Monstro 
Devorador 

Dois olhos no interior da 
caverna 

Instigar, 
Provocar, 
assustar 

O desconhecido 

Elemento 
Cíclico 

1 – Escudo 
2 – Sol 

1 – Proteger 
2 – Garantir a vida  

Força 

Personagem Mulher Pensar 
Proteger 

A coragem 
A consciência 

Água Cachoeira, 
Rio 

Alimentar 
Purificar 
 

Vida  

Animal Peixe Alimentar Vida 

Fogo Fogueira Proteger  Força, cuidado  
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4. Dados complementares. 
 
 

Data: 29/05/2007 
 
Idade: 46 anos 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos  
 
Quais disciplinas você leciona atualmente?  
 
Histórias, Conteúdo e Metodologia do ensino de História  
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Católica. 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Itatim, estado da Bahia  
 

b) Sua mãe? Wenceslau Brás, estado de São Paulo 
 

                                     
       c) Seus avós?       Maternos – Espanha (avô), Portugal (avó)   
                                  Paternos – Interior da Bahia 
 

c) Seus bisavós? Paternos – origem indígena da bisavó, do bisavô  eu não sei 
                              Maternos – bisavô – espanhóis 
                                                 bisavó – portugueses  

 
 
 
 
 



 

 

541

Protocolo 03 (História)   

 1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT 9) 

 1.  “..., e daí a necessidade de buscar tantos mundos, os confins, os mais longínquos, até 
mesmo os cânions rugosos, separados em suas depressões por infinitos volumes de água. 
 2. Lá haveria de ter um abrigo, uma caverna, mesmo a mais sombria caverna, úmida e fria, 
abrigada por insetos rastejantes, ainda seria um lugar. 
 3.  Mesmo assim, Circe (deusa do tempo) e sua arma invencível (a ampulheta) não desistiu da 
perseguição e até lá fora ao seu perseguido caçar, com a fome voraz de Kronos que não 
poupou. Nem seus próprios filhos. 
 4.  E foi assim, no cair da tarde, que aquele universo de linhas, formas, texturas, cores, seres e 
sensações outra vez estiveram a mercê novamente das garras do tempo.”                      
 
 
2. Questionário AT.9 
    Data: 29/05/2007. 
 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

Em torno da idéia de tempo, da sua inevitabilidade e voracidade.  
 
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
Pela minha própria formação de historiadora. O tempo ainda é para mim o maior 
mistério a ser vivenciado.  

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
 O cânion cheio de cavernas incrustadas no seu interior. 
 A coruja → símbolo do conhecimento  
 Circe → a deusa da história  

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

Não gostaria de eliminar nem um dos elementos.   
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
Com um possível encontro do “homem” com o tempo do qual ele tenta escapar    
 

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? Eu seria Circe - a que controla a ampulheta.     
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 

9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Cânion  Segregar  Um lugar muito 

longe, refúgio. 

Espada A ampulheta Marcar a passagem do 
tempo 

A mediação 
entre passado e 
futuro 

Refúgio Caverna (não vista no 
desenho) 

Abrigar/esconder Esconderijo 

Monstro 
Devorador 

Abutre Caçar Predador  

Elemento 
Cíclico 

A lua Anunciar a noite A chegada da 
escuridão 

Personagem Circe Perseguir O inevitável/o 
tempo 

Água Rio Separar Lacuna  

Animal Cobra Buscar A procura 

Fogo O próprio fogo Aquecer/confundir Pista a ser 
seguida  

 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

543

4. Dados complementares.  
 

Data: 29/05/2007 
 
Idade: 42 anos 
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. ( ) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos  
 
Quais disciplinas você leciona atualmente?  
 
Histórias, Ciência Política, sociologia, ética, Teoria urbana, Estudos Ambientais.  
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (X)       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Não tenho religião. Sou atéia. 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Recife – PE.  
 
b) Sua mãe? Nazaré da Mata – PE. 
 

                                     
c) Seus avós?       Avó Paterna – PE.  
                              Avô Paterno - Peru 

                                    Avô e Avó maternos – Nazaré da Mata-PE.   
 

d) Seus bisavós? Bisavós paternos – Espanha  
                              Bisavós maternos – acredito que de PE.  
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Protocolo 04 (História) 

1.Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT 9) 
 

1. “Era um vez, um determinado homem saiu em busca de vários desejos, que desejos foram 
esses: encontrar coisas que fossem diferentes do seu cotidiano. 
2. Passou por montanhas e lá viu que as alturas lhe davam sensação de liberdade. 
3. Quando se deparou com o monstro em seu refúgio o medo lhe deu a sensação de estar preso 
em seus anseios interiores. 
4. Continuando a sua caminhada no encontro novamente com a natureza vendo o sol, a água, 
o fogo e os outros seres ele sentiu que tudo isso lhe deu a sensação de bem estar com a 
natureza e consigo mesmo.  
5. Ele parou, refletiu e viu que o ser pode viver em qualquer lugar com seus sentimentos e 
nunca perder de vista as suas vontades, por mais obstáculos que apareça.” 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 14/04/2007 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

 Fui construindo seguindo os elementos. 
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
 Não  
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
 Todos  

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

 Nenhum  
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
Termina com a natureza 

 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 
 Eu estaria na natureza com a água, o sol e os animais. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Montanha Poder Poder 

Espada Aparece  acima da 
montanha só para ilustrá-la

        
          ------  

          
           ------- 

Refúgio Caverna Esconderijo Oculto 

Monstro 
Devorador 

Bicho feio Terror Medo 

Elemento 
Cíclico 

Sol Vida Vida 

Personagem Homem Buscar o diferente A procura 

Água Rio Vida Natureza 

Animal Cobra Natureza Natureza 

Fogo Fogueira Natureza              
         -------- 
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4. Dados complementares.  
 

Data: 16/04/2007 
 
Idade: 56 
 
Sexo: Masc (  )      Fem (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério?  20 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? História e História do Recife 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (  )       não ( X ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não ( X ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )       não ( X ) 
 
Qual a sua religião? Católica. 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe média  
 
Onde nasceram; qual a origem de:  
 

a) Seu pai? Pernambuco 
 
b) Sua mãe? Pernambuco 

                                    
c) Seus avós?  Pernambuco e Paraíba 

 
d) Seus bisavós? Brasileiros e Portugueses  
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Protocolo 05 (História) 

1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT 9) 
 
1.“Havia no passado um guardião muito famoso em sua região pela sua habilidade de resolver 
todos os problemas de sua comunidade. 
2. Ele havia há muito tempo sufocado em uma caverna profunda um terrível monstro que 
habitava nas águas cristalinas do único rio que cruzava aquele território, desviou o curso do 
rio e fez com que a fera satisfeita com a água que tinha dentro da caverna não tivesse mais o 
desejo de sair de lá. Ele conseguiu esta façanha com uma bela espada herdada dos seus 
antepassados. 
3. Passado os anos a vila progredira mas o guardião continuava sua missão solitária de vigiar 
a fera à beira do moinho que bombeava as águas para a caverna. 
4. Dia e noite ele acendia e apagava o farol sem descuido de sua missão, sua única companhia 
era seu cachorro fiel que alegrava sua vida tão solitária a beira do moinho do tempo.” 
 
