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RESUMO 
 
O ensino de Arte em interface com as deficiências, ao longo dos últimos 30 anos, tem 
sido um tema de interesse crescente em pesquisas no meio acadêmico, sobretudo no 
que se refere à Educação Especial, porém ainda apresenta certa escassez no tocante a 
socialização de estudos que discutam esse ensino na perspectiva da educação 
inclusiva. Diante desse cenário o objeto de estudo desta investigação é a abordagem 
inclusiva do desenho no contexto escolar, apresentando como objetivo geral a 
construção de uma proposta de intervenção pedagógica em Artes Visuais, a qual teve 
como referência o desenho e seu processo de construção, mediante a participação de 
alunos videntes e não videntes. Para tanto, a abordagem metodológica utilizada, de 
natureza qualitativa, foi a pesquisa-intervenção, a luz dos princípios bakhtinianos do 
dialogismo e da alteridade, com características de estudo exploratório. O lócus da 
pesquisa foi a Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria, a qual está localizada 
no bairro do Alecrim na Zona Leste do Natal/RN e mantém proximidade com o Instituto 
de Educação e Reabilitação de Cegos – IERC/RN. A turma escolhida para a intervenção 
foi o 7º ano C do turno vespertino, a qual apresentava um público com idade entre 12 e 
16 anos, num total de 27 alunos matriculados, sendo três alunos com deficiência: 02 
alunas cegas e 01 aluno surdocego com perdas auditivas e visuais leves. Como 
interlocutores da pesquisa também se pode contar com a professora de Arte que atuou 
como colaboradora, bem como o professor da Sala de Recursos Multifuncionais da 
instituição de ensino. Os instrumentos e procedimentos de pesquisa foram a 
observação, a entrevista semiestruturada, o diário de campo e o registro 
fotográfico/videográfico. No itinerário da pesquisa foram realizadas 10 oficinas com 
sequências didáticas multissensoriais, articulando as expressões corporal, tátil e gráfica 
como intrínsecas ao processo de leitura e produção do desenho de alunos videntes e 
com deficiência visual. O processo e os dados construídos na pesquisa permitiram uma 
reflexão sobre as experiências culturais com o desenho no contexto escolar e sobre as 
interações entre videntes e não videntes na produção e análise de desenhos tátil-
visuais. Assinalam, ainda, a construção de uma abordagem de ensino de desenho no 
contexto da classe comum, a partir de oficinas pedagógicas que possibilitem interações 
artísticas e estéticas na perspectiva da inclusão escolar. Desse modo, defende-se que a 
mobilização das expressões tátil, corporal e gráfica, podem ser adotadas em uma 
abordagem multissensorial que possibilite um enfoque pedagógico que envolva todos os 
alunos e não se restrinja à presença de alunos com deficiência visual.  
 
 

Palavras-chave: desenho; deficiência visual; inclusão escolar. 
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ABSTRACT 

Over the past 30 years, Art Education in interface with disabilities has been a subject 
of increasing interest in research in academia, especially with regard to Special 
Education, but still has some shortages in terms of socialization studies to discuss 
this type of teaching from the perspective of inclusive education. In this scenario, this 
paper presents an analysis from the field of teaching Visual Arts in the context of 
school inclusion, with emphasis on teaching drawing to the visually impaired. The 
conducted literature indicates a number of authors who discuss teaching drawing to 
people with visual disabilities, who are dedicated primarily to the Special Education 
context. In this sense, the shortage of research that discuss this teaching from the 
perspective of inclusive education, this research aimed at the inclusive approach to 
teaching drawing in the school context. Thus, the aim of this study was to develop a 
proposal for a pedagogical intervention in Visual Arts, with reference to drawing and 
its construction process, with the participation of seeing and unseeing students. 
Therefore, the methodological approach, which was qualitative, was the intervention 
research, in the light of the Bakhtinian principles of dialogism and otherness, with 
exploratory study characteristics. The locus of the research was the State School 
Admiral Newton Braga Faria, which is located in Alecrim, on the East Zone of Natal / 
RN and is near the Institute for Education and Rehabilitation of the Blind - IERC / RN. 
The class chosen for intervention was the 7th grade “C” afternoon shift, which had 
children aged 12 to 16, with 27 students enrolled, three students with disabilities: 02 
blind girls and 01 deafblind boy with light hearing and visual loss. As interlocutors of 
the research, we could also count on the Art teacher who served as a collaborator, 
as well as teacher in the school’s Multifunction Resource Room. The instruments and 
research procedures were observation, semi-structured interview, field diary and the 
photo / video recording. In the development of research, we conducted 10 workshops 
with multisensory teaching sequences, articulating the physical, tactile and graphical 
expressions as intrinsic to the reading and production of drawing for both seeing and 
unseeing students. The process and data built on research allowed for a reflection on 
cultural experiences with drawing in the school context and on the interactions 
between seeing and unseeing students in the production and analysis of tactile-visual 
drawings. They also point out the construction of a teaching approach to drawing, in 
the context of the common class, from educational workshops that enable artistic and 
aesthetic interactions from the perspective of school inclusiveness. Thus, we argued 
that the mobilization of the tactile, physical and graphical expressions can be 
adopted in a multisensory approach that enables a pedagogical focus that involves 
all students and is not restricted to the presence of students with visual impairment. 

 

Keywords: drawing; visual impairment; school inclusiveness. 
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1 ENSINO DE ARTES VISUAIS EM UMA PERSPECTIVA INCLUSIVA: 
REFLEXÕES INICIAIS 
 
 

 

Esta pesquisa insere-se no campo do ensino de Artes Visuais no contexto da 

inclusão escolar de alunos com deficiência visual e tem, como objeto de estudo, o 

ensino do desenho e seu processo de construção. Tal escopo considera a 

participação de alunos videntes e não videntes no contexto da escola regular, tendo 

como referência investigativa a leitura e a produção do desenho e a sua relação com 

a deficiência visual.   

As motivações iniciais para esta pesquisa surgiram no processo pessoal e 

profissional de constituição do ser professor. Desde as primeiras experiências com a 

docência na infância, houve especial atenção ao desenho no contexto escolar, uma 

área de interesse nessa prática docente, como expressão artística ou como 

mediação pedagógica. Das experiências adquiridas, destacou-se o trabalho 

desenvolvido com alunos com Transtornos de Déficit de Atenção e Hiperatividade 

(TDAH) nos anos iniciais do Ensino Fundamental, atividade essa que concebeu os 

desenhos das crianças como elementos relevantes no processo de ensino e 

aprendizagem, não se limitando à concepção que preconiza estar o desenho a 

serviço da escrita, mas, ampliando as possibilidades criativas do desenho como 

linguagem.  

A experiência com esses alunos proporcionou a percepção de que houve, no 

itinerário da formação acadêmica nos cursos de licenciatura de Pedagogia (2005) e 

de Artes Visuais (2013), poucos estudos vinculados à Educação Especial. Diante 

dessa constatação, reconheceu-se que existia uma lacuna nessa formação inicial 

em relação a essa temática, a qual impelia a busca pelo aprofundamento teórico-

prático na formação continuada. 

Nesse contexto, o ingresso no Programa de Pós-Graduação em Educação da 

UFRN, na linha de pesquisa Educação e Inclusão Social em Contextos Escolares e 

Não Escolares, permitiu desenvolver uma pesquisa que incitasse a discussão sobre 

o paradigma de interdito de imagens às pessoas com deficiência visual no contexto 

da escola regular, rompendo-se com ele. O processo de ensino e aprendizagem do 

desenho para o aluno cego ou com baixa visão, nessa perspectiva, suscita 
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experiências práticas sinalizadoras de estratégias de mediação pedagógica que 

correspondam aos novos aportes da inclusão escolar. 

Discutir a relação entre artes visuais e deficiência visual é uma temática que 

desperta muitas indagações no que diz respeito às abordagens teórico-

metodológicas aplicáveis à prática de ensino de Arte, em interface com a Educação 

Especial. Revisitar as teorias aplicadas nesse campo de estudo é necessário para a 

compreensão do atual estado do conhecimento nessa área.  

O diálogo entre ensino de Arte e Educação Especial tem sido tema de 

pesquisas no universo acadêmico, no qual alguns pesquisadores vêm delimitando 

seus objetos de estudo, relacionando as linguagens artísticas aos processos de 

produção artística de pessoas com deficiência. No Brasil, os primeiros estudos sobre 

arte-educação em diálogo com as deficiências datam das primeiras décadas do 

século XX e estão associados aos trabalhos das educadoras Helena Antipoff e 

Noêmia Varela, consideradas pioneiras nesse campo (REILY, 2010; BARBOSA, 

2003). 

No tocante à demanda de embasamento teórico relacionado à Arte e à inclusão 

escolar em nível nacional, Lúcia Reily (2010) afirma que existe uma lacuna entre a 

prática no ensino de Arte e Educação Especial e a literatura sobre o assunto, 

indicando que ainda são poucos os estudos na área e que se faz necessário 

investigar mais sobre o ensino de Arte no contexto da inclusão. Dessa forma, o 

número de livros publicados no Brasil acerca dessa temática é pequeno. 

Contextualizando-se essa discussão, apresentar-se-á, a seguir, alguns estudos que 

ilustram essa realidade.  

Reily (2004) discute as principais problemáticas encontradas no cotidiano de 

alunos com deficiência matriculados na rede regular de ensino, suscitando um 

diálogo com a escola e ajudando o educador a ampliar suas possibilidades de 

trabalho. Destacam-se, em seus estudos, os sistemas de mediação, como a 

imagem, os recursos tridimensionais, a escrita, os sistemas de comunicação 

suplementar e alternativa, a língua de sinais e o braile. A autora também pesquisou 

e publicou a produção artística de um jovem com deficiência múltipla, com quem foi 

possível investigar a intensidade do seu léxico gráfico-visual e as fontes visuais que 

sustentavam o seu “armazém de imagens”, bem como compreender as estratégias 

de representação e de profundidade que ele recorria, para solucionar os problemas 

de organização espacial (REILY, 2001). 
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Já Lopes (2004) apresenta uma investigação sobre o ato fotográfico e as 

narrativas visuais, orais e escritas, produzidas por um grupo de jovens alunos 

participantes de um projeto de pesquisa-intervenção; entre os interlocutores, estão 

alunos com deficiência intelectual. O projeto teve o objetivo de investigar a 

linguagem fotográfica como meio e mediação dos processos de construção de 

conhecimento, de constituição de subjetividades e de inclusão social. 

Duarte (2008), por sua vez, dedica-se ao estudo do desenho infantil em diálogo 

com a cegueira, por meio do qual apresenta a imitação sensório-motora como uma 

possibilidade de aprendizagem do desenho por crianças cegas.  

Diante das iniciativas pioneiras de Antipoff e Varela, precursoras da defesa do 

ensino de Arte-educação na Educação Especial, e das produções científicas 

publicadas em nível nacional (REILY, 2001; LOPES, 2004; DUARTE, 2008), 

percebe-se que o debate Arte e deficiência, ao longo dos anos, tem sido objeto de 

interesse crescente de pesquisas no campo acadêmico. Embora explicite uma 

lacuna na produção da literatura vinculada ao ensino de Arte no contexto da 

inclusão, Reily (2010, p. 88) aponta que se observa, em levantamentos 

bibliográficos, “[...] um significativo incremento na quantidade de artigos e capítulos 

de livros publicados no país, de trabalhos apresentados em eventos científicos e de 

dissertações e teses defendidas, que tematizam Artes Visuais e deficiência”. Nessa 

perspectiva, é notório que o diálogo entre ensino de Arte e deficiência vem 

conquistando espaço no campo das pesquisas educacionais, ainda que de forma 

gradativa, a partir de experiências com a educação especial, porém ressalta-se, 

também, a necessidade de ampliar pesquisas na perspectiva da inclusão escolar.  

 

 

1.1. Desenho e deficiência visual: problematizando essa interface 

 

O desenho enquanto objeto de estudo já obteve destaque em muitas pesquisas 

que elucidaram a sua importância na infância e no processo de ensino e 

aprendizagem. Essas pesquisas trouxeram contribuições no campo da Educação, 

da Psicologia e da Arte/educação. Nesse corpus, destacam-se alguns autores, entre 

eles Piaget (1964); Luquet (1969); Brent e Marjorie Wilson (1974); Lowenfeld (1977); 
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Mèredieu (1979); Goodnow (1979); Derdyk (1989). Tais estudos deram impulso a 

outras pesquisas que ganharam espaço nessas áreas de conhecimento, de autores 

cujas vivências serviram ao constructo teórico dessa temática, dando continuidade a 

produção de conhecimento sobre o desenho infantil, entre os quais se destacam os 

trabalhos de Moreira (1993), Pillar (1996), Ferreira (1998), Iavelberg (2006) e Duarte 

(2011). Tendo em vista a relevância do desenho para a compreensão do universo 

infantil, esses estudos são recorrentes nas pesquisas vinculadas ao processo que 

antecede ou acompanha a alfabetização das crianças.  

No que se refere aos estudos do desenho destinado a pessoas com deficiência 

visual, destacam-se autores estrangeiros e nacionais que subsidiam as pesquisas 

nessa área. Percebe-se que, nos últimos anos, alguns pesquisadores têm se 

debruçado sobre essa temática, contribuindo para a superação de preconceitos e 

revelando experiências e estratégias de ensino que dialogam e se complementam 

na pesquisa e na prática pedagógica, sob a ótica da Educação Especial. Tais 

reflexões constituem-se elementos relevantes para esta investigação, sendo, 

portanto, necessário consultá-los com criticidade, a fim de postular uma proposta 

pedagógica de desenho na perspectiva da inclusão escolar de pessoas com 

deficiência visual.   

Lola Bardisa, psicóloga especializada em atendimento de crianças com 

deficiência visual, é considerada uma das pioneiras nesse assunto. É autora de 

Como Enseñar a los Niños Ciegos a Dibujar (1992). A partir de experiências de 

professores, essa pesquisadora evidenciou a necessidade de se elaborar uma 

metodologia que valorizasse as habilidades das crianças cegas para o desenho, o 

que a fez criar um método que recebeu o nome de Elementos Básicos, no qual 

priorizava a valorização dos estímulos recebidos e interpretados pelo tato. De 

acordo com Bardisa (1992, p. 55), 

A forma é, sem dúvida, aquele atributo pelo qual um objeto é mais 
reconhecível do que outro. A madeira pode evocar no pensamento muitas 
imagens de formas: armário, porta, mesa etc., mas apenas uma placa com 
pernas evocará imediatamente uma mesa. Isso assim ocorre porque 
existem características essenciais que ajudam a diferenciar uns objetos dos 
outros. Quanto mais evidenciadas forem essas características essenciais do 

objeto, menos dificuldade haverá para ser reconhecido.  

