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Decifrar o que vejo no desenho e 
foracluir o que não vejo

O construto expressão revela que o sujeito possui marcas 
constitutivas de afetos, sentimentos que lhe permitem exprimir-se. 
Ao solicitar que um sujeito faça um desenho, ele o faz de acordo com 
seus processos inconscientes. “O desenho pode ser considerado a 
representação de formas sobre a superfície, por meio de linhas, pontos 
e manchas, com objetivo lúdico, artístico, científico ou técnico”. 
(FERREIRA, 1999, p. 648). A arte de representar com o lápis e o 
papel um tema real, simbólico e imaginário expressa o traçado, risco, 
esboço e gestalt que o sujeito, de forma manifesta e latente, enuncia sua 
produção. Se o desenho quando acompanhado pela consigna: escreva o 
que você quis desenhar é um gesto de representação para o leitor, ou seja, 
é uma sequência de palavras escritas e inscritas que tentam se aproximar 
da obra, é também a expressão singular que contém alguns  elementos 
idiossincráticos daquilo que o desenho quer dizer. Essa consigna não 
deixa de causar um certo mal-estar posto que o sentido do desenho 
reside nele mesmo, não podendo ser dito de outra maneira.

Faz-se pertinente ler o que o autor diz sobre arte:

A arte é sempre a criação de uma forma. Toda arte se dá através de 
formas, sejam elas estáticas ou dinâmicas. Como exemplo de formas 
estáticas temos: o desenho, a pintura, a escultura, etc. E como exemplo 
de dinâmicas: a dança, a música, o cinema etc. (DUARTE, 1991, p.42)

Pode-se afirmar que o desenho é uma arte, é uma forma criativa 
de representar o afeto que se for alterado implica numa alteração do 
sentido que o sujeito desejou realizar. O desenho o qual me refiro não é 
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o desenho técnico e artístico, mas o desenho livre temático cujo objetivo 
é a expressão do sujeito, um instrumento de coleta do objeto em estudo 
que teve como consigna: desenhe o que é o  ficar na escola? Observa-se 
nestes desenhos, figuras que tentaram expressar o objeto desse estudo:

Entendemos por desenho o conjunto das atividades humanas que 
desembocam na criação e fabricação concreta, em diversos materiais, 
de um mundo figurativo, de um mundo de figuras. Estas figuras podem 
ser feitas de formas carregadas de emotividade e afetividade, de formas 
codificadas, signos de uma linguagem elaborada. (PORCHER, 1982, 
p.102)

A arte é uma relação de ato que envolve sensibilidade, não é 
apenas um gesto de mão que segura um lápis frente um papel, mas a 
aproximação de um possível retrato daquilo que se solicita, e envolve 
subjetividade sem deixar de lado as fantasias imagéticas contidas na arte 
que se pretende dessacralizada.

Coube a mim olhar e descrever com o meu saber as expressões 
visíveis e invisíveis presentes nos desenhos. As falas contidas nas 
entrevistas foram fundantes, mas o desenho teve a intenção de 
complementar essas falas, ou seja, as sutilezas presentes no traçado e no 
afeto  expressam falas talvez jamais ditas.

Nesse sentido, o autor corrobora:

Mesmo assim, as discrepâncias entre a fala e o desenho podem criar 
uma falsa impressão. Melhor que a fala, os desenhos podem expressar 
sutilezas do intelecto e do afeto, que estão além do poder ou liberdade 
de expressão verbal. Mesmo os adultos, com um formidável vocabulário, 
necessitam centenas de palavras para tentar explicar o que uma pintura 
pode significar. (DI LEO, 1985, p.13)

A escola historicamente privilegiou no aluno a escrita em lugar da 
fala. A escrita pressupõe o silêncio e não a expressão verbal. As correntes 
pedagógicas mais contemporâneas têm revelado ser a fala uma forma 
de expressão do sujeito. Para a psicanálise, mesmo a fala sendo o lugar 
da ambigüidade é o lugar da verdade do sujeito do desejo. Nesse viés, o 
desenho também fala, embora seja uma fala em que a arte se presentifica 
na busca de dizer o que não pode ser dito.
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A citação mostra o conflito do adolescente frente ao papiro e ao 
grafite.

Ficar cara a cara com uma superfície branca de papel ou de tela é um 
desafio, e a experiência deveria ser tão fundamental para o jovem quanto 
para o pintor profissional. O adolescente está, na realidade, cônscio 
da imaturidade do seu trabalho. Fica facilmente desencorajado pelo 
primitivismo e pela ingenuidade do seu desenho e receia projetar o que 
pensa no papel. (BRITTAIN, 1977, p. 353)

O fato do desenho ser um instrumento apenas utilizado com 
crianças nas escolas, ao longo do tempo, parece que vem perdendo sua 
função para o adulto, como se o desenho para o professor fizesse parte 
apenas do universo infantil. Em situação de pesquisa, quando se solicita 
que o adolescente elabore um desenho, o pesquisador observa que o 
adolescente vê-se acanhado e naturalmente seu fantasma é projetar 
inconscientemente o que está lá dentro das entranhas: seu medo, a sua 
transgressão, a sua passagem de criança para adulto, o seu afeto etc.

Ao analisar os desenhos presentes neste livro, escutei a forma, a 
textura, o traçado, o afeto. Como todo desenho tem uma gestalt singular, 
deleitei-me em sentir com afeto os desenhos, sem salto alto, saia justa e 
batom, ou seja, às soltas, sem pressa, para que meu veio artístico fosse 
convidado para captar a essência do ficar na escola. Não se pode perder de 
vista que o sujeito é estruturado pela linguagem do inconsciente. Por isso 
é que Lacan disse que o inconsciente é estruturado como uma linguagem 
(1978, p. 87). A linguagem torna possível a dimensão simbólica e o 
inconsciente através do lapso, tropeço, ato falho, sonho e esquecimento, 
deixa emergir e faz reviver o afeto através da ab-reação, o qual assina 
o lugar do desejo. Para dar um ponto de continuidade, uma palavra se 
descortina: cada desenho aqui expresso é metaforicamente uma pegada 
de areia. Mostra a ausência do objeto, mas deixa a marca. O que importa 
é o leitor ver e ficar na ilusão do aquilo que não pode ver, ou seja, o lugar 
que o ficar na escola ocupou na cena do mais-de-gozar.

Esses desenhos têm uma dimensão simbólica na medida em que o 
ficar revelado no traçado, pela via do grafite e do  pergaminho, gestou 
subjetividades quando denunciou o avesso do furo.

Ficar na Escola.indd   31Ficar na Escola.indd   31 25/3/2009   10:45:1325/3/2009   10:45:13