2. Questionário AT.9 

Data: 16/05/2007 

 

I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

 
a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 

2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

Em torno da minha filosofia de vida, acho que todos temos medos, angústias, sonhos e 
corremos atrás de conquistas e devemos contemplá-las quando conseguimos.Foi isso que 
ele fez.  
 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Não. Só de minhas aulas sobre o que é ser “ser humano” e como superar nossas 
dificuldades no dia a-dia.  
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  

O ser humano, a sua luta, as habilidades para superar obstáculos e dificuldades.  
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

O refúgio. Não precisamos nos esconder e sim nos mostrar para o mundo. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou?  

      O homem dando continuidade a sua missão.  

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que faria 

No farol. Completando o trabalho noturno para descanso do outro que ficaria com 
trabalho diurno.  
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3.No quadro abaixo você deve explicar: 

1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Moinho de água Movimentar a água da 

energia 

Continuidade de altos e 

baixos na vida  

Espada Espada antiga Proteger e defender o 

seu protagonista  

Segurança e fortaleza. 

Refúgio Uma caverna Abrigar o monstro com 

segurança. 

Para vencer a batalha 

não é preciso chegar ao 

extremo “matar” 

Monstro 

Devorador 

Um sombra com um olho  Mostrar que ainda 

representava uma 

ameaça  

Devemos estar sempre 

alerta para nossas 

conquistas.  

Elemento 

Cíclico 

A água se renovando no 

moinho 

Renovação O movimento pode nos 

elevar e derrubar  

Personagem O homem Protetor A supremacia da 

inteligência humana  

Água Um rio Manter a todos 

satisfeitos e vivos 

A vida deve ser 

distribuída para todos 

Animal Um cão Companhia O ser humano precisa 
de outros seres para 
sobreviver. 

Fogo A luz Iluminar o farol a noite.  Mostra-se sempre de 

guarda e alerta mesmo 

na escuridão. 
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4. Dados complementares.  

Data: 16/05/2007 

Idade: 39 anos 

Sexo: Masc (  )      Fem (X) 

Profissão: Educadora 

Há quanto tempo está exercendo o magistério? 14 anos 

Quais disciplinas você leciona atualmente? História, Filosofia e Sociologia 

Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 

Leciona no Ensino Médio:              sim (X)       não (  ) 

Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não (X) 

Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)       não (  ) 

Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )       não ( X ) 

 

Qual a sua religião? Cristã Católica 

Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média Baixa 

Onde nasceram; qual a origem de: 

 

a) Seu pai? Pernambuco, capital 

b) Sua mãe? Pernambuco na capital 

c) Seus avós?   Pernambuco no interior 

d) Seus bisavós? Não sei! Por não ter curiosidade por parte de pai e pela minha mãe ter 

sido adotada.  

                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

550

Protocolo 06 (Geografia) 

1. Seqüência Narrativa. ( da história do AT 9) 

2. “Essa imagem retrata a natureza de forma como podemos encontrá-la em diferentes 
espaços tropicais. 
3. A espada está representada no lado esquerdo da figura como uma planta chamada “Espada 
de São Jorge,” que segundo as crenças populares “afasta” o mau olhado. 
4.O fogo está contido no sol que ilumina e tudo aquece, dá vida. 
5.Não podemos perceber animais marinhos, a água que cai da cachoeira forma um 
redemoinho. 
6. Os animais aqui representados são pássaros livres. 
7. Não represento uma imagem nenhum ser humano.” 
 
 
2. Questionário AT.9 
    Data:  03/05/2007. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

A única duvida foi com relação à representação da figura do monstro. 
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
Na vida, na cultura do paraíso, nas imagens de infância de desenho na escola primaria. 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
Água, ar, fogo 

  
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
O monstro, pois não acredito, o mesmo se existe fez parte de um contexto que 
necessita ser melhorado. 

 
d) Como termina a cena que você imaginou? 
Ela não termina, a cena persiste pois representa um desejo. 
    

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 
Como na mesma tem um monstro representado pelo jacaré, eu estaria apenas contemplando 
a paisagem 
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3. No Quadro Abaixo Você Deve Explicar:  
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Cachoeira Movimento vida 

Espada Pela planta  
Espada de são Jorge 

Unificação Catalisar as energias 
negativas 
transformando-as em 
positivas 

Refúgio Caverna ao pé da 
cachoeira  

Proteger Útero materno 

Monstro 
Devorador 

Jacaré Devorar O perigo, traição 

Elemento 
Cíclico 

Água, redemoinho Renovar Roda da vida 
nascer/crescer/morrer 

 
Personagem 

 
--------------------- 
 

 
--------------------- 

 
-------------------------- 

Água Rio/cachoeira Alimento da vida Formatura 

Animal Pássaros Voar Pensamento/desejo 

Fogo Sol Aquecer/ vivificar  
 

Inteligência superior 
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4. Dados complementares.  
 

Data: 03/05/2007 
 
Idade: 45  
 
Sexo: Masc. (X)      Fem. (  ) 
 
Profissão: Professor  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Geografia 
/historia/sociologia/filosofia 
 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )      não (X) 
 
Qual a sua religião? Espírita kardecista  
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Goiânia - Distrito de Atapús  
 
b) Sua mãe? Recife – Próximo A Vila Naval – Santo Amaro 

                                    
c) Seus avós?  Goiânia//Recife       

 
d) Seus bisavós? Portugal/Escravos – não sei de que parte do Brasil 
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Protocolo 07 (Língua Portuguesa e Inglês) 

1. Seqüência Narrativa. (da história do AT 9) 

1. “Um pobre ser humano acordara em uma isolada ilha vítima de um grande naufrágio. Nesta 
ilha havia um grande monstro vermelho que cuspia fogo, tentando alcançá-lo. 
2. A pequena criatura encontrava-se num grande dilema, pois para matar o monstro ela 
necessitaria alcançar uma espada, que milagrosamente aparecera boiando na queda d’água. 
3. O que fazer perguntava ele olhando para o firmamento sem contudo ter nenhuma resposta.  
4. Repentinamente veio-lhe a idéia de que poderia pular na cachoeira, alcançar a espada dar a 
volta pelo planeta que girava e matar o monstro. Aí ele resolveu agir.” 
 
 
2. Questionário AT.9 
    Data: 16/04/2007. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou 
indeciso entre 2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

  Alguém que sofre naufrágio  
 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
  Nada me inspirou. 
 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
   O planeta terra. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

  O monstro, porque não sei desenhá-lo. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
    Ele resolvendo o dilema.  
 