 

Em síntese, o grupo de crianças cegas com o qual trabalhou o método, por 

meio de atividades lúdicas de aprendizagem de volumes e silhuetas, foi capaz de 

interpretar e executar desenhos a partir da imagem mental.  
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Entre as produções estrangeiras, destaca-se, também, o trabalho de Amanda 

Ochatt, artista plástica argentina que desenvolveu um método de ensino de desenho 

e de pintura para pessoas com deficiência visual. Em 1963, estudante de Belas 

Artes, aos 15 anos, passou a ministrar práticas de pintura em um hospital infantil 

com alguns colegas de curso, em seu tempo livre. Nesse período, deparou-se com 

uma sala, escura e silenciosa, de crianças cegas com suas mães. Tal experiência a 

fez refletir, por muitos anos, sobre o que poderia fazer como futura professora de 

Artes Visuais, no ensino de desenho e de pintura a pessoas cegas. Ochatt dedicou a 

esse propósito anos de estudo e pesquisa, o que resultou em um método de ensino 

publicado em 2000, Sistema y metodología en la enseñanza de las artes plásticas 

para ciegos.  Para a autora, “é apenas um método, mas a chave é o diálogo entre 

professor e aluno”. Sua contribuição indica que a perspectiva, a limitação do espaço 

e a história da arte são importantes para que o cego se aproprie dos elementos da 

linguagem visual. Seu método aponta que, a partir do desenvolvimento de oficinas 

de artes, os resultados passam a surgir de forma satisfatória, pois os sujeitos 

apresentam melhor desenvolvimento na concentração, na direção espacial, na 

percepção e na orientação (OCHATT, 2000). 

 No Brasil, a pesquisa de Francisco José de Lima (2001), O efeito do treino 

com desenhos em relevo no reconhecimento háptico de figuras bidimensionais 

tangíveis, não trata especificamente do ensino do desenho como expressão gráfica, 

mas do seu reconhecimento ou da sua leitura. A partir de figuras bidimensionais 

tangíveis, o pesquisador investigou como cegos alfabetizados e usuários do sistema 

Braille poderiam, por meio de exercícios, fazer o reconhecimento háptico1 dessas 

imagens. Participaram da pesquisa oito pessoas cegas, oriundas de duas escolas 

públicas da cidade de São Paulo/SP.  

A partir do foco na representação geométrica, Lima (2001, p. 83) destaca que 
 

[...] a eliminação de uma carga na memória semântica propicia um maior 
alcance do vocabulário de nomeação das figuras, indicando que o problema 
de reconhecimento das figuras está não no ato, mas no acesso à memória, 
talvez porque o cego não tenha um banco de memória pictórica ou de 
imagens suficientemente grande para poder fazer discriminações e as 
generalizações necessárias à nomeação de outras figuras com as quais 
ainda não foi treinado.  

 

                                                           
1
 Háptico significa "relativo ao tato". Alguns pesquisadores, que se dedicam ao estudo sobre a deficiência 

visual, preferem o uso da expressão por considerar um termo mais adequado a essa modalidade de percepção, 
a qual se amplia a todo o corpo. 
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Nessa linha de investigação, o pesquisador pôde comprovar, por meio de 

testes e retestes, que não é necessário experiência visual ou mediação visual para 

reconhecimento háptico de desenhos e que os cegos se apropriam desses 

elementos pelo tato, passando a nomeá-los. 

Já Ballestero-Álvarez (2003) em sua pesquisa Multissensorialidade no Ensino 

de Desenho a Cegos desenvolve seu estudo a partir da questão: a arte pictórica é 

acessível ao cego? Trata-se de um estudo de caso por meio da metodologia de 

pesquisa-participante, o qual foi realizado em um trabalho teórico-prático, 

contemplando o desenvolvimento expressivo e estético de pessoas com deficiência 

visual em ateliê de Artes Plásticas. Nesse contexto, trata do entendimento tátil da 

pessoa com deficiência visual e das imagens criadas em seu imaginário por meio da 

leitura tátil e da reprodução com a ajuda de suporte adaptado, explorando a 

percepção tátil-sinestésica na criação artística. Os participantes da pesquisa foram 

quatro adolescentes (duas meninas e dois meninos), dois deles com 13 anos de 

idade, um com 14 e outro com 16 anos. 

  Para Ballestero-Álvarez (2003, p. 9), “o invidente pode entender de desenho, 

não de maneira direta, naturalmente, porque a percepção real do feito gráfico não 

lhe é acessível de imediato, mas sim de outras maneiras sensoriais”. A 

multissensorialidade, nesse ensino, consiste na utilização de outros sentidos na 

construção do conhecimento, por meio de atividades que explorem o cheiro, a 

textura e a forma dos objetos. Tais situações possibilitam a criação de imagens, as 

quais são abordadas como possibilidades de produção artística acessível a pessoas 

com deficiência visual. Nesse sentido, trata-se da importância da percepção tátil-

sinestésica para o desenvolvimento da criação artística.  

Atualmente, no que se refere ao universo específico das Artes Visuais e da 

deficiência visual, tem obtido destaque, no Brasil, Desenho infantil e seu ensino a 

crianças cegas: razões e métodos (2011), livro da Prof.ª Dr.ª Maria Lúcia Batezat 

Duarte, no qual apresenta uma pesquisa voltada à temática em questão e aponta 

razões e métodos que sustentam esse saber e fazer pedagógico. A obra é resultado 

de um estudo de caso longitudinal mediado por uma longa investigação teórica, que 

possibilitou, durante sete anos, o ensino do desenho a uma menina cega congênita, 

durante o qual pôde comprovar que o ensino de desenho a crianças cegas é 

possível a partir do ensino de esquemas gráficos tátil-visuais. De acordo com a 

autora, esquema gráfico é um desenho aprendido e memorizado que pode ser 
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repetido, correspondente a padrões mentais responsáveis por uma imagem visual 

cerebral e por uma sequência motora de gestos necessários à realização de seu 

traçado; é uma imagem mínima ou imagem conceito de um objeto; é construído por 

meio de linhas, especialmente horizontais e verticais, e por meio de formas 

geométricas; é um conceito representativo, direto e simples do objeto.  

No que diz respeito à sua pesquisa, Duarte (2011, p. 190) afirma, de forma 

crítica, que 

São poucos os pesquisadores com formação em Artes Visuais que se 

dedicaram ou se dedicam ao estudo do desenho realizado por crianças e 

adultos. O complexo sistema estético, cultural e mercadológico das poéticas 

inovadoras e das galerias de Arte parece muito mais atraente e provocador 

do que a escola, a sala de aula, ou as práticas diárias de um sujeito 

qualquer. 

 

Nessa perspectiva, a autora declara que a tarefa de pensar sobre a produção 

gráfica para “além do espetáculo” tem sido delegada a psicólogos, antropólogos, 

semioticistas e sociólogos, a quem deve grande parte de suas reflexões. Diante 

disso, as questões que mediaram seu estudo foram: por que as crianças desenham 

como desenham? Qual a função do desenho na infância? Crianças cegas devem 

aprender a desenhar? Por quê? Crianças cegas podem aprender a desenhar? 

Como? Para quê? 

A pesquisa de Mary Inês Piekas, A Desconstrução do Esquema Gráfico 

Aplicado ao Ensino de Desenho para Crianças Cegas (2010), foi realizada com 

quatro alunos cegos, em oito secções individuais de desenho. Nela, a autora 

destacou o uso de figuras bidimensionais tangíveis, maquetes tridimensionais e 

objetos naturais como recursos mediadores no processo de ensino do desenho a 

crianças cegas. 

Ao refletir sobre sua pesquisa, Piekas (2011, p. 128) declara: 

Esta investigação possibilitou estabelecer algumas relações entre a teoria e 
a prática, nos âmbitos do desenho e da invisualidade. Para tanto, a fim de 
compreender melhor esse campo de pesquisa, procurou-se, dentro de 
determinado contexto histórico, conhecer alguns avanços na educação para 
pessoas cegas, até se chegar a uma reflexão mais atual sobre a educação 
inclusiva e o ensino de desenho. 

A autora também tem se dedicado ao estudo de métodos, como os de Bardisa 

(1992) e Lima (2001), além de outras referências na área. Em 2011, Duarte e Piekas 

publicam, na condição de organizadoras, o livro Desenho Infantil em Pesquisa: 

Imagens Visuais e Táteis. Nessa obra, Piekas (2011) busca saber se crianças cegas 
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podem aprender desenhos semelhantes aos de crianças videntes, enquanto Duarte 

(2011) aborda questões sobre o desenho infantil e a pesquisa.  

Márcia Cardeal (2011) apresenta, em Metáforas Visuais – Redundâncias 

Táteis, um estudo relacionado ao reconhecimento de imagens táteis contidas em 

livros inclusivos direcionados a pessoas cegas. A partir do tato, a criança cega se 

apropria do mundo cultural ao seu redor, conhece os objetos, pessoas e espaços. 

Em relação à ilustração tátil, Cardeal (2011, p. 144) defende que 

O uso de imagens em relevo como recurso de ilustração para o texto nos 
livros destinados a crianças cegas é ainda recente. Consideradas como 
livros inclusivos, estas publicações são direcionadas também aos 
portadores de baixa visão e às crianças de visão normal e surgem com a 
intenção de preencher um vazio existente nos meios de produção cultural 
destinados a um público específico, porém, com o caráter abrangente da 
inclusão. 

 

Em Ver com as Mãos: A ilustração Tátil em Livros para Crianças Cegas, 

Cardeal (2009) investiga o reconhecimento tátil das ilustrações em relevo no livro 

infantil para crianças cegas; ela analisou a utilização dessa natureza de ilustração, 

suas possibilidades, seus comprometimentos, abrangências e limites. Em seu 

estudo, foram escolhidos, como instrumentos de pesquisa, quatro livros infantis, 

considerados inclusivos, com texto e ilustração em tinta, texto em braile e ilustração 

em relevo.    

Diele Morais (2012) desenvolve trabalhos com o intuito de oferecer a jovens 

cegos a oportunidade de conhecer, apreciar e fazer arte em atividades que 

envolvem desenho, pintura e escultura. Suas pesquisas tem como foco investigativo 

encontrar alternativas no ensino do desenho para alunos cegos, em uma perspectiva 

de pesquisa na qual os sujeitos envolvidos tenham algo a dizer e fazer (MORAIS; 

2009). 

Além das contribuições, aqui apresentadas, relacionadas ao ensino do 

desenho para alunos com deficiência visual, também identificaram-se oito trabalhos 

publicados nos anais da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas 

– ANPAP (2008 a 2012), dos quais alguns se constituem fragmentos dos trabalhos 

já citados2. Diante desse cenário, o levantamento teórico empreendido permitiu 

                                                           
2 Os trabalhos apresentados discutem sobre os estudos de Bardisa (1992) e Lima (2001), o desenho 
infantil e os objetos do mundo, os esquemas gráficos tátil-visuais e as ilustrações em relevo.   
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identificar um conjunto de autores que discutem e apresentam contribuições 

significativas ao ensino do desenho a pessoas cegas. No entanto, esses autores 

dedicam-se, fundamentalmente, ao contexto de Educação Especial. Nenhum deles 

trata a temática no âmbito da escola regular/comum.   

Nessa perspectiva, em face da ausência de pesquisas nesse âmbito, delineou-

se a seguinte questão norteadora deste estudo: É possível construir uma abordagem 

de ensino de desenho envolvendo alunos videntes e não videntes, no contexto da 

classe comum do ensino regular? Diante dessa inquietação, a investigação dessa 

pesquisa norteou-se por três pressupostos básicos que a estruturam e nutrem as 

questões de estudo.  

Em primeiro lugar, partiu-se da suposição de que as pessoas com deficiência 

visual têm o direito e devem ter acesso às imagens que circulam no contexto 

escolar, bem como no meio social em que estão inseridas, o que torna imperativo 

pensar em processos de acessibilidade visual adequados às demandas de 

aprendizagens dos alunos cegos e com baixa visão, matriculados nas classes 

comuns de ensino.  

No contexto escolar, alguns estigmas podem se manifestar em favor da 

inviabilização da relação entre ensino de desenho e deficiência visual. Tal 

pensamento passa a rotular os sujeitos que se desviam da “norma padrão”.  O 

estigma depende diretamente da existência de alguma forma de julgamento que cria 

categorias de sujeitos considerados socialmente “desacreditados”. (MAGALHÃES, 

2011; OMOTE, 1994; GOFFMAN, 1988). Romper com essa visão excludente é uma 

necessidade emergente na escola, oportunizando aos estudantes cegos o acesso à 

Arte e aos bens culturais, assim como é proposto aos videntes. A superação desses 

estigmas perpassa pelo acesso ao conhecimento, elemento fundamental contra o 

preconceito. Desse modo, compreende-se, aqui, que garantir a oportunidade para 

que todos os alunos participem das atividades de expressão artística pode 

ressignificar o olhar dos sujeitos acerca do acesso das pessoas com deficiência à 

Arte. Sendo assim, possibilitar aos alunos videntes e não videntes a produção e a 

análise de desenhos é fundamental para que, como sujeitos estéticos e epistêmicos, 

construam o conhecimento sobre si, sobre o outro e sobre o mundo que os cerca, a 

partir do princípio da alteridade, que o concebe interdependente do outro, 

enxergando a si por meio do olhar alheio.  
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O segundo pressuposto, de acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional/LDB – Lei 9394/96, Parágrafo 2, diz respeito ao fato de que “[...] 

o ensino de Arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da 

educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Portanto, esse ensino deve ser planejado, didaticamente, para que possa atender a 

todos os sujeitos, considerando suas especificidades. Sendo assim, é imprescindível 

que as atividades de desenho sejam acessíveis a todos os alunos, pois, de acordo 

com Efland (2010, p. 343),  

 

A Arte é educacionalmente importante porque equipa indivíduos com 
relevantes ferramentas para desenhar seu mundo. As ferramentas ou 
estratégias cognitivas envolvidas nesse processo de aprendizagem incluem 
a imaginação como uma função esquematizadora e suas extensões pelas 
projeções metafóricas. Arte é fundamental na formação humana.  
 

O ensino de Arte na escola possibilita o acesso da criança à arte como 

linguagem expressiva e área de conhecimento. Arte é fundamental na formação 

humana. Como está proposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais/PCN de Arte 

(2001), “O aluno desenvolve sua sensibilidade, percepção e imaginação, tanto ao 

realizar formas artísticas, quanto na ação de apreciar e conhecer as formas 

produzidas por ele e pelos colegas, pela natureza e nas diferentes culturas”. 

O ensino de Arte possui uma dimensão epistêmica e estética que viabiliza 

uma relação alteritária entre os sujeitos, podendo proporcionar situações 

mediadoras da inclusão escolar e social. Nesse sentido, possibilita o 

desenvolvimento da autoestima e da autonomia do aluno, estimulando a cognição, a 

afetividade, a sensibilidade e a criatividade deste em interação com seus pares. 

Fazer e apreciar arte implica uma relação consigo mesmo e com o outro, com os 

elementos artísticos do meio social do qual participam e com o mundo. Segundo 

Barbosa (2002, p. 4), 

Arte não é apenas básico, mas fundamental na educação de um país que 

se desenvolve. Arte não é enfeite. Arte é cognição, é profissão, é uma forma 

diferente da palavra para interpretar o mundo, a realidade, o imaginário, e é 

conteúdo. Como conteúdo, arte representa o melhor trabalho do ser 

humano.  