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o 
que faria? 
  Lógico que num helicóptero.  
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Cachoeira Vida Água viva 

Espada Luta  De salvar Vitória 

Refúgio Pela casa De esconder-se do 
animal 

Mal vencido pelo bem 

Monstro 
Devorador 

Um jacaré gigante Destruir o ser 
humano 

Final dos tempos 

Elemento 
Cíclico 

O planeta terra Abrigar o homem O poder de Deus  

Personagem A criatura humana De salvar o planeta Salvação dos tempos 

Água Um rio De vida na terra Novo nascimento 

Animal Peixe Alimento Vida  

Fogo Pelo mal que sai da 
boca do mostro 

Destruir  maldade 
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4. Dados complementares.  
 
 

Data: 16/04/2007 
 
Idade: 62 
  
Sexo: Masc. (  )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério?   29 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Português/inglês. 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (  )       não ( X ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não ( X ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )       não ( X ) 
 
Qual a sua religião? Evangélica 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Português  
 

b) Sua mãe? Paraguaia  
                                    

c) Seus avós? Portugueses e Paraguaios  
 

d) Seus bisavós? Não sei 
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Protocolo 08 (Língua Portuguesa e Inglês) 

1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT 9) 

1. “Um monstro horripilante aproxima-se da cachoeira do meu sonho onde me refugiava 
sempre, sempre que ele se encontrava pela redondeza. E agora? Próximo demais! 
2.  Mas tenho certeza que ele não me encontrará. Pássaros, a sua roda, peixes o fogo. Tudo 
iria afastar sua atenção do meu refúgio. 
3.  Que bom! Que ótimo! Ele se afastou finalmente deixando-me livre. Sem medo. LIVRE!” 
 
 
2. Questionário AT.9 

     Data: 21/05/2007 

I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 

2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

Pensei em me ver livre do gigante antes e durante o relato da história. Não fiquei 
indecisa, não. 
 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Não, deixei-me levar pela minha imaginação que a considero muito fértil.  
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  

Queda d’água, gigante, roda também gigante e refúgio -> atrás da queda d’água. 
 

2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

Todos os que eu usei, foram para me livrar do gigante, por isso não quero 
eliminá-los. 

 

d) Como termina a cena que você imaginou?   

 O gigante se afastando, eu conseguindo o meu objetivo:  LIBERDADE   
 

e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 

Usaria a espada para afastar o gigante de uma vez por todas do  meu refúgio. 
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3.  No quadro abaixo você deve explicar: 

1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Queda Esconderijo Proteção 

Espada Luta Defesa Recurso 

Refúgio Queda Proteção Atenção 

Monstro 

Devorador 

Gigante Adversário Os perigos do 

lugar 

Elemento 

Cíclico 

Roda Registrar a aproximação 

do gigante 

Perigo 

Personagem Gigante horripilante Inimigo Adversário 

Água Queda “matar” a sede Vida 

Animal Pássaros Desviar a atenção do 

gigante 

Aliados 

Fogo Chamas altas Desviar a atenção do 

gigante 

Vida 
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4. Dados complementares. 

Data: 21/05/2007 

Idade: 53 anos 

Sexo: Masc. (  )      Fem. (X) 

Profissão: Professora  

Há quanto tempo está exercendo o magistério? 32  

Quais disciplinas você leciona atualmente? Português/inglês  

 

Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 

Leciona no Ensino Médio:              sim (  )      não ( X ) 

Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não ( X ) 

Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 

Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )      não ( X ) 

Qual a sua religião? Católica  

 

Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe “media” 

 

Onde nasceram; qual a origem de: 

 

a) Seu pai? Pernambuco (Cabo) 

b) Sua mãe? Pernambuco (Vitória) 

c) Seus avós? Maternos (PB) Paternos (PE)        

d) Seus bisavós? Afros  
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Protocolo 09 (Língua Portuguesa) 
1.  Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT 9) 

 
1. “Sr. João morava entre as montanhas tranqüilamente.Tinha um sitiozinho bem cuidado. Por 
perto havia um açude. Onde cultivava peixes, camarão. 
2. Mas de vez em quando, aparecia por lá um urso malvado que afugentava seus animais, 
além de comê-los. 
3. Já cansado de tamanha façanha o agricultor resolveu se armar para enfrentá-lo. Então 
pegou sua espada, fogos para espantar o animal e saiu para afugentá-lo, ou matá-lo. 
4. Da saída de sua cabana avistou de imediato o seu cão Rubi a latir para o animal o qual 
tentava devorá-lo. 
5. Sr. João então soltou os fogos que caíram perto do animal assustando o urso e salvando o 
cão desse bicho feroz. 
6. Como era uma pessoa de paz resolveu não matar, mas só assustar essa terrível fera que 
vinha atrás de comida.” 

 
 

2. Questionário AT.9 
    Data: 21/05/2007 
 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a)Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 2 
ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
A idéia central girou em torno da vida tranqüila do homem. Fiquei indecisa em uma 
solução: se mataria o urso. 
 
b)Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
De imediato, não. Mas acredito que me inspirei em Histórias já lidas, experiências ou até 
mesmo filmes. Não lembro dos títulos.  
 
c)Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
Homem, urso, natureza, fogo, água. 
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
Gostaria de eliminar a espada, porque ela machuca, fere, mata. 

 
d)Como termina a cena que você imaginou? 
O urso se afastando do cachorro e das terras do Sr. João. 

 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 
 De acordo com a narrativa, estaria na casa cuidando dos afazeres domésticos, mas 
socorreria o marido no momento preciso.   
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Fogos  Atemorizar o animal Defesa 

Espada Espadas Proteger o personagem Defesa 

Refúgio Cabana Refúgio Proteção 

Monstro 
Devorador 

Urso Fazer o mal Mal para a 
família 

Elemento 
Cíclico 

Fogos Espantar Defesa 

Personagem Sr. João Conservar e proteger sua 
morada 

O bem 

Água O açude Nutrir a terra e o homem Alimento 

Animal O cão Proteger A amizade 

Fogo Fogos Amedrontar A defesa 
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4. Dados complementares.  

 
Data: 11/ 05/ 2007 
 
Idade: 48 
 
Sexo: Masc. (  )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 23 anos e 2 meses 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente?  Língua Portuguesa 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não ( X ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )      não ( X ) 
 
Qual a sua religião? Católica 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe Média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Interior de Pernambuco – Município de Orobó 
 
b) Sua mãe? O mesmo do pai. 

                                    
c) Seus avós?    Idem    

 
d) Seus bisavós?  
                               

 
 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

562

Protocolo 10 (Língua Portuguesa e Inglês) 

1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT 9) 

1. “Era uma vez num mundo não muito distante, onde as invenções humanas surgiam no 
contato com a natureza numa perfeita harmonia. Uma simples queda de uma maçã 
transformaria as leis da física. 
2. Todavia, o dedo do Super-humano com sua ambição e inconseqüência, conseguiu 
transformar em vilão uma estrela-amiga, que até então, era apenas e honrosamente 
protagonista da vida no planeta terra. 
3. Os efeitos dessa mudança são cruéis. Seus raios são como uma espada muito afiada 
talhando o solo e deixando cicatrizes mais profundas. 
4. Nosso refúgio ainda é nossa casa, mas por quanto tempo? 
5. Afinal, a casa-mãe terra está sendo devorada pelos gases das fábricas, carros, etc. Frutos da 
evolução do planeta, que mata, põe fogo e tira o direito à vida das pessoas, peixes e plantas.” 
 