Para tanto, é necessário oferecer um ensino de Arte que considere as 

características individuais, as potencialidades e as estratégias de aprendizagem de 

cada sujeito, incluindo aqueles com deficiência. Isso significa que eles devem 
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participar das mesmas atividades sociais, educacionais, recreativas frequentadas 

por grupos de sua mesma idade (GLAT, 1998, p. 22). 

O terceiro pressuposto que orientou a investigação realizada refere-se à 

inclusão escolar de alunos com deficiência em classes comuns de ensino, pois os 

estudos recentes, nessa área, apontam para a necessidade de tornar a educação 

inclusiva (UNESCO, 2009). No que diz respeito aos princípios da Declaração 

Mundial sobre Educação para Todos3 e em conformidade com a LDB – 9.394/96, a 

matrícula de alunos com deficiência na escola regular já é direito garantido.  

De acordo com a Declaração de Salamanca (1994), um dos princípios 

fundamentais da escola inclusiva propõe que “todas as crianças devem aprender 

juntas, sempre que possível, independentemente de quaisquer dificuldades ou 

diferenças que elas possam ter” (UNESCO, 1994, p. 4). Isso significa dizer que os 

sistemas de ensino devem receber toda e qualquer clientela, independentemente de 

características físicas, cognitivas, comportamentais e psicossociais que as 

diferenciem da maioria da população; significa também, fundamentalmente, lançar 

um olhar para as diferenças que circulam na escola, em situações que geram 

diálogo e conflito (MAGALHÃES, 2011). 

Desse modo, se faz necessário refletir criticamente sobre o conceito de 

inclusão. Bueno (2008) chama a atenção para que o discurso democrático não seja 

confundido com a seletividade escolar que prevê o que ensinar a cada sujeito de 

forma desigual. Magalhães (2011, p. 15) se posiciona a respeito desse processo de 

escolarização da seguinte forma: “inclusão social é um termo bastante difundido, 

mas seu significado, frequentemente, dilui-se no contexto do discurso ‘politicamente 

correto’ que defende, às vezes de modo ingênuo, a educação e sociedade 

inclusivas”. Para a autora, é importante analisar se a ideia de “sociedade inclusiva” 

está centrada em um conceito concreto de sociedade que considera os 

determinantes histórico-culturais, indutores da construção de discursos 

democratizantes e práticas tantas vezes excludentes.  

Sob essa ótica, compreende-se que a inclusão escolar não se limita apenas 

ao discurso de uma educação para todos, pois é preciso pensar em práticas 

                                                           
3 Declaração que resultou da Conferência Mundial de Educação Especial, realizada em Jomtien/Tailâdia (1990) 

e que apresenta dez objetivos, visando a satisfação das necessidades básicas de aprendizagem; a expansão do 
enfoque da educação para todos; a universalização do acesso à educação e a promoção da equidade, entre 
outros pressupostos. 
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pedagógicas efetivas em que essa inclusão possa ocorrer, superando as barreiras 

físicas, políticas e pedagógicas encontradas nas instituições de ensino, pois, como 

afirmam Góes & Laplane (2009, p. 19), “[...] as condições de existência de nosso 

sistema educacional levam a questionar a própria ideia de inclusão como política 

que, simplesmente, insira alunos nos contextos escolares existentes”. Essa 

discussão que questiona a contradição entre discurso e realidade, também apontada 

por Bueno (2004, p. 78), reforça que 

 

A inclusão social e escolar, da forma como vem sendo proposta no Brasil, 
apresenta profunda contradição interna entre o seu ideário e a realidade 
objetiva. Se por um lado, a inclusão parte da concepção concreta de 
homem e advoga uma visão universalizante das riquezas sociais, em que 
as trocas relacionais ocorrem tendo como fundamento as diferenças e, por 
conseguinte, os conflitos e o crescimento coletivo, por outro lado, 
desconsidera o caráter excludente da organicidade social e escolar 
edificada no discurso da igualdade entre homens.  

Sob essa ótica, há a percepção de que é inevitável garantir aos alunos com 

deficiência visual o acesso às atividades de produção e a apreciação de desenhos 

no contexto da escola regular, em atividades que mobilizem igualmente alunos 

videntes. Nessa perspectiva, considerando a participação e a interação dos alunos 

videntes e não videntes no ensino de Artes Visuais no contexto da escola regular, 

sistematizam-se os objetivos deste estudo, elencados a seguir. O objetivo geral visa 

construir uma proposta de intervenção pedagógica em ensino de Artes Visuais, 

tendo como referência a produção e a leitura do desenho em contexto escolar que 

contemplem alunos videntes e com deficiência visual. 

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se: I) identificar as experiências 

escolares e culturais dos alunos relacionadas ao desenho; II) desenvolver atividades 

multissensoriais, articulando as expressões corporal, tátil e gráfica, tidas como 

intrínsecas ao processo de leitura e de produção do desenho de alunos videntes e 

com deficiência visual; III) analisar as interações construídas entre os alunos 

participantes da oficina, sobretudo no que se refere à relação vidente e não vidente 

no contexto das atividades com desenhos; IV ) refletir sobre as possibilidades de 

ensino de desenho, considerando a participação de alunos videntes e não videntes, 

a partir das descobertas e dos limites do estudo. 

Na tentativa de responder as questões suscitadas na pesquisa e atender ao 

que se postulou como objetivos, o estudo assume-se como uma pesquisa-

intervenção (JOBIM E SOUZA, 2012), inspirada nas proposições bakhtinianas sobre 
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as Ciências humanas, com contornos claramente exploratórios. Detalhar-se-á tal 

abordagem no capítulo a seguir, A pesquisa-intervenção: o dialogismo e a alteridade 

no processo investigativo, em que haverá, em um primeiro momento, a 

apresentação da pesquisa-intervenção, ancorada nos princípios do dialogismo e da 

alteridade no processo investigativo; em seguida, serão expostos os procedimentos 

utilizados na pesquisa e o processo de constituição do campo empírico, constituído 

por uma escola pública da rede estadual de ensino, localizada na zona Leste de 

Natal – RN; como interlocutores, alunos videntes e não videntes de uma turma do 7º 

Ano do Ensino Fundamental, além de outros integrantes dessa comunidade escolar. 

No capítulo A oficina pedagógica: videntes e não videntes como produtores e 

leitores de desenhos, discutir-se-á a estratégia de ensino adotada na investigação 

que ora se apresenta, em que alunos videntes e com deficiência visual foram 

protagonistas do processo de produção e de leitura de desenhos tátil-visuais. Sendo 

assim, serão recuperadas as proposições metodológicas dos autores que 

fundamentam as pesquisas nessa área, bem como se apresentará o delineamento 

da proposta pedagógica adotada, considerando a perspectiva inclusiva.  

Nesse contexto, será descrita e analisada parte das atividades multissensoriais 

desenvolvidas, com ênfase na articulação entre as expressões corporal, tátil e 

gráfica, tidas como intrínsecas aos processos de leitura e de produção de desenhos 

de alunos videntes e com deficiência visual, abordando-se a dimensão axiológica do 

desenho no contexto escolar e a exploração de objetos do cotidiano, como 

referência para a produção do desenho figurativo. Esse capítulo será concluído com 

o anúncio dos elementos reflexivos sobre a abordagem multissensorial, no que se 

refere ao desenho no contexto escolar. 

A segunda parte da descrição e análise das oficinas será apresentada no 

capítulo Corpo e desenho: do estudo das linhas ao desenho abstrato, em que, 

primeiramente, se levantará questões a respeito da expressão e da articulação das 

linhas geométricas ao movimento corporal; depois, apresentar-se-ão a transição do 

desenho figurativo para o desenho abstrato, na proposta interventiva, a exposição 

das produções tátil-visuais realizadas e as reflexões sobre a prática pedagógica do 

desenho no contexto da inclusão, apontando alguns desafios, limites e 

possibilidades da proposta multissensorial desenvolvida. 
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Nas Considerações finais, será exposta uma análise sobre o estudo realizado, 

retomando-se alguns aspectos do itinerário empreendido, no que diz respeito à 

questão de estudo e aos objetivos propostos para a investigação. 
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2.  A PESQUISA-INTERVENÇÃO: O DIALOGISMO E A ALTERIDADE NO 

PROCESSO INVESTIGATIVO 

 
A vida é dialógica por natureza. Viver significa participar de um 
diálogo: interrogar, escutar, responder, concordar etc. Neste 
diálogo o homem participa todo e com toda sua vida: com os 
olhos, os lábios, as mãos, a alma, o espírito, com o corpo todo, 
com as suas ações.  

                          Mikhail Bakhtin  

 

Como exposto na revisão da literatura, os estudos sobre a relação entre Arte e 

inclusão ainda são poucos, porém já existe um crescente desdobramento de 

pesquisas que associam as deficiências às linguagens artísticas. Nesse sentido, 

concorda-se, aqui, com Reily (2010, p. 98), ao sugerir que, “[...] enquanto não se 

tenha uma ampla bibliografia nacional sobre a temática em questão, que possa 

subsidiar os profissionais, defendemos a publicação de ensaios e pesquisas 

exploratórias para a troca de experiências”. A abordagem metodológica adotada no 

estudo que ora se apresenta atende a essas condições; enquanto pesquisa-

intervenção (JOBIM E SOUZA, 2012), possibilita a interação entre os envolvidos no 

processo educativo, considerando o pesquisador e o pesquisado como sujeitos 

ativos no processo de produção de sentidos. Dessa forma, compreende-se que essa 

perspectiva corresponde às expectativas de proposta interventiva, articulando 

pensamento e ação, assim como o comprometimento crítico e ético na pesquisa.  

Bakhtin é considerado o filósofo da linguagem como interação e construção 

social, fundamentada em uma dimensão alteritária pautada na interdependência da 

relação Eu-Outro. No entanto, como explica Jobim e Souza (2012, p. 11), “a 

alteridade não se limita à consciência da existência do outro, nem tampouco se 

reduz ao diferente, mas comporta também o estranhamento e o pertencimento”.  

A teoria bakhtiniana aponta para uma concepção dialógica de linguagem como 

interação social, a qual se concretiza nos enunciados produzidos pelos sujeitos. A 

dimensão axiológica dessas interações é representada na multiplicidade de vozes 

sociais acerca de uma realidade, ou de um objeto de estudo, como afirma Bakhtin 

(1979, p. 347):  

Vivo em um mundo povoado de palavras alheias. E toda a minha vida, 
então, não é senão a orientação no mundo das palavras alheias, desde 
assimilá-las, no processo de aquisição da fala, e até apropriar-me de todos 
os tesouros da cultura. 
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As contribuições de sua abordagem têm suscitado reflexões no campo 

acadêmico, sobretudo nas pesquisas em Ciências Humanas que envolvem 

processos interativos de construção do conhecimento. De acordo com Jobim e 

Souza (2011, p. 38), 

Bakhtin nos convida a refletir sobre os acontecimentos na vida, em que 
somos habitados pelas vozes de muitos outros, e sobre a responsabilidade 
dos homens das artes ou das ciências que se propõem expressar e traduzir, 
a partir de uma determinada linguagem (cientifica ou artística), a experiência 
dos homens na vida. 

 

Com base nessa abordagem teórico-metodológica, compreende-se, nesta 

pesquisa, que as interações ocorridas no ato de pesquisar se constituem um espaço 

de encontro entre o pesquisador e o seu outro, articulando-se pensamento e ação 

de forma colaborativa, com vistas à partilha de experiências, à produção do 

conhecimento responsável e à perspectiva de alterar a realidade, bem como 

transformar os sujeitos implicados. O posicionamento aqui tomado se apoia em 

Jobim e Souza (2011, p. 42), quando declara que  

Intervir significa criar condições para que pesquisador e sujeitos da 
pesquisa se distanciem de suas experiências e reflitam sobre elas a partir 
do olhar alheio e, assim, possam libertar-se de verdades que se apresentam 
como absolutas ao vislumbrarem outras perspectivas e sentidos possíveis 
para a compreensão de suas experiências e dos discursos que se 
atravessam.  

 

Sendo assim, a intervenção realizada propõe que perguntas e respostas se 

complementem no ato de pesquisar, assim como sugere Bakhtin (2003, p. 408): “se 

a resposta não gera uma nova pergunta, separa-se do diálogo e entra no 

conhecimento sistêmico”. O dialogismo e a alteridade, desse modo, perpassam 

todas as etapas metodológicas da pesquisa, suscitando debates e problematizando 

reflexões a cerca do ensino do desenho em uma perspectiva inclusiva. Esses são 

alguns dos princípios básicos orientadores do ato de pesquisar, os quais se 

constituem elementos primordiais, necessários para dar sentido ao objeto de estudo 

deste trabalho. 
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2.1 Do objeto de estudo ao campo de pesquisa: a busca de sentido na relação 

eu-outro 

 

 

Compreendendo que “o outro é o lugar da busca de sentido, mas também da 

incompletude e da provisoriedade” (JOBIM E SOUSA, 2011, p. 35), iniciou-se a 

trajetória investigativa, cientes de que a pesquisa não é feita sobre o sujeito, mas 

sim com ele, em um processo interativo.  Desse modo, não há verdades absolutas, 

pelo contrário, há um constante processo de produção do conhecimento que se 

manifesta no encontro do pesquisador com o seu outro, sendo essa uma relação 

indispensável aos processos de construção do conhecimento inerentes à linguagem 

e à subjetividade, pois, como apregoa Bakhtin (1992, p. 126), 

[...] é a respeito do outro que se inventam histórias, é pelo outro que se 
derramam lágrimas, é ao outro que se erigem monumentos; apenas os 
outros povoam os cemitérios; a memória só conhece, só preserva e 
reconstitui o outro. 
 

 

Em consonância com essa relação de interdependência e com a delimitação do 

objeto de estudo, definido em torno do ensino de desenho no contexto da escolar 

regular, contemplando alunos videntes e não videntes, partiu-se em busca do campo 

empírico e dos interlocutores da pesquisa. Com o campo empírico ainda em 

construção, estabeleceu-se contato com a Secretaria de Estado da Educação e da 

Cultura – SEEC, do Governo do Estado do Rio Grande do Norte-RN, com visita a 

Subcoordenadoria de Educação Especial – SUESP, setor da SEEC. A recepção foi 

feita pela técnica pedagógica do setor, a qual é professora especialista na área de 

deficiência visual. 

Na oportunidade, dialogou-se sobre os autores que pesquisam a deficiência 

visual, os quais fundamentam a prática pedagógica dessa profissional, sobre 

pesquisas no campo da Educação Especial e sobre algumas referências a respeito 

do ensino do desenho para pessoas cegas. Suas experiências com algumas 

instituições e associações que atuam com Educação Especial, como a Laramara4 – 

Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, O Instituto 

                                                           
4
 A Laramara, fundada em 1991, visa promover o desenvolvimento humano e a inclusão educacional e social de 

pessoas com deficiência visual. Já promoveu a reabilitação de mais de 9.000 famílias. 
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Benjamin Constant (IBC) 5 e a CAENE6/UFRN, foram socializadas durante o 

encontro. Os materiais que a SUESP/SEEC possui para o ensino de pessoas com 

deficiência visual, como moldes vazados, dominó com texturas, livro sensorial, 

maquina braile, além de outros, também foram apresentados. Esses materiais são 

utilizados na formação de professores da rede estadual de ensino e nas visitas às 

escolas coordenadas pelo setor de Educação Especial. No processo inicial de 

construção do campo empírico, destacam-se, também, as visitas realizadas ao 

Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos – IERC, localizado em Natal/RN, 

bairro Alecrim (Rua Fonseca, nº 1113, zona Leste).  

Entre o final do século XIX e meados do século XX, surgiram, no Brasil, várias 

instituições filantrópicas destinadas ao atendimento de educandos com deficiência; o 

IERC/RN foi uma delas. Em 1952, o Instituto foi criado com o nome de Instituto de 

Educação de Cegos e Surdos-Mudos em Natal/RN; posteriormente, passou a se 

chamar Instituto de Educação e Reabilitação de Cegos (MARTINS, 2011). O 

IERC/RN possui um certificado de utilidade pública na esfera municipal, estadual e 

federal, devidamente registrado no Conselho Nacional de Assistência Social, e tem 

como objetivo a habilitação, reabilitação e educação das pessoas cegas ou com 

deficiências visuais graves.  

O primeiro contato com o IERC/RN ocorreu com a diretora administrativa e com 

a coordenadora pedagógica da instituição. Na oportunidade, conversou-se sobre as 

intenções do projeto de intervenção, sobre a importância de atividades de desenho 

para crianças cegas e sobre a possibilidade de observar algumas aulas no instituto. 

Em 2013, ano em que ocorreram as visitas, o IERC/RN oferecia turmas de 4º e 5º 

Anos do Ensino Fundamental. O turno matutino mantinha uma turma do 5º Ano, com 

oito alunos matriculados, e o turno vespertino, uma turma do 4º Ano, com dezesseis 

alunos. De modo geral, o instituto atendia 186 pessoas com deficiência visual e 

desenvolvia atividades de orientação à mobilidade, de estimulação essencial, de 

                                                           
5
 O Instituto Benjamin Constant (IBC) foi criado em 1854, inicialmente chamado de Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos. É uma tradicional instituição de ensino para pessoas com  deficiência visual, localizada no 
bairro da Urca, na cidade do Rio de Janeiro/RJ.  

6
 Comissão Permanente de Apoio a Estudantes com Necessidades Educacionais Especiais, da Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte – CAENE/UFRN, criada pela Portaria nº. 203/10 - R, de 15 de março de 2010, 
vinculada ao Gabinete da Reitoria. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Urca
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_de_Janeiro
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informática, de escrita cursiva, aulas de braile, de música, de psicomotricidade, além 

de outras atividades.  

 Em relação aos momentos de interação com os professores e alunos do 

IERC/RN, destacou-se o trabalho desenvolvido no Ateliê de Arte, onde a professora 

regente expôs algumas atividades plásticas, como colagem, artesanato e desenhos 

produzidos pelos alunos cegos e com baixa visão. Em um dos encontros no ateliê, a 

professora ministrava aula para dois alunos com baixa-visão: um menino de nove 

anos e uma menina de catorze anos. A atividade proposta, em virtude das 

comemorações do Folclore que se aproximavam, era desenhar os personagens dos 

mitos e lendas, preferidos dos alunos. No que se refere aos materiais utilizados no 

ateliê, destacam-se a prancheta escolar, o lápis de cor, o apontador, o lápis 2B, a 

cola branca, o papel A4 ofício, os potes e tampas para classificar os materiais e 

facilitar a identificação dos mesmos pelos alunos. A disposição dos materiais sobre a 

mesa orientava sua utilização. 

Segundo a professora, “é importante permitir que o aluno cego ou com baixa 

visão tenha contato com diferentes tipos de materiais e aprenda a usá-los na aula de 

Arte”. Ela apresentou outras produções de alunos cegos, como desenhos de 

crianças e caixas de artesanato produzidas pelos adultos. Em suas técnicas de 

ensino de desenho, o uso do barbante colado sobre o papel e o contorno de objetos 

para produzir formas é valido, mas a profissional defende que o aluno deva aprender 

a usar a folha convencionalmente, aprender a usar os espaços, respeitando às 

margens, bem como usar o lápis grafite.  

Após visitas ao IERC-RN, buscou-se a escola campo de pesquisa. Alguns 

critérios orientadores foram elencados, para que a escola pudesse contemplar o 

perfil da pesquisa, dos quais destacaram-se: I) ser uma instituição pública de ensino 

regular; II) vivenciar o processo de inclusão de alunos com deficiência visual na sala 

de aula regular; III) ter um professor de Arte licenciado na área específica do 

componente curricular. Esse fator foi de extrema importância, pois o trabalho a ser 

desenvolvido previa a colaboração do docente regente no planejamento, 

acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica, portanto, seria 

imprescindível o conhecimento específico e didático em ensino de Arte.   

Norteados por esses critérios, houve visita a duas escolas da rede estadual 

de ensino com alunos com deficiência visual matriculados. Numa delas, a professora 

que ministrava as aulas de Arte possuía formação inicial em Língua Inglesa e havia 
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assumindo a disciplina recentemente, como complemento de carga horária. Por isso, 

apesar da receptividade da equipe gestora, buscou-se outra escola que 

correspondesse aos critérios estabelecidos para o projeto. Assim, uma escola da 

rede estadual de ensino que atendia a alguns dos pontos elencados foi encontrada. 

No entanto, havia um obstáculo: a provável aposentadoria do professor de Arte, o 

que impossibilitaria a parceria no planejamento das atividades e o acesso à sala de 

aula. Diante desse quadro, o gestor da escola apresentou a possibilidade de 

desenvolver a proposta no contexto do Programa Mais Educação7, no entanto, isso 

não foi possível, pois, naquele momento, não havia turmas com o perfil adequado à 

intervenção, já que a frequência dos alunos com deficiência visual nas oficinas do 

programa era esporádica.  É importante destacar que a preocupação da equipe 

gestora em criar espaços para a intervenção acadêmica na escola foi um aspecto 

positivo na constituição do campo de pesquisa.  

Em constantes negociações relacionadas à garantia de espaço e de tempo na 

escola, a equipe gestora informou que a instituição estava recebendo, encaminhada 

pela Secretaria de Educação do estado, uma professora de Arte para preencher a 

vaga deixada pelo professor que acabara de se aposentar. A professora novata logo 

demonstrou disposição para contribuir com a intervenção no que fosse necessário, 

e, assim, credenciou a escola como o campo desta pesquisa. 

A escola contemplada foi a Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria, 

integrante da rede estadual de ensino do Rio Grande do Norte, localizada na Zona 

Leste de Natal/RN, atuando do 2º ao 9º ano do Ensino Fundamental. A escola 

funciona em dois turnos. No matutino atende alunos dos anos iniciais do Ensino 

Fundamental; no vespertino, recebe alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, 

sendo este o turno escolhido para o desenvolvimento da pesquisa, pois atendia o 

critério que previa a matrícula de alunos com deficiência visual. A organização das 

turmas no turno vespertino é mostrada na Tabela 1, a seguir, com destaque para as 

turmas C, nas quais os alunos com deficiência visual estavam matriculados. 

 

 

                                                           
7
 O Programa Mais Educação, criado pela Portaria Interministerial Nº 17/2007, desenvolve atividades educativas optativas 

nas escolas públicas por meio de macrocampos, como acompanhamento pedagógico, meio ambiente, esporte e lazer, 

direitos humanos, cultura e artes, cultura digital, prevenção e promoção da saúde, educomunicação, educação científica e 

educação econômica. 
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Tabela 1 – Distribuição dos alunos – 6º ao 9º ano 

TURMAS 6º ANO 7º ANO 8º ANO 9º ANO 

A 38 estudantes 35 estudantes 41 estudantes 34 estudantes 

B 41 estudantes 38 estudantes 39 estudantes 37 estudantes 

C 30 estudantes 34 estudantes 33 estudantes 31 estudantes 

Fonte: Secretaria da Escola Estadual Almirante Newton Braga de Faria.  

 

Devido a sua proximidade com o IERC/RN, a demanda de matrículas de alunos 

com cegueira e baixa visão foi intensificada, principalmente, a partir de 2009, o que 

fez com que a instituição de ensino buscasse estratégias para atender alunos com 

deficiência visual. Além da proximidade com o Instituto, a escola está situada no 

interior de uma Vila Naval, o que oferece a sensação de segurança a toda a 

comunidade escolar. 

Sua infraestrutura conta com uma sala de Recurso Multifuncional – SRM, a 

qual tem como responsáveis pelo Atendimento Educacional Especializado – AEE, no 

turno matutino, uma professora pedagoga, vidente, e no turno vespertino, um 

professor de Geografia, cego congênito, os quais buscam assegurar, de forma 

complementar e suplementar, as condições de acesso, participação, permanência e 

aprendizagem aos alunos com deficiência. A equipe técnico-pedagógica conta com 

um coordenador pedagógico especializado, também com deficiência visual (cegueira 

adquirida). Ambos atuam na instituição de ensino não apenas em decorrência da 

cegueira, mas, sobretudo, pelo fato de ser engajados no processo de inclusão 

escolar.  

No tocante à parceria estabelecida pela escola com outros órgãos, destaca-se 

o suporte técnico da Subcoordenadoria de Educação Especial (SUESP), da 

Secretaria de Estado da Educação e Cultura do Rio Grande do Norte, que já 

promoveu, na escola em questão, estudos e orientações didáticas para a atuação 

com os alunos com deficiência. 

No que diz respeito à formação continuada, é importante ressaltar que, no ano 

letivo de 2013, ocorreu uma ação de extensão vinculada à Base de Pesquisa Sobre 

Educação de Pessoas com Necessidades Especiais, da Universidade Federal do 

Rio Grande do Norte (UFRN), a qual compreendia um curso de 80 horas, 

desenvolvido ao longo do ano, a partir do planejamento de datas com a própria 
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escola, assegurando a participação de todos os seus professores, cujo conteúdo 

programático foi definido a partir das necessidades concretas dos professores em 

relação ao processo de inclusão escolar dos alunos com deficiência. A mediação 

pedagógica do mencionado curso foi realizada pela doutoranda Marcia Torres Neri 

Soares, no âmbito de seu projeto de doutorado A prática curricular no chão da 

escola: adentrando os meandros da inclusão escolar de pessoas com deficiência, 

vinculado ao Programa de Pós-Graduação em Educação (PPGED/UFRN).  

Respondendo às necessidades e aos esforços da escola em promover 

espaços para reflexão sobre o processo de inclusão escolar, em decorrência de 

seus limites e contradições, a formação continuada teve o objetivo de promover o 

diálogo com professores de classes comuns de ensino acerca do currículo e suas 

dimensões no contexto escolar como espaço privilegiado na/para inclusão escolar. 

Houve discussão sobre os fundamentos da educação inclusiva, sobre as políticas 

públicas de inclusão, sobre a formação docente, sobre o currículo e sobre a inclusão 

de estudantes com deficiência, buscando-se problematizar as próprias práticas dos 

professores na inserção desse público ao contexto escolar. 

O Projeto Político Pedagógico da escola (biênio 2006-2007) defende a 

necessidade da participação coletiva, por meio da qual os agentes de educação 

possam se comprometer com a proposta pedagógica. Em suas diretrizes 

programáticas, o documento reafirma a importância de se “criar um fórum 

permanente de discussões sobre a escola e sua produtividade, com uma 

programação de eventos ao longo do ano letivo” (PPP, 2006-2007, p. 08). É 

importante esclarecer que o documento orientador não menciona o trato com os 

estudantes com deficiência. Na época em que o PPP foi elaborado, já existiam 

estudantes com deficiência matriculados, porém eram poucos, e ainda não haviam 

implementado o Atendimento Educacional Especializado (AEE), uma vez que a Sala 

de Recurso Multifuncional (SRM) só foi inaugurada recentemente, em 2012.  

Quando trata do público discente, o documento faz referência ao compromisso 

de todos os envolvidos no processo educativo, mencionando que “dessa forma 

podemos garantir o acesso e a permanência do aluno na escola, criando propostas 

que resultem, de fato, na construção de uma escola democrática e com qualidade 

social” (PPP, 2006-2007, p. 03). Nesse contexto, as questões relacionadas à 

educação especial não estão contempladas no documento organizador da proposta 

curricular da escola, embora esteja evidente a preocupação da equipe gestora e da 
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coordenação pedagógica, composta por três coordenadores, com as discussões 

relacionadas à inclusão escolar. Por conta disso, esses profissionais apontam os 

momentos de formação como fundamentais para repensar a escola, na perspectiva 

da educação inclusiva.  

Tomando como referência algumas tensões e contradições que cercam as 

discussões sobre a inclusão escolar (BUENO, 2004; MAGALHÃES, 2011), 

considerou-se necessário, nesta pesquisa, evidenciar os enunciados de nossos 

colaboradores na escola, a fim de estabelecer relação entre os documentos da 

instituição de ensino e o discurso de seus membros, pois, de acordo com Bakhtin, 

(2003, p. 316), 

Os enunciados não são indiferentes entre si nem se bastam cada um a si 
mesmo; uns conhecem os outros e se refletem mutuamente uns nos outros. 
[...] Cada enunciado é pleno de ecos e ressonâncias de outros enunciados 
com os quais está ligado pela identidade da esfera da comunicação 
discursiva.  
 

Os enunciados são respostas que se interligam em relações dialógicas, as 

quais podem confirmar, refutar, rejeitar ou complementar a situação discursiva. 

Nesse sentido, considerando a alteridade que fundamenta as interlocuções 

efetuadas neste trabalho, revisitaram-se alguns discursos dos integrantes da 

comunidade escolar, a fim de compreendê-los e interpretá-los à luz da perspectiva 

bakhtiniana.    

Durante a pesquisa na escola, discutiu-se a respeito do conceito de inclusão 

com os interlocutores envolvidos. O professor da sala de Recurso Multifuncional do 

turno vespertino, colaborador desde o delineamento das oficinas no contexto do 

grupo de estudos, concedeu uma entrevista semiestruturada, sendo previamente 

informado do seu conteúdo.  Os assuntos tratados foram a concepção de inclusão 

defendida pela escola; as principais dificuldades encontradas para garantir os 

direitos de aprendizagem dos alunos com deficiência; a interação entre o professor 

da sala de recursos multifuncionais e os docentes da sala regular; a formação 

docente com foco na inclusão; e as estratégias que tem sido implementadas na/pela 

escola para capacitar os professores para lidar com a deficiência. No tocante à 

concepção de inclusão, esse profissional se posiciona da seguinte forma:  

 

Na minha visão, a concepção de inclusão da escola é integralista, no 
sentido de o aluno estar incluído porque ele se encontra em sala de aula. 
Só que a gente sabe que não é assim. Esse olhar que eu tenho ocorre, 
primeiro, pela minha condição de cego e, segundo, pelos estudos na área. 
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Se você fizer esse questionamento à coordenação e à direção, eles vão 
apresentar um ponto de vista diferente do meu. Mas, eu acho que a 
concepção da escola ainda é extremamente a de integrar o aluno. Na 
escola a gente vê muito isso: “ah, o aluno está aí!”. É como se a gente 
tivesse fazendo um favor a ele. Existe muito isso, e geralmente os pais não 
cobram, e isso não é só com alunos com deficiência, é com todos. Enfim, 
fica aquele jogo de “me engana que eu gosto” (Trecho de entrevista oral, 
concedida em 31 de março de 2014). 