 
2.Questionário AT.9 
   Data: 16/04/2007. 
 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

 Construí minha história em torno de algo que me preocupa profundamente, as 
transformações climáticas e conseqüências trágicas à terra. 
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
 Não, trata-se de uma preocupação latente na minha vida. 
  
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
- A queda da maçã  - peixe         - a espada 
- A casa    - rio 
- O sol    - o homem 
- Os gases                      - terra 
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

                        Nenhum elemento! 
d) Como termina a cena que você imaginou? 

Não sei, só espero que não termine como comprovam todas as estatísticas dos 
cientistas. 

 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 

Sob as árvores, pensando, refletindo coletivamente melhoras efetivas para a 
sobrevivência da terra.  
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda A maçã se desprendendo 

da copa da árvore. 
Transformação Idéia  

Espada Raios solares Causa a seca e 
esterilidade do solo 

Perigo 

Refúgio Minha casa Aconchego e proteção Ainda a 
segurança 

Monstro 
Devorador 

Gases poluentes, efeito 
estufa, desmatamento 
 

Gerir todos os 
problemas ambientais 

Arma letal 

Elemento 
Cíclico 

Terra --------- Organismo vivo 
que precisa de 
proteção 

Personagem O homem Fazer o mal, agindo com 
inconseqüência  

Prepotência  

Água Rio Alerta  Vida na UTI 

Animal Peixe Denúncia e pedido de 
socorro  

Morte  

Fogo A queimada 
indiscriminada das árvores 

Destruição  Fúria da 
natureza 
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4. Dados complementares.  
 
 

Data: 16/04/2007 
 
Idade: 33 
 
Sexo: Masc. (  )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 13 anos  
 
Quais disciplinas você leciona atualmente?  
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (  )      não (X) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )      não (X) 
 
Qual a sua religião? Católica apostólica. 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe Média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

e) Seu pai? Paraíba - Conceição 
 
f) Sua mãe? Pernambuco – Serra Talhada  

                                    
g) Seus avós?  Conceição e Serra Talhada      

 
h) Seus bisavós? Ceará e Paraíba  
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Protocolo 11 (Língua Portuguesa e Inglês) 

1. Seqüência Narrativa. (da história do desenho do AT 9) 
 
1. “O grande rei Alberto, sabendo que havia um feroz dragão em seu reino que estava a 
destruir as plantações e casas com as suas labaredas de fogo resolveu fazer uma batalha 
pessoal. 
2. Pegou o seu fiel cavalo e seguiu para a floresta. Lá chegando e não vendo ainda o dragão 
contentou-se em banhar-se na cachoeira e investigar uma gruta que havia ali perto:“quem sabe 
esta possa ser um bom refúgio do feroz dragão.” Pensou ele. 
3. O sol estava esplendoroso, havia até uma solitária rosa por perto. 
4. E pensando em como o universo caminha nas soluções dos problemas aparece o dragão. 
5. A batalha teve início e como o rei era um excelente na espada, seja com a mão direita ou 
esquerda, em poucos minutos derrotou o dragão e livrou o seu reino daquela terrível ameaça.” 

 

2. Questionário AT.9 
    Data: 22/05/2007. 
 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

A idéia central utilizada foi da importância da defesa de seu rei e de seus súbitos. 
Pensando nisso não houve indecisão quanto a solução.   
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
A inspiração surgiu devido a leitura de livros que retrataram reinados, como o Rei 
Arthur. 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
 - O rei e o dragão.  

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

A rosa, porque ela ficou distante dentro de um cenário de luta, de violência.    
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
Termina o rei matando o dragão com a sua espada.  
 
 

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 

Eu estaria ao lado do rei, lutando também, se não com uma espada, mas com um arco e 
flecha.   
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Cachoeira Trazer calma ao ambiente Retorno, 

recomeço, o  
esforço, a 
superação. 

Espada Uma espada Justiça e de defesa Divisor de águas, 
a ferramenta de 
auxílio no 
propósito.  

Refúgio Uma gruta Socorrer o rei, proteção. O retiro, a pausa 
para o retorno. 

Monstro 
Devorador 

Dragão São os problemas, 
complicar a vida do reino. 

Os problemas, as 
situações limites. 

Elemento 
Cíclico 

O sol e a flor Transformação, 
vitalidade, renovação. 

A esperança  

Personagem O rei Proteção, de organizador 
do caos 

A justiça 
enquanto ser 
modificador de 
si.  

Água O lago Limpeza, pureza Limpeza, uma 
nova chance. 

Animal O cavalo Auxílio, companhia A força inata 

Fogo Sai da boca do dragão Destruição  Benefícios ou 
não dependendo 
da intenção.  
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4. Dados complementares.  
 
 

Data: 22/05/2007. 
 
Idade: 37 anos 
 
Sexo: Masc (  )      Fem (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 12 anos  
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Português e Inglês    
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )      não (X) 
 
Qual a sua religião? Católica. 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Nasceu no Ceará, Iracema 
 
b) Sua mãe? Nasceu em Pernambuco, Irajá  

                                     
c) Seus avós?  Ceará e Pernambuco 

 
d) Seus bisavós? Ceará e Pernambuco   
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Protocolo 12 (Língua Portuguesa e Inglês) 

1. Seqüência narrativa. (história do desenho do AT 9) 

1. “Ao retratar a queda eu pensei em alguém que perde o equilíbrio e que, rapidamente, se 
recupera. 
2.  A espada me veio à mente como algo afiado, duro, estático e contundente. 
3. Já o refúgio é uma caverna que protege os homens primitivos e suas famílias dos perigos e 
intempéries naturais.  
4.  O monstro devorador os ameaça com seus dentes pontiagudos. 
5.  Mas a religiosidade e a espiritualidade da mandala mística os protege com uma nova 
crença onde as crianças poderão brincar em paz nas cachoeiras, com seus bichinhos de pelúcia 
e animais de estimação e dormir com lindos sonhos em mente.”  
 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 16/04/2007. 
 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Eu construí a idéia central da história em idéias ou lembranças da infância e não 
fiquei indecisa em nenhuma das soluções.  

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Sim, os seriados de TV da época da minha infância (Perdidos no Espaço, Tom e Jerry, 
Terra de Gigantes, Túnel do Tempo) 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
Animais de estimação e bichinhos de pelúcia, formados cíclicos ou arredondados 
que dão, ao mesmo tempo, idéia de continuidade, princípio e fim. 
 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
Não. Os elementos são representações legitimas do meu imaginário, meus desejos 
e lembranças muitos queridas. Não os quero eliminar. 

 
d) Como termina a cena que você imaginou? 

Com uma boa noite de sono, com a consciência tranqüila como a de uma criança, 
dormindo ao lado do seu bichinho de pelúcia.  

 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você  estaria? E o que 
faria? 