 
 

Para Silva (2008), a inclusão do aluno cego na escola comum é uma questão, 

também, de visão. Em seus estudos, a autora apresenta orientações didáticas para 

o trabalho educacional do aluno com deficiência visual, destacando estratégias, 

atividades e instrumentos favoráveis ao processo de sistematização do 

conhecimento, os quais foram fundamentais nesta pesquisa.  Caiado (2003) 

promove uma discussão sobre o aluno cego na escola, dando vez e voz a esses 

sujeitos por meio de lembranças e depoimentos relacionados à vida escolar e ao 

processo enfrentado pelos mesmos no convívio social. Considerando o trabalho 

pedagógico com o aluno cego, esta autora afirma que  

 

As práticas pedagógicas revelam as concepções que o educador tem sobre 
o homem, sobre a sociedade, sobre a educação. As práticas pedagógicas 
com os alunos com deficiência demostram, também, as concepções do 
educador sobre o conceito de deficiência e educação especial, embora nem 
sempre o educador tenha consciência das concepções que fundamentam 
seu trabalho (CAIADO, 2003, p. 33).  

 

Em conformidade com o que afirma essa autora, o resultado da entrevista 

indicou que os integrantes da equipe escolar possuem diferentes concepções de 

inclusão e que ainda há pouca interação entre os docentes da sala de aula regular e 

o AEE, o que também se confirma, na fala da professora colaboradora. 

 

A equipe da SRM tem muita relação com os meninos [referindo-se aos 
alunos com deficiência]. Eles têm pouca relação com a gente, com os 
professores. É mais no sentido de auxiliar, de preparação de provas em 
braile, esse tipo de demanda mais administrativa. Claro que há todo um 
apoio, que não é só pedagógico, é pessoal mesmo, eles têm esse carinho, 
esse acompanhamento mais íntimo, mais profundo com os alunos, mas a 
relação com a gente, comigo em especial, é pouca (Trecho de entrevista 
oral, concedida em 31 de março de 2014). 

 
 

 

O professor da SRM declara, também, que o Projeto Político-Pedagógico da 

escola ainda precisa ser revisto à luz da Educação Especial, na perspectiva da 



36 

 

 

 

Educação Inclusiva, e aponta o curso de formação realizado em parceria com a 

Base de Pesquisa sobre Educação de Pessoas com Necessidade Especiais da 

UFRN 8 como uma ação importante ocorrida na escola, no que diz respeito à 

formação continuada. 

A concepção de inclusão defendida pela professora colaboradora se define da 

seguinte forma: 

 
Eu vejo a inclusão como uma igualdade de oportunidades. Claro que a 
gente parte do pressuposto de que cada pessoa tem um modo individual. 
Sua personalidade é criada a partir do seu contexto pessoal. Mas, eu acho 
que a inclusão está basicamente presente na igualdade de oportunidades. 
Eu não parto do pressuposto de que o aluno tem uma limitação, ou que ele 
não vai chegar aonde eu queira. Eu dou a oportunidade para que a gente 
caminhe junto com todos os alunos. Eu sei que videntes, não videntes, 
deficientes ou não, têm tipos diferentes de deficiência, mas cabe a mim, 
como professora, lidar de uma forma democrática, entendendo as 
individualidades, respeitando-os e dando as oportunidades para que eles se 
desenvolvam na medida que possam se desenvolver (Trecho de entrevista 
oral, concedida em 31 de março de 2014). 
 
 

Compreender o olhar dos integrantes da comunidade escolar, pelo menos 

aqueles com os quais se teve contato, foi fundamental para que se pudesse trilhar o 

percurso na escola. Percebeu-se que, apesar dos esforços implementados na 

instituição de ensino, ainda existe muito a ser feito, quando se pensa no contexto da 

sala de aula, já que não existem estratégias de ensino prontas, mas sim um trajeto a 

percorrer em busca de respostas, considerando as peculiaridades de cada aluno, de 

cada turma.   

 

 

2.2. Eu–outro: os participantes da pesquisa 

 

Em relação ao público discente escolhido para ser os interlocutores desta 

pesquisa, foram identificadas três turmas com perfil adequado ao projeto, ou seja, 

com alunos não videntes matriculados: o 7º Ano C, 8º Ano C e o 9º Ano C do Ensino 

Fundamental, ambas no turno vespertino. Segundo a equipe gestora, a justificativa 

para matricular os alunos com deficiência nas turmas C ocorre pelo fato de ser essa 

a organização que facilita o trabalho docente no que se refere ao atendimento dos 

                                                           
8
 Como relatado na apresentação da escola, o curso de formação fez parte do estudo de doutorado da discente 

Márcia Neri, no Programa de Pós-graduação em Educação da UFRN. 
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discentes com deficiência. No entanto, essa determinação apresenta certa 

fragilidade, pois pode reforçar o princípio, já superado historicamente, de 

segregação, o qual abre algumas possibilidades para estigmatizar as turmas com 

esse perfil. Dessa forma, repensar essa distribuição a partir de outros critérios seria 

uma ação necessária.    

No que diz respeito ao esforço da instituição e da rede estadual de ensino em 

promover a inclusão escolar dos discentes com deficiência visual matriculados, é 

importante ressaltar que, no ano em que ocorreu a intervenção, esses alunos 

ganharam notebooks adaptados que auxiliam no processo de ensino e de 

aprendizagem. De acordo com a reportagem Cegos são os outros9, publicada no 

Novo Jornal em 23 de março de 2013, 

Os equipamentos foram entregues pelo governo estadual na segunda-feira, 
dia 18/03/2013, como resposta a uma reivindicação da direção. Agora, os 
alunos estão passando por treinamento para usarem bem a tecnologia. A 
escola conta com treze deficientes visuais, dos quais oito são cegos totais. 
Os demais têm baixa visão. 

 

Durante a pesquisa, pôde-se perceber que os alunos cegos já faziam uso 

desses computadores no contexto escolar. No que se refere à rotina de convivência, 

no caso da recepção e da socialização no pátio da instituição, percebeu-se que 

havia um espírito de respeito e de colaboração entre alguns alunos videntes e não 

videntes. Receber os alunos cegos e oferecer-lhes ajuda para se dirigir às salas 

foram atitudes que puderam ser vistas nesse espaço, embora os alunos com 

deficiência visual demostrassem já conhecer os obstáculos da estrutura física da 

escola. Eles circulavam pelas dependências do espaço escolar fazendo uso da 

bengala, ora individualmente, ora em grupo, onde se organizavam enfileirados e se 

deslocavam no ambiente demostrando segurança no percurso feito. 

Após observações da rotina escolar e diálogos com a coordenação pedagógica 

e alguns professores, chegou-se à conclusão que a intervenção seria realizada com 

a turma do 7º Ano C, pois contemplava alunos com deficiência visual e apresentava 

horários compatíveis com as demais atividades da pesquisa, sem comprometê-las.  

                                                           
9
 Disponível em: < http://www.novojornal.jor.br/_conteudo/2013/03/cultura/9295-cegos-sao-os-outros.php>. 

Acessado em 18/05/2013. 

http://www.novojornal.jor.br/_conteudo/2013/03/cultura/9295-cegos-sao-os-outros.php
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O grupo escolhido apresentava alunos com faixa etária entre 12 e 16 anos de 

idade, com predominância de alunos do sexo masculino. As meninas se 

organizavam em pequenos grupos; os alunos com deficiência visual sentavam-se 

nas primeiras cadeiras das filas e próximos uns dos outros. A turma constituía-se de 

alunos comunicativos, participativos e, em sua maioria, inquietos, que se 

movimentavam no interior da sala com frequência e se envolviam em conversas 

paralelas durante as aulas. Parte deles emitia opiniões sobre os diversos assuntos 

tratados na aula e externos a ela. A participação da turma nas atividades de classe 

ocorria, considerando-se o nível de interesse pelo assunto, ou quando lhes eram 

apresentadas atividades que retivessem sua atenção. Em alguns momentos da aula, 

parte do grupo se dispersava, envolvendo-se em brincadeiras com os colegas, 

quando as atividades não interessava. O uso de fones de ouvido conectados ao 

celular era atrativo recorrente para alguns alunos.  

No que diz respeito à interação entre os alunos videntes e não videntes, 

observou-se que ela ocorria, considerando o critério de afinidade pessoal. Em sala 

de aula, essa afinidade podia ser percebida nos agrupamentos formulados a partir 

da organização das carteiras.  Desse modo, já existiam pequenos grupos bem 

consolidados que garantiam a interação entre alunos videntes e cegos, por outro 

lado, alguns alunos, por falta de afinidade e oportunidade, raramente se 

socializavam com os alunos com deficiência.  

A turma do 7º Ano C era composta por 34 alunos matriculados, sendo que 27 

permaneciam frequentando, três dos quais estudantes10 que apresentavam 

deficiência, sendo duas alunas cegas e um aluno com surdocegueira com perdas 

leves. Além dos 27 estudantes eleitos interlocutores, também contou-se com a 

                                                           
10

 Utilizar-se-á nomes fictícios para garantir a preservação da identidade dos alunos envolvidos na pesquisa: 

Tatiana – sexo feminino, 16 anos: iniciou o atendimento especializado no IERC/RN aos 07 meses, onde ficou 
até os 14 anos. Até os 12 anos, ainda apresentava pouco resíduo visual. Estuda na escola há dois anos. É atleta 
ouro – Paraolimpíadas de 2012. Compete nos 100 e 200 metros rasos e no salto em distância, modalidade em 
que já conseguiu 03 medalhas de ouro. Clarice – sexo feminino, 14 anos: estudou no IERC/RN dos 06 meses aos 
12 anos. Até os 13 anos ainda apresentava pouco resíduo visual.  Não gosta muito de desenhar, mas adora 
teatro. Já chegou a ser protagonista em uma peça teatral em sala de aula. Matheus – sexo masculino, 13 anos: 
aluno surdocego com perdas auditivas e visuais leves. A baixa visão o leva a utilização de óculos para ampliar 
seu resíduo visual; percebe volumes, cores e escrita ampliada; apresenta dificuldade para ouvir e compreender 
a fala em voz baixa, por isso usa aparelho auditivo. É meigo e introvertido. Na escola, os professores e equipe 
pedagógica, quando se referem a ele em conversas sobre a turma, optam por fazer referência à baixa visão, e 
não a surdocegueira. No período da intervenção na escola, apresentava dificuldades de socialização com a 
turma, isolando-se com frequência.  
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colaboração da professora de Arte, cuja chegada, como explicitado anteriormente, 

concretizou o acesso formal à sala de aula, pois a intervenção seria efetivada em 

parceria com o professor regente da sala comum de ensino desse componente 

curricular.  

Por esse motivo, as considerações levantadas sobre a rotina escolar ocorreram 

antes do contato formal com a turma escolhida para a intervenção, em visitas à 

escola. É importante destacar que, antes do desenvolvimento das oficinas, houve 

alguns contatos com os alunos, acompanhados da coordenação pedagógica do 

turno vespertino e, em alguns momentos, concedidos por uma das professoras do 

turno.  

A professora colaboradora é Licenciada em Teatro pela Universidade Federal 

do Rio Grande do Norte (2010) e Mestre em Comunicação Social pelo Programa de 

Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade 

Federal da Bahia (2013). A mesma possui um papel fundamental neste trabalho, 

pois permitiu exercitar o olhar exotópico. Trata-se de uma estratégia de afastamento 

do pesquisador para se aproximar do outro em si mesmo. Ancorados nas 

contribuições de Bakhtin para se pensar a pesquisa em ciências humanas, 

“entendemos que quando nos olhamos, dois mundos se refletem na pupila dos 

olhos” (BAKHTIN, 2003, p.21). Diante de tal convicção, tomou-se como norte 

metodológico o seu conceito de exotopia do olhar, uma estratégia de afastamento 

para refletir sobre o processo de pesquisa de forma distanciada. Assumir essa 

posição alteritária implica deixar-se perceber por um olhar alheio. Sendo assim, 

buscou-se perceber o processo de pesquisa pelo ponto de vista de outro olhar, a fim 

de se reconhecer os limites e as contribuições do trabalho realizado. Na intervenção 

efetuada, esse diálogo foi possível por meio da parceria da professora colaboradora, 

a qual atuou nas seguintes dimensões: I) analisando e colaborando com o 

planejamento das oficinas pedagógicas; II) acompanhando a intervenção; III) 

avaliando a intervenção. Nesse contexto, para a percepção da outra face da 

pesquisa, apreendeu-se o olhar da professora colaboradora por meio dos seus 

relatos de observação e de uma entrevista individual, material essencial para 

promover o distanciamento nas experiências enquanto pesquisador, permitindo 

refletir sobre elas a partir do olhar alheio.  

Outros interlocutores também contribuíram significativamente com a pesquisa 

e desempenharam papéis importantes no processo de intervenção, dando o suporte 
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necessário durante a investigação na escola, como o professor da SRM, a vice-

diretora e a coordenadora pedagógica do turno vespertino. 

 

 

2.3 Instrumentos e procedimentos de pesquisa: a construção dos dados em 

uma dimensão dialógica 

 

Considerando as dimensões da dialogia e da alteridade como aspectos 

centrais da abordagem metodológica adotada neste trabalho, que focam no próprio 

processo investigativo, suas implicações e possibilidades, justifica-se, aqui, a análise 

qualitativa da intervenção. Desse modo, priorizam-se, como instrumentos e 

procedimentos de construção dos dados, os elementos que pressupõem o diálogo e 

o posicionamento responsivo entre os partícipes da pesquisa, a saber: a 

observação; o diário de campo (anotações de impressões na rotina escolar e nas 

oficinas11 realizadas); as entrevistas; o registro fotográfico e videográfico.  

Assim, no processo de aproximação do objeto de estudo e dos interlocutores, 

optou-se pela observação como um dos procedimentos de pesquisa. (LUDKE & 

ANDRÉ, 1986; BOGDAN & BIKLEN, 1994; GIL, 1999; CORREIA, 2009). De acordo 

com Ludke e André (1986, p. 25-26), 

 
Planejar a observação significa determinar com antecedência o quê e o 
como observar. A primeira tarefa, pois, no preparo das observações é a 
delimitação do objeto de estudo.  Definindo-se claramente o foco da 
investigação e sua configuração espaço-temporal, ficam mais ou menos 
evidentes quais os aspectos do problema serão cobertos pela observação e 
qual a melhor forma de captá-los. Cabem ainda nessa etapa as decisões 
mais específicas sobre o grau de participação do observador, a duração das 
observações, etc. 

  

Tais cuidados foram tomados a fim de atingir os objetivos propostos na 

intervenção, com a consciência de que “o trabalho de campo exige disciplina” 

(BOGDAN E BIKLEN, 1994, p. 133). Portanto, a presença na escola sempre esteve 

orientada por um roteiro prévio de observação, a fim de garantir, no tempo 

dispensado, uma relação construtiva com os interlocutores.  

                                                           
11

 A oficina pedagógica foi a estratégia metodológica escolhida para promover a intervenção e será 

apresentada no tópico a seguir, com seus fundamentos teórico-metodológicos. 
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De acordo com Gil (1999, p.113), a observação ativa se constitui numa “técnica 

através da qual se toma conhecimento da vida de um grupo a partir do interior dele 

mesmo”. Nesse sentido, observaram-se a rotina escolar e a relação dos alunos 

videntes e não videntes no contexto da sala de aula e em algumas dependências da 

escola sempre dialogando com a equipe gestora, a coordenação pedagógica, o 

professor da SRM e a professora de Arte, na busca por compreender o grupo a 

partir do seu cotidiano escolar. Tais observações, construídas durante o processo de 

investigação na escola, garantiram o acesso à direção e às salas da coordenação 

pedagógica, de recurso multifuncional e de aula, promovendo a identificação de 

dados necessários à compreensão dos sujeitos implicados na pesquisa. 

Associado à observação, também foi elaborado um diário de campo, para dar 

suporte à investigação.  No decorrer da pesquisa na escola, em interação com os 

interlocutores, registraram-se notas de campo rápidas durante as observações. Em 

outros momentos, foram feitas anotações mais extensas, descritivas e reflexivas no 

diário de campo, conforme as orientações teórico-metodológicas de Bogdan & Biklen 

(1994). 

Outro importante procedimento utilizado para a construção dos dados foi a 

entrevista, aos moldes de uma conversa intencional entre o pesquisador e o grupo 

de interlocutores. De acordo com Bogdan & Biklen (1994, p. 135), “em investigação 

qualitativa, [...] as entrevistas podem ser utilizadas em conjunto com a observação.” 

Portanto, organizou-se um roteiro de entrevista semiestruturada nas modalidades 

individual e coletiva, sendo as entrevistas individuais realizadas com a professora 

colaboradora e com o professor da SRM, enquanto as entrevistas coletivas foram 

destinadas à turma: uma, efetuada, num movimento exploratório, no início do 

processo interventivo; e outra, ao final, em caráter avaliativo. Os dados construídos 

por meio desse procedimento serão apresentados nos próximos capítulos. 

Discutindo a dimensão coletiva da entrevista, Kramer (2003, p. 66) afirma que 

Como estratégia metodológica, os objetivos das entrevistas coletivas são: 
identificar pontos de vista dos entrevistados; reconhecer aspectos 
polêmicos (a respeito de que não há concordância); provocar o debate entre 
os participantes, estimular as pessoas a tomarem consciência de sua 
situação e condição e a pensarem criticamente sobre elas.  
 

Nessa perspectiva, a fim de evocar de forma estratégica o repertório de 

experiências da turma, teve-se, como aporte teórico-metodológico, as orientações 

de Kramer (2003), que concebe a entrevista coletiva como um espaço para aprender 
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com a diversidade e com o outro. Nesse sentido, a entrevista convida o sujeito 

entrevistado a se posicionar e fornece elementos para que se possa compreender o 

contexto de onde emergem as experiências. A análise aqui empregada, a respeito 

desse procedimento de pesquisa nas Ciências humanas, fundamentada em uma 

perspectiva bakhtiniana (no que diz respeito ao discurso), aponta para o fato de que, 

para se compreender um enunciado, é preciso conhecer o contexto de sua 

enunciação. Para Bakhtin (1988, p. 95), “a palavra está sempre carregada de um 

conteúdo e um sentido ideológico e vivencial”. Sendo assim, definiu-se um roteiro, 

no qual as perguntas poderiam ser reformuladas, a fim de se tornar mais claras, bem 

como pudessem favorecer novas perguntas a partir das respostas dos alunos.  

De acordo com Bakhtin (1988, p. 21), 

 
Até o momento em que foi apropriado, o discurso não se encontra em uma 
língua neutra e impessoal (pois não é do dicionário que ela é tomada pelo 
falante!), ela está nos lábios de outrem, nos contextos de outrem e a serviço 
das intenções de outrem: e é lá que é preciso que ele seja isolado e feito 
próprio. 
 

Outro importante elemento a ser discutido nesse contexto da entrevista é o 

conceito de experiência. Tomar-se-á como suporte a referência feita pelo filósofo 

Walter Benjamin (1987, p. 200): 

[...] o narrador é um homem que sabe dar conselhos. Mas, se “dar 
conselhos” parece hoje algo de antiquado é porque as experiências estão 
deixando de ser comunicáveis. Em consequência, não podemos dar 
conselhos nem a nós mesmos nem aos outros. Aconselhar é menos 
responder a uma pergunta que fazer uma sugestão sobre a continuação de 
uma história que está sendo narrada. 
 
  

Concorda-se, aqui, com Bakhtin quanto à impossibilidade de haver enunciados 

neutros. A esse respeito, Faraco (2009, p. 25) afirma que “Todo enunciado emerge 

sempre e necessariamente num contexto cultural saturado de significados e valores 

e é sempre um ato responsivo, isto é uma tomada de posição”. De acordo com 

Bakhtin e Volochinov (2006, p. 123), “[...] toda palavra comporta duas faces. Ela é 

determinada tanto pelo fato de que procede de alguém, como pelo fato de que se 

dirige para alguém.” Tais afirmações potencializam o caráter dialógico da entrevista 

individual e coletiva, adotadas na investigação feita neste trabalho.  

O registro, na pesquisa acadêmica, é um importante aspecto a ser 

considerado, por isso, optou-se pelas gravações em áudio e em vídeo, as quais 
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foram obtidas, em alguns encontros, pela professora colaboradora durante as 

observações, oficinas e entrevistas realizadas. Esse procedimento possibilitou a 

apreensão dos enunciados durante a fase descritiva e reflexiva, correspondente à 

análise dos dados construídos no processo investigativo, bem como constitui um 

elemento que possibilita o olhar distanciado/exotópico do pesquisador sobre a 

pesquisa (BAKHTIN, 2003; JOBIM E SOUSA, 2012). 

 

 

2.4  A oficina pedagógica: o delineamento teórico-metodológico 

 

 No tocante às estratégias metodológicas de mediação do conhecimento 

adotadas neste trabalho, destaca-se a oficina pedagógica como lugar de produção, 

de reflexão e, principalmente, de encontro com o outro, conforme propõe Bakhtin, 

suscitando uma aproximação com as contribuições teórico-metodológicas de 

Cèlestin Freinet, o qual acreditava que educar é construir junto, sendo, por isso, a 

sua pedagogia construída sobre quatro eixos fundamentais: a cooperação, a 

comunicação, a documentação e a afetividade. Uma percepção de escola que 

respeita as diferenças individuais de cada sujeito, tornando-os seres produtivos, 

cooperativos e críticos, coaduna com as colaborações e reflexões desse educador, a 

partir de suas práticas de sala de aula. 

  Nesse sentido, devido a sua contribuição para se pensar e se fazer uma 

escola cooperativa, dois aspectos de sua pedagogia se constituíram princípios 

metodológicos presentes nesta pesquisa. Trata-se da oficina pedagógica, como um 

espaço de produção, e do tateamento experimental, como possibilidade de 

construção do conhecimento, em um processo de tentativas e descobertas. Na 

escola preconizada por Freinet, de acordo com Elias (1997, p. 36), “A 

experimentação é o eixo em torno do qual devem girar todas as aquisições infantis, 

organizando o meio para favorecer a tentativa experimental”. Desse modo, quando 

trata das técnicas educativas, Freinet aponta a experiência tateante como via de 

aquisição do conhecimento, tão importante quanto a observação, a explicação e a 

demonstração. Para ele, “Nenhuma, absolutamente nenhuma, das grandes 

aquisições vitais se faz por processos aparentemente científicos. É a caminhar que a 
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criança aprender a andar; é a falar que aprende a falar; é a desenhar que aprende a 

desenhar” (FREINET, 1977, p.14). 

Nessa perspectiva, a investigação experimental por meio da oficina 

pedagógica, na qual se media a expressão gráfica do desenho na aula de Artes 

Visuais, constituiu-se uma oportunidade para propor novas estratégias de ensino por 

meio do uso de materiais diversificados, considerando as dificuldades e as 

potencialidades de cada aluno, pois, conforme Pey (1997, p. 13), “A oficina rompe 

também com a separação disciplinar entre trabalho e lazer, porque é essencialmente 

trabalho diversificado com prazer, e não pode ser reduzida à sucessão de tarefas 

rotineiras que caracteriza o chamado trabalho escolar”.  

Nesse sentido, propõe-se, aqui, transformar a sala de aula em uma oficina 

pedagógica, um espaço de produção e reflexão, possibilitando o aprendizado do 

aluno por meio da descoberta e da colaboração, sendo a tentativa parte do processo 

de ensino, como elemento necessário à aprendizagem. De acordo com Ferreira 

(2001, p. 10), “Faz-se necessário que a sala de aula se torne um espaço propiciador 

de reflexões, troca de experiências e de processos de criação”. Na oficina, o 

conhecimento se aperfeiçoa na tentativa, na descoberta e na reflexão sobre a 

prática.  

Nesse momento, é importante ressaltar que algumas experiências tiveram 

influência na proposição metodológica da oficina pedagógica na escola, no que se 

refere à formulação da sequência didática e à escolha dos materias que foram 

utilizados nas atividades.   

É importante salientar que, além de estudos teóricos e das visitas à SUESP-

SEEC/RN e ao IERC/RN, também foram realizadas atividades experimentais com o 

grupo de estudos do projeto de pesquisa Arte e Deficiência: os processos 

educacionais e estéticos de pessoas com deficiência em contextos escolares e não 

escolares, vinculado ao PPGEd/UFRN e coordenado pelo Prof. Dr. Jefferson 

Fernandes Alves. O grupo é composto por pessoas interessadas em discutir sobre a 

temática da inclusão em interface com as linguagens artísticas. Entre elas, 

encontram-se alunos da pós-graduação, professores, coordenadores pedagógicos e 

técnicos em educação da rede pública de ensino, com predomínio de profissionais 

licenciados nas áreas de Pedagogia e de Arte.   

As atividades experimentais tiveram o objetivo de formular uma proposta 

pedagógica para ensino do desenho na perspectiva da inclusão, em que foi possível 
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perceber alguns limites e descobertas da proposição metodológica a partir do 

planejamento e replanejamento das ações didáticas. Algumas atividades realizadas 

envolveram o jogo de estátua, atividades corporais de movimento e atividades de 

desenho em relevo. No tocante ao teste de materiais, destacaram-se o uso de 

caixas vazadas, vendas, miniaturas e pranchas para registro em relevo. Essa etapa 

foi fundamental para o delineamento das oficinas, principalmente porque houve a 

consultoria de uma pessoa com deficiência visual12, integrante do grupo e docente 

da rede estadual de ensino, engajado nas discussões do grupo. Suas impressões 

auxiliaram na escolha dos materiais, considerando as dimensões de tamanho e 

textura dos objetos. 

Nessa oportunidade, produziu-se uma prancha que permitia o desenho em 

relevo. Sua confecção foi possível a partir da colaboração de vários parceiros, entre 

eles o prof. do SRM da escola campo de pesquisa e a técnica da SUESP-SEEC/RN. 

Contribuíram também as experiências relatadas no estudo de Duarte (2011). Além 

disso, apresentou-se ao grupo de estudos uma proposta de oficina inspirada em 

alguns aspectos metodológicos dos estudos de Bardisa (1992), Lima (2001), 

Ballestero - Álvarez (2003) e Duarte (2011).  

O método defendido por Bardisa (1992) abrange dois processos: tátil estático 

(tocar com a mão em repouso) e tátil dinâmico (análise pelos dedos polegar e 

indicador). A autora trabalha com a ideia de contorno/silhueta, utilizando 63 modelos 

tridimensionais em baixo e alto relevo, porém apresenta o objeto real em atividades 

para aprendizagem dos volumes e silhuetas. Ressalte-se, nas atividades propostas 

pela autora, a forma lúdica com que lida com o ensino desenho a partir de silhuetas, 

o que impulsionou o trabalho com a exploração tátil de miniaturas em caixas 

vazadas. 

Os objetivos do método de Bardisa (1992) são: I) estimular o sentido do tato; II) 

incentivar o desenvolvimento da capacidade de interpretar a informação tátil; III) 

possibilitar o conhecimento dos objetos circundantes;  IV) desenvolver o processo de 

compreensão da transição do objeto tridimensional para o objeto bidimensional; V) 

interpretar os desenhos representados no espaço gráfico; VI) iniciar-se na aquisição 

de habilidades para a realização de desenhos. 

                                                           
12

 Trata-se do professor da SRM da escola campo de pesquisa.  
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Na proposição de Lima (2001), foram utilizadas figuras em relevo, figuras 

geométricas (16 peças) e representativas de objetos (17 peças), por meio das quais, 

a partir de instruções, os participantes da pesquisa foram treinados para o 

reconhecimento de desenhos. Foram utilizadas estratégias diferenciadas com dois 

grupos (8 a 13 anos e 18 a 23 anos); as atividades propostas permitiram aos cegos 

representarem o próprio mundo. O autor trabalha com a ideia de treino, porém esse 

princípio não corresponde às concepções de ensino de desenho aqui adotadas, uma 

vez que se compreende o desenho como linguagem e expressão. Ele não chega a 

apresentar um método de produção de desenho, pois, de fato, esse não era o 

objetivo de sua pesquisa. No entanto, esboça atividades que possibilitam o 

reconhecimento de figuras bidimensionais tangíveis.  Seu estudo inspirou o trabalho 

com as formas geométricas em associação aos objetos do cotidiano, o que será 

exposto na proposta apresentada no capítulo a seguir.  

Já Ballestero-Álvarez (2003) faz referência aos relevos utilizados na 

identificação e no reconhecimento de uma grande parte de informações, em 

substituição à visão e ao uso de texturas utilizadas na identificação da diferença 

entre figura, fundo, mudança de cor, diferença de profundidade entre objetos, 

referência de objetos e localização. Apesar de defender uma proposta 

multissensorial, percebeu-se em sua proposição a ausência do detalhamento de 

atividades que explorassem outros sentidos além do tato. Seu estudo conduziu a 

busca de uma estratégia que fosse além da visão e do tato, desenvolvendo modos 

de ensino que propusessem o agenciamento do corpo como elemento intrínseco ao 

ato de desenhar. A partir desse olhar, buscou-se complementar as referências 

teórico-metodológicas sobre a multissensorialidade, no período de análise da 

pesquisa, com os estudos de Tojal (2007), Silva (2008; 2014) e Soler (1999). 