Eu estaria ao lado da Cabala Cíclica com a Estrela de David ao centro porque o meu 
lado religioso é muito forte e eu protegeria a família primitiva refugiada na caverna. 
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3. No Quadro Abaixo Você Deve Explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Figura humana 

 
Mostrar equilíbrio Alterações ao 

longo da vida 

Espada Pelo próprio objeto Mostrar dureza, 
dificuldades 

As dificuldades 
da vida 

Refúgio Caverna  Abrigar uma família Segurança e 
aconchego 

Monstro 
Devorador 

Boneco com dentes 
terríveis 

Amedrontar e assustar Perigos e 
armadilhas da 
vida 

Elemento 
Cíclico 

Mandala ou cabala de 
David 

Dar paz às pessoas Religiosidade 

Personagem Coelhinho  Dar um ar lúdico A fase da 
infância 

Água Cachoeira Dar frescor e 
tranqüilidade 

Paz, 
relaxamento, 
descanso 

Animal Gatinho Dar afetividade Fase da infância 

Fogo Fogueira Aquecer, reunir e 
agregar 

União, 
fraternidade, 
congregação 
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4. Dados complementares 
  
Data:16/04/2007 
 
Idade: 45 
 
Sexo: Masc (  )      Fem (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Português/Inglês 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (X)      não (  ) 
 
Qual a sua religião? Judáica 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer?  
 
Sendo professora da Rede Mundial do Recife eu julgo pertencer à classe muito pobre pelos 
motivos mais óbvios. 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Alemanha, Gottinghen  
 
b) Sua mãe? Alemanha, Gosslar  

                                    
c) Seus avós?   Alemanha, Müllerstad       

 
d) Seus bisavós? Alemanha, Müllerstad 
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Protocolo 13 (Língua Portuguesa) 

1. Seqüência Narrativa. (história do desenho do AT 9) 

1. “Havia em um lugar distante um homem chamado Teco: eremita por convicção, não 
gostava de compartilhar sua companhia com ninguém, porém foi obrigado a fazê-lo com o 
terrível monstro cobrão. 
2.  O eremita sempre pensou em acabar com o seu inimigo, contudo nunca realizou o feito, 
porque não possuía uma arma que fosse adequada para isso.  
3.  Um dia, Teco conseguiu uma espada e com ela realizou seu antigo desejo.” 
 
 
2. Questionário AT.9 
     Data: 16/04/2007. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Em torno do homem como ser social. 
 

b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
Não. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
1 – o homem. 
2 – o monstro. 
3 – o ambiente. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

O monstro, pois não é preciso a maldade para a bondade está presente em 
nossas vidas. 

             
d) Como termina a cena que você imaginou? 

O homem eliminando o monstro. 
 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 

Eu estaria ao lado de Teco e o ajudaria a destruir o monstro. 
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3. No Quadro Abaixo Você Deve Explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Cachoeira Alimenta a vida dos 
rios 

Tornar a vida de todos 
possível 

Espada Espada Defender Força 

Refúgio Caverna Proteção Abrigo 

Monstro Cobra Ataque Maldade 

Cíclico Nuvens Chuva Trazer a vida 

Personagem Teco Viver Homem 

Água Rio Estruturar o lugar Trazer a vida 

Animal Ave (pato) Alimentar Manter o homem vivo 

Fogo Fogueira Luz Aquecimento 
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4. Dados complementares. 
 
 
Idade: 43 ANOS 
 
Sexo:     Masc (X)       Fem  (    ) 
 
Profissão: Professor  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 20 anos 
 
Quais  disciplinas você leciona atualmente: Português  
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (X)       não (  ) 
 
 
Religião: Católico  
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? NE 
 
b) Sua mãe? NE 

                                    
c) Seus avós?  NE  

 
d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 14 (Biologia) 

1. Seqüência Narrativa. (história do desenho do AT 9) 

1. “Esta cena mostra uma família que estava acampando num lugar agradável com cachoeira, 
rios, plantas.  
2. Fizeram uma fogueira e estavam se preparando para montar sua barraca quando de repente, 
apareceu um homem correndo, vindo de trás da cachoeira, armado com uma espada, 
mandando que a família se escondesse. 
3. Então eles se refugiaram numa caverna. 
4. E o homem começou a lutar contra um dragão que também tinha saído da cachoeira. Mas o 
guerreiro caiu e se machucou. 
5. E o homem que estava desarmado correu e pegou uma tocha da fogueira e passou a 
proteger sua família e o guerreiro do monstro. 
6. Ele não sabia o que fazer direito, mas o guerreiro foi orientando suas ações até que o 
monstro voltou para a cachoeira e os deixou em paz.” 
 

2. Questionário AT.9 
     Data: 16/05/2007. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
A partir do monstro devorante eu tive a idéia de mostrar um dragão e um guerreiro de 
capa e espada que atravessaram “do nada” uma cachoeira e passaram a lutar e 
assustar uma família que estava no local por acaso.  

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Sim, filmes como “túnel do tempo”, que mostravam viagem através do tempo usando 
uma espécie de portal e desenhos animados. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
 O monstro devorante, a espada, o fogo, o refúgio, a cachoeira e a família (como 
personagem)  

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

O cachorro, porque eu não dei função a ele na história. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou?Com o monstro recuando, indo embora para 
a cachoeira e as pessoas ficando aliviadas por isso. 

 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 
Dentro do refúgio cuidando dos filhos. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda O guerreiro com a espada 

caído no chão  
Foi ele quem primeiro 
lutou com o dragão e 
ajudou o homem a 
espantá-lo 

Orientação 

Espada Uma espada Arma de defesa Uma defesa 

Refúgio Uma caverna Abrigar a família Lugar seguro 

Monstro 
Devorador 

O dragão Causar medo, assustar O perigo 

Elemento 
Cíclico 

O sol Mostrar que ainda estava 
de dia 

Ciclo do dia e 
da noite, que 
esta sempre 
recomeçando 

Personagem Uma família com pai, mãe 
e filhos 

De mostrar que estavam 
sendo ameaçados pelo 
dragão 

O medo e 
também a 
mudança de 
atitude para 
defender-se do 
dragão 

Água Rio e cachoeira Mostrar que o lugar era 
agradável 

A parte boa do 
passeio, mas 
que escondia um 
mistério  

Animal O cachorro Ajudar o homem a 
defender a família 

Defesa  

Fogo Uma fogueira e uma tocha Ajudar na defesa da 
família  

A opção 
encontrada para 
afastar o dragão 
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4. Dados complementares.  
 

Data: 16/05/2007 

Idade: 42 anos 

Sexo: Masc.  ( )      Fem. (X) 

Profissão: Professora  

 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 10 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Ciências e Biologia  
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )       não (X) 
 
Qual a sua religião? Evangélica (não praticante) 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe Média  
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a)  Seu pai? Recife 
 
b) Sua mãe? São Vicente Ferrer – Zona da Mata PE 

                                    
c) Seus avós? Interior de Pernambuco/Recife       

 
d) Seus bisavós? Interior de Pernambuco 
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Protocolo 15 (Biologia) 

1. Seqüência Narrativa. (história do desenho do AT 9) 

1. “Um personagem chamado Zeca resolveu tomar um banho de piscina e pulou do alto de um 
prédio. 
2. Ao chegar na piscina viu um monstro feroz com uma espada enorme na mão. 
3. Então Zeca correu e procurou um refúgio, uma velha caverna. Passou o dia e a noite lá 
dentro, e começou a sentir fome. 
4. Com algumas varetinhas ele fez um foguinho para se aquecer. 
5. Para comer ele teria que sair da caverna e pescar num rio próximo. Ele preferiu arriscar, foi 
no rio pescou um peixinho e o assou no fogo. 
6. Quando o dia amanheceu, o monstro não estava mais lá e Zeca pode ir para casa.” 
 