Já a sequência metodológica apresentada por Duarte (2011) segue as 

seguintes etapas: I) percepção tátil do objeto ou de sua maquete tridimensional; II) 

delimitação das bordas de superfície do objeto/maquete em ação tátil linear 

(procedimentos sensoriomotor); III) percepção tátil do esquema gráfico planificado 

em material emborrachado (E.V.A.); IV) percepção tátil do esquema gráfico em 

desenho linear em relevo; V) realização do desenho em giz de cera sobre papel 

sobreposto à prancha recoberta com tela; VI) leitura da imagem tátil do desenho 

realizado. 
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Entre os materiais utilizados, destacaram-se: massa de modelar, brinquedos, 

maquetes, giz de cera, barbante, material espesso (E.V.A.) e uma tela que permite a 

percepção tátil do desenho. 

Sua proposta motivou o desenvolvimento das atividades em que se pudesse 

testar os materiais que seriam mais adequados à nossa sequência didática. De sua 

proposição foi adaptado o termo desenho tátil-visual. No entanto, o esquema gráfico 

tátil-visual como um desenho aprendido, também de sua autoria, não se adequa a 

proposição desta pesquisa, já que se busca, aqui, formular uma proposta de 

desenho que se orienta pelo movimento corporal. 

A proposta de desenho com ênfase no gesto, defendida pela pedagoga e 

artista plástica Louise Artus-Perrelet, também serve a esta pesquisa como 

fundamento teórico-metodologico.  

Em seu livro O desenho a serviço da educação13, ela afirma não ter formulado 

um método, mas sim um resumo com as suas experiências e ideias a respeito do 

ensino do desenho. A autora passou a ser reconhecida entre seus pares a partir das 

décadas de 1920 e 1930, sendo considerada uma referência nas pesquisas sobre 

desenho infantil. Nessa época ela já discordava das concepções mecânicas de 

desenho. Artus-Perrelet (1930) defende o movimento como característica essencial 

para o ensino do desenho. Sua metodologia tem ênfase na ação e no movimento, 

em que “o aprendizado deve surgir de uma íntima relação com a própria vida”, 

articulado à experiência gestual. “Uma das características da metodologia de Artus-

Perrelet era não impor ao aluno um conhecimento novo, ela procurava despertar a 

curiosidade do aluno estimulando o ‘anseio de descobrir’, deixando-o livre para 

apreender o sentido do aprendizado por si mesmo” (CHABLOZ apud MAIA, 2012, p. 

79).  

De acordo com Barbosa (2008, p. 105), o método de Artus-Perrelet “pode ser 

visto como uma das primeiras tentativas de construir um método orgânico de ensino 

de arte para crianças”. Para Artus-Perrelet (1930, p. 21), “é pelo movimento que o 

indivíduo adquire a consciência de sua individualidade”. 

                                                           
13

 É importante ressaltar que não se teve contato direto com a obra de Artus-Perrelet, de 1930, o acesso às 
suas proposições metodológicas ocorreu por meio de textos de Ana Mae Barbosa (2008) e da dissertação de 
Mestrado de Nertan Dias Silva Maia (UECE, 2012) que, em parte de sua pesquisa, discute sobre a influência de 
Artus-Perrelet e de Edgar Willems na didática do ensino de desenho de Jean Pierre Chabloz.  
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A partir dos pontos destacados nas proposições metodológicas dos autores 

que discutem sobre o ensino do desenho para pessoas cegas e o desenho a partir 

do gesto, apresentou-se uma proposta de oficina com o tema Infância para o grupo 

de estudos, do qual um dos integrantes é o prof. da SRM da escola parceira, que, 

como já exposto, atua como consultor das experiências que discutem a deficiência 

visual, realizadas nos encontros. O grupo participou da oficina e contribuiu para o 

aperfeiçoamento da proposta, apontando possíveis adaptações para o trabalho com 

os alunos na escola. Na oportunidade, definiu-se a utilização de alguns materiais14, 

como as caixas vazadas para exploração tátil de objetos e miniaturas, e o uso das 

pranchas por toda a turma.   

Diante disso, elaborou-se oficinas pedagógicas estruturadas em sequências 

didáticas. Segundo Zabala (1998, p. 18), sequências didáticas são “um conjunto de 

atividades ordenadas, estruturadas e articuladas para a realização de certos 

objetivos educacionais, que têm um princípio e um fim conhecidos tanto pelos 

professores como pelos alunos”. É importante ressaltar que a sequência adotada na 

pesquisa ocorreu de forma flexível, a qual manteve-se aberta a novas proposições, 

como a experimentação de novos elementos a partir do contato com a turma. Sendo 

assim, optou-se por trabalhar promovendo a expectativa dos alunos em cada novo 

encontro, o que gerou a curiosidade e a integração dos participantes.  

A atividade foi organizada em três etapas de experiências sensoriais, 

fundamentais para alcançar os objetivos propostos na intervenção. Sendo assim, foi 

formulada uma sequência didática articulando os seguintes exercícios: I) exercício 

de exploração tátil – consiste na exploração tátil de miniaturas dentro de caixas 

vazadas, bem como na análise tátil de desenhos em relevo e estátuas corporais 

produzidas pelo grupo de alunos; II) exercício de representação corporal – trata-se 

de atividades em que o corpo é agenciado, de forma criativa, como meio de 

expressão artística. Por meio desse exercício, o grupo representou composições a 

partir do jogo de estátua; III) exercício de desenho tátil-visual15 – fazendo uso e 

                                                           
14

 No decorrer da intervenção os materiais utilizados foram: 03 caixas (vazadas nas laterais) usadas para 
exploração tátil de miniaturas de móveis, utensílios domésticos e elementos do cotidiano (cadeiras, sofá, mesa, 
copo, panela, bicicleta, carro, etc.); 27 pranchetas adaptadas (recobertas com tela plástica) para desenhar em 
relevo; lápis grafite, 2B, 6B e caneta esferográfica; giz de cera escolar; papel A4 peso 40 e papel-cartão (vergê); 
25 vendas; 01 ventilador; 01 câmera fotográfica digital, modelo Sony (para registro das oficinas). 

15
 Optou-se por utilizar o termo tátil-visual embasado em Duarte (2011), que apresenta o conceito de 

“esquema gráfico” como um desenho aprendido e memorizado que pode ser repetido, correspondente a 
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testes de diferentes materiais, o grupo produziu e analisou desenhos em relevo. 

Todos os exercícios pressupõem o diálogo e a interação entre os participantes da 

oficina, videntes e não videntes. Essa etapa será esclarecida e justificada 

teoricamente no decorrer dos próximos capítulos, nos quais haverá a descrição e a 

análise das oficinas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
padrões mentais responsáveis por uma imagem visual cerebral e por uma sequência motora de gestos 
necessários à realização de seu traçado. Para a autora, a origem e a função desses esquemas, enquanto 
recursos comunicacionais e cognitivos, são inegavelmente visuais, por isso denominou os esquemas gráficos 
ensinados às crianças “esquemas gráficos tátil-visuais”.  
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3. A OFICINA PEDAGÓGICA: VIDENTES E NÃO VIDENTES COMO 

PRODUTORES E LEITORES DE DESENHOS. 

 

Oficina é um tempo e um espaço para aprendizagem, um 
processo ativo de transformação recíproca entre sujeito e 
objeto, um caminho com alternativas, com equilibrações que 
nos aproximam progressivamente do objeto a conhecer. 

CUBERES  

 
 

Antes de descrever e analisar as atividades desenvolvidas, justificando 

teoricamente as escolhas feitas nesta pesquisa, é importante retomar alguns 

momentos que precederam o desenvolvimento das oficinas pedagógicas na 

intervenção efetuada. Como explicitado anteriormente, o processo de constituição 

do campo empírico foi sendo fortalecido ao longo das visitas à escola. Durante a 

aproximação dos interlocutores, realizaram-se diálogos com a equipe gestora e 

observações da rotina escolar da instituição de ensino, embora ainda não se tivesse 

o acesso à sala de aula.  

De modo informal, houve contato inicial com a turma para notificá-la da 

realização da pesquisa, justificando a presença da proposta na escola e diminuindo 

a ansiedade dos alunos a seu respeito. Houve acompanhamento da coordenadora 

pedagógica do turno vespertino nessa apresentação informal, que ocorreu em um 

momento de aula da professora da disciplina Ciências. 

 A ausência do professor de Arte, justificada anteriormente, adiou o acesso à 

sala de aula e o procedimento de observações mais específicas na turma escolhida, 

antes da realização das oficinas. Por esse motivo, a partir do momento que a escola 

recebeu a nova professora de Arte, partiu-se para a revisão do planejamento e para 

a execução da proposta.  

O próximo passo foi o agenciamento do primeiro encontro formal com a 

turma, com o objetivo de apresentar a proposta de trabalho aos alunos. Nesse 

período, a rede estadual de ensino passava por um processo de reestruturação na 

carga horária dos professores. Sendo assim, além da aula de Arte, também foi 

oferecido à pesquisa um horário que havia ficado vago na referida turma, o qual foi 

utilizado para a realização dos encontros. No entanto, nesse horário, a professora de 

Arte ministrava aula em outra turma, o que a impediu de participar de alguns 
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encontros durante o processo interventivo. Percebendo que isso poderia ser uma 

fragilidade no itinerário da pesquisa, passou-se a interagir com a docente, ora 

durante o seu planejamento, ora em momentos que antecediam a aula. Dessa 

forma, a proposta de trabalho e um roteiro provisório das oficinas lhe eram 

apresentados. Em um processo colaborativo, ouviam-se suas contribuições a 

respeito das sequências didáticas e justificavam-se as escolhas teórico-

metodológicas desta pesquisa, incorporando as sugestões relevantes. No decorrer 

da intervenção, houve adaptações na atualização do roteiro que eram informadas à 

professora e à equipe pedagógica.  

A coordenadora pedagógica do turno esteve presente no primeiro encontro 

com a turma, dando o apoio necessário e trazendo a discussão sobre o processo de 

inclusão vivenciado pela escola, que teve, como referência, a matrícula dos alunos 

com deficiência visual na instituição. Em resposta, alguns alunos videntes 

apresentaram o discurso de que todas as pessoas são diferentes e que precisam ser 

respeitadas. Em relação aos três alunos com deficiência da turma, dois estavam 

presentes, mas apenas uma aluna se posicionou, dizendo que o cego aprende de 

diferentes maneiras e que uma delas é pelo tato. Nessa oportunidade, apresentou-

se a proposta de trabalho à turma, com a explicação de que ele  seria desenvolvido 

em forma de oficinas em sala de aula, envolvendo a participação de todos os alunos.  

 

3.1  O desenho no contexto escolar: a dimensão axiológica 

 
Após o primeiro contato formal com os participantes e a apresentação da 

proposta de trabalho à turma, realizou-se uma entrevista coletiva com o intuito de 

promover um levantamento das experiências culturais dos alunos com o desenho, 

pois esta pesquisa considera importante a recuperação de aspectos de experiências 

construídas anteriormente pelos interlocutores, a fim de compreendê-las, levando 

em conta seus repertórios pessoais e culturais.  

A partir dos estudos de Bakhtin sobre a linguagem como interação, passou-se 

a compreender, também, o desenho do sujeito como uma linguagem carregada de 

pontos de vista, de uma dimensão axiológica.  O desenho enquanto enunciado 

pressupõe uma expressividade, um estilo, uma posição valorativa em relação à 

realidade e ao outro, o que permite interpretá-lo como enunciado constituído 
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intersubjetivamente, por meio do qual o sujeito atribui sentido à expressão gráfica. 

Tal condição se justifica pelo princípio da alteridade, em que o desenho como 

linguagem se manifesta nas interações estabelecidas entre o homem, o meio e o 

outro. 

Conforme mencionado anteriormente, um dos objetivos específicos desta 

pesquisa consiste em identificar as experiências escolares e culturais dos alunos 

relacionadas ao desenho.  Sendo assim, apreenderam-se fragmentos do repertório16 

de experiências culturais dos alunos com o desenho. A partir desses fragmentos, 

propõe-se, aqui, uma discussão sobre o desenho no contexto escolar, tendo como 

referência três aspectos que emergiram da análise do conteúdo discursivo da 

entrevista coletiva: o desenho para colorir, a influência da mídia e o desenho 

estereotipado, cuja abordagem analítica adotada nesta pesquisa procura 

acompanhar o imbricamento dos mesmos nas experiências explicitadas pelos 

alunos. É importante ressaltar que a análise do conteúdo das entrevistas não se 

limitou apenas às experiências recentes do grupo na adolescência, mas também 

recuperou suas vivências na infância, as quais, a partir de uma entrevista coletiva, 

foram sendo explicitadas em ricos depoimentos que fazem refletir sobre essa 

linguagem no contexto escolar.  

O desenho da criança é uma representação expressiva do seu pensamento 

na primeira infância. É por meio dele que ela se afirma, reafirma, determina seu 

espaço e representa as interpretações do mundo que a cerca. Em conformidade 

com esse pensamento, Goodnow (apud PILLAR, 1996, p. 39) afirma que “as 

crianças investem um grande tempo e esforço observando o mundo que as rodeia 

[...] e desenhando conclusões”. Pillar afirma que tais conclusões se referem a 

princípios que as crianças constroem e aplicam em seus trabalhos. Para Iavelberg 

(2006, p. 24), a criança “desenha porque existe desenho no mundo”, portanto, ela o 

interpreta e recria à sua maneira.  

                                                           
16 

“Numa simplificação conceitual, repertório ou subcódigo é o arquivo dinâmico de experiências reais ou 
simbólicas de uma pessoa ou grupo social (...) com recorrência no conceito de memória, de imaginação e, em 
última instância, no de conhecimento. Mas é importante ter sempre presente o aspecto dinâmico desses 
conceitos. Assim como repertório, a memória, a imaginação e o conhecimento não são arquivos mortos, 
passivos” (MESERANI, 1986, p. 17). 
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De acordo com Moreira (1993, p. 20), “A criança desenha para falar de seus 

medos, suas descobertas, suas alegrias e tristezas [...] porque o desenho é para as 

crianças uma linguagem, como o gesto ou a fala”. Por natureza sua, é expressão em 

simplicidade sobre o meio, pois é a forma de demarcar sua presença e sua 

identidade. Derdyk (1989, p. 24) salienta que “O desenho, enquanto linguagem, 

requisita uma postura global [...] desenhar é conhecer, é apropriar-se”. Essas 

definições ressaltam a importância da utilização desse elemento comunicativo na 

escola, pois, como afirma Mèredieu (1974, p. 14), a linguagem gráfica é o “[...] modo 

de expressão próprio da criança, o desenho constitui uma língua que possui seu 

vocabulário e sua sintaxe”. São essas e outras definições que destacam o relevante 

papel desse elemento no processo de comunicação e expressão artística na escola. 