 
2. Questionário AT.9 

 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Em torno da fuga do monstro. Não fiquei indecisa. 
 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Não, especificamente. Inspirei-me nas histórias infantis em que sempre aparecem 
monstros devoradores. 

 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
O personagem e o monstro. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 
O prédio que simbolizava a queda, porque ele ficou fora do contexto. 

 
d) Como termina a cena que você imaginou? 

Zeca, o personagem, saindo da caverna e voltando para casa. 
 

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 

 Eu estaria do lado de fora da caverna, espantando o monstro devorador de crianças. 
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3. No quadro seguinte, você deve explicar: 
 

1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 

 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Por um boneco 
caindo de um prédio 

Serviu como 
trampolim Um mergulho 

Espada Espada Aterrorizar A força 

Refúgio Caverna Esconderijo O medo do monstro 

Monstro 
devorador Boneco feio Assustar O medo 

Elemento Cíclico Reprodução dos 
peixes Povoar o lago A vida 

Personagem Boneco Brincar As brincadeiras infantis 

Água Piscina e rio Diversão ambiente 
para a vida Brincadeiras 

Animal Peixes  Povoar o lago e 
alimentação A fonte de alimento 

Fogo Fogueirinha Aquecer o 
personagem 

A necessidade de 
aconchego 
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4. Dados complementares:  
 

Data: 16/08/2005. 
 
Nome: Protocolo 15 
 
Idade:  37 anos 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 17 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Ciências  
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (  )      não (X) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (X)      não (  ) 
 
Qual a sua religião? Espírita 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe Média  
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? NE 
 
b) Sua mãe? NE 

                                    
c) Seus avós? NE 

 
d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 16 (Biologia) 

1. Seqüência Narrativa. (da história do relato do AT 9) 

1. “A chapeuzinho vermelho, como sabemos, é uma menina indefesa e desobediente que foi     
levar doces para sua avó. 
2. Existe um fato que até hoje não foi relatado nesse conto: chapeuzinho vermelho não optou 
pelo caminho, o qual sua mãe não havia recomendado pelo fato de ser curto e assim ela 
chegar mais rápido a casa da vovó. Não! 
3. O que aconteceu é que ela viu que do caminho, onde ela não podia percorrer, que havia 
muita fumaça e todos os bichinhos corriam desesperados. 
4.  Então, ela seguiu a fumaça e viu que as árvores estavam em chamas. 

  5.  Viu a mamãe-pata fugindo com seus filhotes para protegê-los, viu, ainda, bebezinhos de 
aves que acabaram de romper a casca do ovo prestes a serem devorados pelo fogo. 
6.  A garotinha comovida com tudo isso tentou resgatar as avezinhas indefesas. 
7.  E ouviu, nesse momento, uma voz horrível que lhe fez sentir medo. Saia daí sua atrevida! 
Era um monstro horroroso que queria de qualquer forma acabar com aquela floresta. 
8.  Chapeuzinho quis entender porque ele queria fazer aquilo. 
9. O monstro explicou que ele já foi humano um dia, ele era um químico bem-sucedido e no 
seu laboratório, um dia, ocorreu uma explosão que o tornara naquela forma abominável. 
10. Com isso ele perdeu seu emprego, sua família e sua identidade. 
11. E ficou revoltado ao ver a harmonia daquela floresta, onde todos os seres tinham seu lar, 
estavam todos em bandos (entre amigos). 
12. E ele sozinho, por esse motivo ele quis acabar com aquele lugar. 
13. Chapeuzinho interveio e falou que no mundo existem muitos seres todos diferentes uns 
dos outros. O fato dele ser diferente não era motivo para ele ser infeliz. 
14.  O que vale são os sentimentos que guardamos no nosso coração.  
15.  E que as aparências são imperceptíveis quando nossas intenções são positivas. 
16.  O monstro chorou ao ouvir isso, mas não se conformou, mesmo assim, então ele rosnou 
para a menina e pôs-se a persegui-la. 
17.  Chapeuzinho gritou por socorro e correu o máximo que pode, até que caiu em uma poça 
de água à sua frente, e não conseguiu mais se reerguer. 
18.  Nesse momento, surgiu o guarda-florestal que foi acionado para aquele local, para apagar 
o fogo e com uma espada ele rendeu o monstro que ameaçava chapeuzinho. 
19.  A menina gritou e pediu que não fizesse nenhum mal ao monstro, pois ele tinha um bom 
coração e só precisava de mais uma chance para reaprender a viver e se aceitar como ele era. 
20.  O monstro comovido com essa atitude prometeu não mais ser malvado. 
21.  E ajudou o guarda florestal a apagar o fogo. 
22.  Chapeuzinho se despediu dos dois amigos e continuou seu caminho para a casa da vovó. 
23.  Por esse motivo ela se atrasou e não encontrou mais a vovó e sim o lobo mau. 
24.  Mas essa história todo mundo já conhece não é?” 
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2. Questionário AT.9 

I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 

 
a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 

2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

“Da questão da importância da vida e seus valores (a amizade, a questão da luta pela 
sobrevivência)”.  
Ficou indecisa sobre “A questão do monstro, sobre suas características, já que é um caso que 
não faz parte da nossa realidade, então procurei trazer para mais próximo da realidade 
colocando-o como uma aberração ou mutante.” 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc.? Quais? 

A história do chapeuzinho vermelho e o filme “Sonhos” de Kurosawa, que trata da 
manipulação na natureza pelos homens. 
 

c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 

 
1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  

  O fogo, o monstro, chapeuzinho e o guarda-florestal. 
 

2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

            Nenhum. Porque acho que no contexto criado todos se encaixam.             

d) Como termina a cena que você imaginou? 

-Chapeuzinho dá continuidade ao conto, com a vovó, o lobo mal, etc. 
-O monstro e o guarda florestal ficam amigos. 
-E o monstro, mesmo com sua deficiência física, tenta se enquadrar, novamente, na 
sociedade. 
  

e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 

faria? 

Apagando o fogo. Talvez fosse um bombeiro, ou biólogo (como de fato sou) recolhendo os 
animais que tivesse dificuldade de escapar.  
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3. No quadro seguinte, você deve explicar: 
 

1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 

 
 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 

Queda Poça de água Queda da personagem Cansaço 
desmotivação 

Espada Arma utilizada pelo 
guarda- florestal 

Ameaçar e render o 
monstro Defesa 

Refúgio Mamãe-pata e seus 
filhotes 

Mostrar a luta pela 
sobrevivência 

Aconchego 
segurança 

Monstro Químico acidentado Ser o parâmetro entre o 
bem e o mal 

Mudança aceitação 
recomeço 

Cíclico Aves no ninho 
Demonstrar  o começo 

de uma vida que 
progride 

Fragilidade vida 

Personagem Chapeuzinho 
vermelho 

Articuladora da paz e 
da reflexão 

Deus reconforto 
recomeço  

oportunidade bem-
estar 

Fogo Chama na árvore 
Provocar incêndio por 

conta da revolta do 
monstro 

Revolta final ferido 

Animal  Mamãe-pata Socorrer a prole Defesa, instinto 
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4. Dados complementares.  
 
Data: 04/08/2005. 
 
Idade: 26 
 
Sexo: Masc. (  )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 05 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Ciências e Biologia 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)       não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )        não (X) 
 
Qual a sua religião? Católica Apostólica Romana 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média baixa 
 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? NE 
 
b) Sua mãe? NE 

                                    
c) Seus avós?  NE  

 
d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 17 (Disciplinas Pedagógicas) 
 
1. Seqüência narrativa. (história do desenho do AT 9) 

1. “Este desenho tem 2 conotações: a primeira retrata a natureza, um cantinho com os 
ingredientes da natureza que retrata a paz. Uma casa (com família) árvores, cachoeira, 
mar/rio, o homem simples pescando, sol, pássaros a voar. Os desafios da natureza, numa 
montanha. Mesmo entre pedras, árvores brotando vida. 
2. Em contrapartida temos também o homem destruindo a natureza, a mesma natureza que lhe 
dá o sustento.  
3. Este homem torna-se DEVORANTE, quando banaliza a vida do outro, talvez levado pela 
ânsia do consumismo atrelado à falta de Deus.” 
 
 
2. Questionário AT.9 
    Data: 24/05/2007. 
 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

Retratar um local de paz, em que a natureza esteja presente.   
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
Não. 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
O mar, a família e a natureza.  

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

A destruição, a violência.  
Violência como diz a própria palavra só destrói, maltrata, desumaniza as pessoas.   

 
d) Como termina a cena que você imaginou? 
O homem usando uma arma para ameaçar o outro.    
 

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 

Estaria em casa protegendo a minha família, e em outra situação fazendo o que gosto 
caminhado na areia da praia, contemplando a natureza e conversando com Deus. 
Obs.: no término da cena surgiu um homem com uma arma.       
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Queda d’água Abastecer/alimentar o 

rio/mar 
Vida 

Espada Revolver  Destruir Morte 

Refúgio Casa Guardar Família 

Monstro 
Devorador 

“Homem” destruindo a 
natureza/homem  

Destruir Violência 

Elemento 
Cíclico 

Pássaro Desbravar, ir além A busca do 
novo 

Personagem Homem/mulher União Família  

Água Mar Vida Mistério 

Animal Pássaros União Grupo 

Fogo Árvores queimando Destruição  A busca do 
lucro 
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4. Dados complementares.  
 
 

Data: 24/05/2007 
 
Idade: 46 anos 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 21 anos  
 
Quais disciplinas você leciona atualmente?  
 
Educação Especial, Didática da matemática, História da Educação, Prática pedagógica.    
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)       não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não ( X ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )       não ( X ) 
 
Qual a sua religião? Católica. 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Piauí  
 
b) Sua mãe? Piauí  

                                     
c) Seus avós?  Pernambuco / Bahia / Piauí   

 
d) Seus bisavós? Pernambuco / Bahia / Piauí   
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Protocolo 18 (Inglês) 

1. Seqüência narrativa. (história do desenho do AT 9) 

1.  “Era uma vez um pequeno índio que morava em um lindo bosque, com flores, rio, 
cachoeira e vivia feliz com essa paz, essa pureza de lugar e de vida. Sua vida era “limpa” sem 
poluições (sonora, lixo, maldade...). 
2.   Até que apareceu um monstro perigoso que apesar de todo o seu “conhecimento” tentava 
acabar com a vida feliz do pequeno índio. Esse monstro chamava-se HOMEM. 
3.   O indiozinho combatia com sua pequena espada esse monstro que não respeitava seu 
espaço. Difícil, mas não impossível. 
4.  E depois de tentar lutar contra o monstro ele percebeu que talvez convidando o monstro 
para viver com ele o monstro, que era muito forte, fosse dominado e mudasse de 
comportamento. 
5.  E depois de muitas noites em volta do fogo e da lua com estrelas do céu eles viraram 
amigos e o monstro resolveu morar com o indiozinho. Será???” 
 

 
2. Questionário AT.9 

 
 

I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
A preservação da natureza. Não 

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
 Não. Pela vida. 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
  A água. O fogo.   

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

  O homem. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
O homem percebendo o seu verdadeiro papel nesse “MUNDINHO EM QUE VIVEMOS”.     

 

 e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que faria? 

Eu estaria com o “Indiozinho” e tentaria junto com ele (porque sozinha é mais difícil) manter 
lindo o lugar em questão. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar. 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos  
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Cachoeira Compor o ambiente Paz 

Espada Espada Salvar Paz 

Refúgio A casa do 
“indiozinho” 

Acolher o seu morador Proteção 

Monstro 
Devorador 

Homem  Não respeito Destruição 

Elemento 
Cíclico 

A água que corre Vida Harmonia  

Personagem Índio Salvar sua terra Felicidade  

Água Rio e cachoeira Seguir seu curso, 
alimentar, limpar 

Vida 

Animal Homem Destruir O possível resgate 

Fogo Fogo, fogueira, 
noite, lua, estrela 

Aquecer, refletir A conscientização  
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4. Dados complementares.  
 

Data: 24/07/2005  
 
Idade: 48 anos 
 
Sexo: Masc. ( )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 23 anos  
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Inglês 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (x)       não (X) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (  )       não (X) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )       não ( X ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (X)       não (  ) 
 
Qual a sua religião? Católica. 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média  
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? NE 
 
b) Sua mãe? NE  

                                     
c) Seus avós? NE 

 
d) Seus bisavós? NE 
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Protocolo 19 (Educação Artística) 

1. Seqüência Narrativa. (história do relato do desenho do AT 9) 

1. “Bate no peito um coração. Um coração que é vida amor, sonho e realização. 
2. Na queda vertiginosa palpita sem parar inversamente, belamente em busca da felicidade 
3. No redemoinho das situações do cotidiano tantos papéis a desempenhar tantas máscaras 
para colocar  
4. E a cada colocação/vivência dos papeis a vontade de acertar, de dar o melhor de si 
5. O monstro da cobiça, da inveja, dos desejos em permanente alerta tenta devorar o amor, o 
sonho, as realizações 
6. O fogo que expele busca alcançar a tudo e a todos devorar... 
7. Mas bate um coração, vida, vidas que tentam lutar contra o intenso calor 
8. As flamejantes labaredas que a todos querem queimar, destruir... Acabar 
9. A dor intensa da espada que tenta alcançar a vida que em uma queda intensa se faz  
10. Mas o bálsamo que flui dos fluidos da vida, dos sonhos, dos desejos refrescam e faz a vida 
que palpita no peito dos que sonham o desejo/vontade necessidade de lutar pela existência que 
precisa/deve ser intensa, feliz, sublime, gratificante... 
11. O colo, o peito, o abrigo, amortece a (s) quedas que na estrada da existência irão acontecer 
almofada de penas que serve de concha para abrigar a cada ida e vinda das tantas viagens 
12. Correrias, tempestades, festas, farras, 
13. Batalhas/guerras pelo pão nosso de cada dia! 
14. Que a vida/coração que bate no peito do (a) sonhador (a) ao ACABAR...deixe marcas 
intensas de amor nas marcas da existência!” 
 
 
2. Questionário AT.9 
     Data:  02/05/2007. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 

A idéia de uma vida que busca sentido para sua existência...uma busca de ser feliz! Não, 
tentei fazer conexões entre os elementos propostos...pensando bem, esqueci de falar do 
peixe.  
 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 
Creio que inspirada em obras surrealistas, representação metafórica de sonhos. Salvador 
Dali, Cícero Dias...   
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
 Figura humana, coração, espada, monstro, redemoinho, água, fogo. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

O peixe, acho, não construí um sentido coerente para sua existência. 
 
d) Como termina a cena que você imaginou? 
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Na morte, gratificada por uma existência plena... razão plena/nobre da existência 
humana: o valeu a pena existir/viver.     
 

      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria? 
Na imagem do coração... plena da vida lutando para que ela faça realmente sentido para si e 
para os outros. 
 
3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Figura humana Existência  A vida 

Espada Espada Machucar Ato de ferir   

Refúgio Concha cheia de penas Amortecer as quedas O(s) calo(s) 

Monstro 
Devorador 

A imagem de um rosto Engolir  Exigências do 
mundo 

Elemento 
Cíclico 

Espiral Envolver A velocidade da 
vida 

Personagem Um coração  Representar 
energia/movimento  

A vida 

Água Mar/rio/riacho Esfriar/resfriar Bálsamo refrescante 

Animal Peixinho Estar no seu habitat Vida 

Fogo Labaredas Queimar O ato de consumir 
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4. Dados complementares.  

 
Data: 02/05 /2007 
 
Idade: 57 anos 
 
Sexo: Masc. (  )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 21 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Artes e Didática da Arte 
 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não (X) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (X)      não (  ) 
 
Qual a sua religião? Católica  
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Média 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Interior do estado de Pernambuco – Alto Sertão – uma pequena cidade: 
Salgueiro 

 
b) Sua mãe?  idem 

                                    
c) Seus avós? idem        

 
d) Seus bisavós? idem 
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Protocolo 20 (Educação Artística) 

1. Seqüência narrativa. (relato da história do desenho do AT 9) 

1.  “Uma aspirante a sacerdotisa precisa enfrentar algumas provas de coragem para conseguir 
o grau e ser aceita no clã. A prova consiste em viajar para um país longínquo levando apenas 
a roupa do corpo e sua espada. 
2.  Seguindo as orientações da sua mestra deverá encontrar a cachoeira que fica próxima á 
“luz que sempre gira”; depois que encontrá-la deverá fazer uma fogueira, saudar os deuses e 
mergulhar nas águas geladas para destruir o monstro que guarda a entrada do abrigo da pedra 
da lua. 
3.  Quando conseguir chegar ao abrigo da pedra da lua deverá trocar sua espada deixando-a lá. 
4.  E trazendo a que irá lhe conferir o grau de sacerdotisa da lua quando regressar ao seu 
país.” 

 
 

2. Questionário AT.9 
    Data:16/05/2007. 
 
I. RESPONDA COM ATENÇÃO AS SEGUINTES PERGUNTAS: 
 

a) Em torno de que idéia central você construiu a sua história? Você ficou indeciso entre 
2 ou mais soluções? Se for o caso, quais? 
Uma prova iniciática. Não.  

 
b) Você foi, por acaso, inspirado por alguma leitura, filme, etc...? Quais? 

Sim, as Brumas de Avalon. 
 
c) Indique dentre os 9 elementos do seu desenho: 
 

1º) Os elementos essenciais em torno dos quais você construiu o seu desenho.  
    A sacerdotisa e a espada. 

 
2º) Os elementos que você gostaria de eliminar. Por quê? 

Nenhum. 
 

d) Como termina a cena que você imaginou? 
A sacerdotisa voltando ao seu país de origem. 

 
      e) Se você tivesse de participar da cena que você compôs, onde você estaria? E o que 
faria?Seria a sacerdotisa. Estaria numa floresta. Cumpriria o que me foi pedido, me 
submetendo ao teste e depois regressando ao meu país. 
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3. No quadro abaixo você deve explicar: 
 
1º) Na coluna A escreva que figura representa, em seu desenho, os elementos pedidos. 
2º) Na coluna B diga qual a função ou papel desempenhado em seu desenho  por cada um dos 
9 elementos. 
3º) Na coluna C diga o que simboliza para você, pessoalmente, cada um dos 9 elementos. 
 

 
 

Elementos 

 
A  
 

Representado por 

 
B 
 

 Função 

 
C 
 

 Simbolizando 
Queda Cascata Queda d’água A força da 

natureza 

Espada Espada de prata Arma Coragem 

Refúgio Caverna subterrânea Um obstáculo a vencer Um mergulho 
interior 

Monstro 
Devorador 

Tubarão Uma das provas a 
vencer 

Os nossos 
medos 

Elemento Cíclico Farol De indicador do 
caminho 

A luz que 
buscamos na 
vida 

Personagem Sacerdotisa Criatura a ser testada A mulher diante 
dos desafios da 
vida 

Água Mar Veiculo dos obstáculos 
a serem ultrapassados 

A fonte da vida 

Animal Peixe De mostrar que o 
monstro pode ser 
vencido 

O meu signo 
astrológico 

Fogo Uma pequena fogueira De aquecer A força de 
transmutação 
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4. Dados complementares:  
 

Data:16/05/2007 
 
Idade: 49 anos 
 
Sexo: Masc. (  )      Fem. (X) 
 
Profissão: Professora  
 
Há quanto tempo está exercendo o magistério? 27 anos 
 
Quais disciplinas você leciona atualmente? Arte 
 
 
Leciona no Ensino Fundamental:   sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Médio:              sim (X)      não (  ) 
 
Leciona no Ensino Superior:          sim (  )      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Pública:   sim (X)      não (  ) 
 
Trabalha em Instituição Privada:     sim (  )      não (X) 
 
Qual a sua religião? Wicca 
 
Qual a classe social a qual você se julga pertencer? Classe Média baixa 
 
Onde nasceram; qual a origem de: 
 

a) Seu pai? Na Paraíba - Guarabira 
 
b) Sua mãe? Em Pernambuco – Recife 

                                    
c) Seus avós? Em Pernambuco e Paraíba       

 
d) Seus bisavós? Não sei  
               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 