De acordo com Goodnow (apud PILLAR, 1996, p. 39), “[...] os desenhos 

fornecem informações tanto sobre o trabalho gráfico da criança como sobre a 

natureza de seu pensamento”. Para a autora, “[...] o que é visto ou entendido deve 

ser traduzido na ação de desenhar, e o que precisamos compreender é a natureza 

da tradução e a natureza da ação de desenhar” (PILLAR, 1996, p. 39). Essa é uma 

atividade que exige sensibilidade por parte do adulto, embora, em alguns casos, 

esse adulto exerça posturas que bloqueiam o desenvolvimento do processo criativo. 

Na escola, a presença do desenho é valorizada nos primeiros anos de vida 

escolar dos alunos, porém, com a transição da Educação Infantil para o Ensino 

Fundamental, ele passa a ser esquecido em meio a tantas exigências da 

escolarização. Pinheiro (2006, p. 27) apregoa que, “[...] nessa fase, a linguagem 

escrita vai tomando o espaço do currículo escolar, ficando as demais linguagens à 

margem do processo de ensino e aprendizagem”.  

Para Derdyk (1989, p. 18), “[...] o desenho possui uma natureza específica, 

particular em sua forma de comunicar uma ideia, uma imagem, um signo, através de 

determinados suportes”. A autora ainda afirma que “[...] o desenho é a manifestação 

de uma necessidade vital da criança agir sobre o mundo que a cerca, intercambiar, 

comunicar” (DERDYK, 1989, p. 51).  

A respeito do desenho da criança na escola, Martins (1998) declara que  

De fato, uma série de desvios vêm comprometendo o ensino de arte. Ainda 
é comum as aulas de arte serem confundidas com lazer, terapia, descanso 
das aulas “sérias”, o momento para fazer decoração da escola, as festas, 
comemorar determinada data cívica, preencher desenhos mimeografados, 
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fazer presente do Dia dos Pais, pintar o coelho da Páscoa e a árvore de 
Natal.    
  
 

É nesse cenário do ensino de arte, sobretudo no que se refere ao desenho 

em contexto escolar, que se apresenta o posicionamento dos adolescentes na 

entrevista de sondagem das experiências culturais e escolares com a produção do 

desenho. Iniciou-se o diálogo, identificando a idade de cada aluno e explicando a 

intenção da conversa. Em seguida, procedeu-se às perguntas do roteiro de 

entrevista semiestruturada, adaptando algumas questões a partir dos relatos dos 

alunos. No início da conversa, as respostas de alguns deles se limitavam à 

expressões como não lembro ou não sei, além da estratégia de repetir a fala do 

outro, como forma de  despistar as perguntas. A partir de provocações, que 

mobilizavam a memória, e de certas identificações nas falas dos colegas, alguns 

enunciados começaram a surgir em meio à turma. 

 – Eu lembro que uma vez pichei os bancos traseiros do carro do meu pai e 
ele ficou bem bravo [risos] (Douglas: 14 anos – aluno vidente). 

 

A partir da fala dos colegas, como a lembrança de Douglas, o grupo foi 

resgatando e compartilhando os relatos sobre o desenho na infância. Os temas mais 

comuns relatados são frutas, rosas, casas, árvores, animais e pessoas. 

 
 – Lembro que fazíamos desenhos com E.V.A. Usávamos lápis, às vezes 
tesoura ou carretilha17. Também fazíamos dobraduras de rosas e pássaros (Clarice: 
14 anos – aluna não vidente). 

 – Quando eu estava na escola, eu brincava com meus amigos, desenhava e 
fazia meu nome. Eu não lembro dos desenhos que eu fazia. Mas os desenhos que 
as professoras me davam eram de frutas e de recortar e colar as coisas nos lugares 
certos (Matheus: 13 anos – aluno com surdocegueira). 

 

Os tradicionais personagens vinculados às datas comemorativas também 

foram temas recorrentes, associados às atividades escolares para colorir. O Papai 

                                                           
17

 Instrumento de metal, com cabo de madeira, utilizado na demarcação de moldes de costura. 
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Noel, tão explorado no período natalino, citado por Tatiana; o coelho, na Páscoa, ou 

o Saci-pererê, no Folclore, ilustram essa concepção. 

 

 – As professoras faziam trabalhos com areia e cola. Os desenhos eram: 
sorvete, Papai Noel, uva e outros (Tatiana: 16 anos – aluna não vidente). 

 

Os mesmos ícones são compartilhados pelo grupo, independente da 

deficiência. O diferencial, em seus relatos, encontra-se no uso dos materiais, uma 

vez que os videntes faziam uso de lápis de cor e papel e os alunos com deficiência 

visual mantinham contato com diferentes materiais espessos, que pudessem 

proporcionar a ampliação do traçado ou a percepção tátil dos desenhos recebidos 

ou produzidos.  

Outro importante aspecto a considerar é que, em alguns relatos, as atividades 

de desenho e pintura mais citadas estavam relacionadas aos personagens da turma 

da Mônica e aos super-heróis, figuras bem presentes na infância, seja na TV, seja 

em materiais impressos. A esse respeito, Iavelberg (2003, p. 83) declara que 

 
O desenho da criança, desde cedo, sofre influência da cultura por 
intermédio de materiais e suportes com que faz seus trabalhos, de imagens 
e atos de produção artística que observa em TV, computador, gibis, rótulos, 
estampas, objetos de arte, vídeos, cinema, fotografias e trabalhos artísticos 
de outras crianças.   
 

 – Lembro só da turma da Mônica. Eram atividades impressas (Karla: 14 anos 
– aluna vidente). 

 – Eu não desenhava muita coisa não...só desenhava, assim...Pica-Pau, 
Batman e Robin. E das atividades que eu recebia, eu não lembro, porque as que eu 
recebia, não fazia (Willyan: 13 anos – aluno vidente). 

 – Eu gostava de pintar o Homem-Aranha (Rui: 12 anos – aluno vidente). 

 

As referências para a produção dos desenhos pelas crianças são norteadas 

pelos modelos preestabelecidos e compartilhados na escola e na mídia. Os relatos 

reforçam que a própria escola pode acabar fomentando essa orientação. Nesse 

caso, as crianças muito mais recebiam desenhos prontos para colorir do que 

desenvolviam sua criatividade e imaginação. De acordo com Gomes (2002, p. 35), 
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São personagens dos desenhos animados ou de histórias em quadrinhos 
das grandes corporações que, além de serem veiculados amplamente na 
televisão e em filmes, também são propagados por uma infinidade de 
produtos industriais. O material escolar, por exemplo, é produzido com 
figuras extraídas da mídia: lancheiras, cadernos, estojos, pastas e mochilas, 
quase sempre apresentando os consagrados personagens. 
 
 

Sobre o que mais gostavam de desenhar na infância, os alunos sentiram 

dificuldade em apresentar respostas, já que, na maioria das vezes, as atividades que 

envolviam desenho das quais participaram já indicavam o que desenhar ou 

apresentavam desenhos para colorir. No tocante aos dias atuais, alguns afirmaram 

gostar de desenhar Naruto18, um anime (personagem de desenho de animação 

japonês) que marcou o cotidiano de muitos adolescentes nos últimos anos de 

exibição na televisão.  

O desenho de super-heróis, como o Homem-Aranha, também foi citado por 

alguns dos alunos. Entende-se, aqui, que o destaque a esse personagem deve-se 

ao fato de ele ser considerado um dos mais populares super-heróis das histórias em 

quadrinhos e das séries de desenhos animados, desdobrando-se em estampas de 

roupas, ilustração de material escolar, jogos, filmes e em diferentes recursos da 

mídia. Depreende-se, assim, que os desenhos animados continuam sendo 

referência para a produção de desenhos de alguns adolescentes entrevistados, uma 

vez que fazem parte do universo midiático que os cercam, como a TV, as HQs e a 

publicidade.   

Quando perguntado se algum aluno gostaria de mostrar um desenho feito no 

caderno, somente três deles se apresentaram. Um havia feito um nome com letras 

ilustradas, outro aluno havia feito um desenho abstrato (o qual sentiu dificuldades 

para definir o que seria) e uma aluna havia feito um personagem de desenho 

japonês. 

 

 – Esse é o desenho de um anime. É um cara que tem um superpoder (Ruthe: 

12 anos– aluna vidente).  

 

                                                           
18

 No Brasil, a série estreou em 1 de janeiro de 2007 no Cartoon Network, na edição norte-americana da 

licenciadora VIZ Media. Meses depois, a série começou a ser exibida pelo SBT em 2 de julho de 2007. Foi 

exibida pelo Cartoon Network durante quatro anos, encerrando em 18 de abril de 2011. Disponível em 

<http://anmtv.xpg.uol.com.br/naruto-finaliza-nesta-segunda-no-cartoon-network/>. Acessado em: 

20/12/2014. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Brasil
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cartoon_Network
http://pt.wikipedia.org/wiki/VIZ_Media
http://pt.wikipedia.org/wiki/SBT
http://anmtv.xpg.uol.com.br/naruto-finaliza-nesta-segunda-no-cartoon-network/
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Outro aspecto que chama atenção nos depoimentos é a presença do desenho 

estereotipado. Quando os alunos se referem aos desenhos de palitinho como 

representativos da figura humana, permitem fazer essa inferência.  

 – Eu desenhava melhor “desenho de palitinho”...era casa, era 
gente...(Josivan: 13 anos – aluno vidente). 

 – Eu pintava os desenhos prontos que me davam e desenhava só desenho 
de palitinho também (Marcos: 12 anos – aluno vidente). 

 

Segundo os alunos, “desenhos de palitinhos” ou boneco palito são uma 

representação simples da anatomia humana. Geralmente, a cabeça tem o formato 

de círculo, o corpo é feito com uma linha reta vertical e braços e pernas com linha 

retas inclinadas. No rosto, um par de pontos representam os olhos e a boca é feita 

com um traço.  

O ícone casa, geralmente, também segue um modelo preestabelecido. O 

desenho descrito por Natasha apresenta uma composição clássica (casa, árvore, 

nuvens e sol sorridente), bem conhecida no contexto escolar.  

 – Eu fazia o desenho de uma casa e uma árvore com uma copa de nuvem e 
também tinha um sol no canto da página sorrindo, rodeado de nuvens. Só sabia 
fazer esse desenho [risos] (Natasha: 13 anos). 

 

Natasha, rapidamente, desenhou no caderno a composição relatada e 

apresentou à turma. Alguns alunos aprovaram o desenho, confirmando já haver 

desenhado da mesma maneira na escola. Segundo Cunha (1999, p. 10-11), 

 

Ao interromper, na sua infância, o desenvolvimento da linguagem gráfico-
plástica foram fixadas formas padronizadas como a casinha, a árvore com 
maçãs, as nuvens azuis, o sol, as flores, a figura humana de palito, 
organizando-se um repertório reduzido de  formas que chamamos de 
estereótipos.  
 

 

Não se quer, simplesmente, fazer críticas ao desenho estereotipado, pois ele 

é uma apropriação que ocorre culturalmente, porém se deve ressaltar a importância 

de estimular, nas crianças, a criatividade em atividades expressivas de desenhos, 

ampliando seu repertório. A cópia, por sua vez, possui um aspecto comunicacional 

que é necessário na cultura brasileira, em certo momento, mas não deve ser 
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limitante no que diz respeito à expressão artística. Sendo assim, se faz necessário, 

na escola, a abertura de espaços para criação, capazes de romper com a mera 

recepção de imagens prontas para pintura. O aluno precisa ser estimulado a criar 

suas próprias imagens. Ferreira (2004, p. 151) afirma que 

O desenho que a criança desenvolve no contexto da escola é um produto 
de sua atividade mental e reflete sua cultura e seu desenvolvimento 
intelectual. Porém, reafirmamos, isso não acontece de forma mecânica. O 
desenho é um processo complexo que envolve imaginação, realidade 
cotidiana, figuração, e tem como mediação a palavra.  

 

Quando questionados sobre a presença do desenho em seu cotidiano atual, a 

maior parte da turma afirmou não gostar de desenhar. Dos poucos alunos que 

disseram ter desenhado na infância (a maioria só lembrou das cópias para colorir), 

apenas três confirmaram ainda continuar desenhando.  Por se tratar de uma turma 

dos anos finais do Ensino Fundamental, esse abandono do desenho se apresentou 

bem evidente, como expõem os estudos de Alencar (1990), Cunha (1999) e Pinheiro 

(2006) no que diz respeito à inibição do potencial criativo, à expressão plástica na 

infância e à construção social do desenho.  

 – As atividades que eu lembro, eram “só de pintar”. Eu ainda tenho uns 
desenhos, lá em casa (Lúcia: 12 anos – aluna vidente). 

 – Lembro que a gente jogava umas coisas no álcool e fazia umas tintas, aí 
pintava. Era o dia todinho... (Robson: 13 anos – aluno vidente). 

 

Algumas situações, como essas em contexto escolar, estão associadas a 

concepções que julgam que as atividades de desenho pouco tem a contribuir no 

processo de ensino e aprendizagem e, portanto, devem  ser substituídas por 

atividades “sérias”, limitando tais atividades às aulas de arte, o que é um equívoco.  

Na escola, desenho e escrita devem ser considerados como enunciados discursivos, 

porém, é importante ressaltar que um não deve ser supervalorizado em detrimento 

do outro. “Desenho e escrita são, portanto, formas de representação, ou seja, 

expressões da função semiótica, e tem a mesma origem gráfica” (PILLAR, 1996, p. 

17). 

 Em relação ao desenvolvimento da linguagem gráfica, Moreira (1993, p. 41) 

declara que “[...] o desenho como expressão do pensamento tende a conquistar 
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novas formas com o crescimento da criança. É linguagem que precisa conquistar um 

vocabulário cada vez mais amplo, sem, contudo, perder a intensidade e a certeza do 

seu traço”. Ou seja, é importante garantir espaços e experiências com o desenho no 

contexto escolar, sem inibir a criatividade dos alunos. A respeito dessa inibição do 

potencial criativo, Alencar (1990, p. 10) declara: 

  

É uma educação castradora, inibidora, uma vez que se ensina à criança, 
desde muito cedo, a extensão de sua incapacidade, de sua falta de talento, 
especialmente para as artes. É notório como isto contrasta com o que se 
pode observar, por exemplo, em aldeias indígenas, onde todos participam 
dos cânticos ou pinturas tribais, onde o canto e a pintura são algo natural, 
como chorar e andar. 

 

O conhecimento artístico deve ser um direito acessível a todos. Em defesa 

desse pensamento, Ostrower (1991) apresenta a criatividade como potencial próprio 

da condição de ser humano, descartando, portanto, a possibilidade de ela ser 

propriedade exclusiva de alguns raríssimos eleitos. Nessa perspectiva, todos são 

capazes de criar, porém os sujeitos precisam explorar e exercitar a criatividade. 

Lev Vygotsky (1982), a respeito da criatividade, afirma que a vida que nos 

cerca está plena de premissas necessárias para criar, e tudo o que vai além da 

rotina, envolvendo uma partícula mínima de novidades, se origina no processo 

criador do homem. Essas afirmações, relacionadas ao processo de produção 

pictórica infantil, revela que o ato de criar é uma competência inerente ao ser 

humano.  

De acordo com Alencar (1990, p.43),  

Vivemos em uma sociedade, que nos ensina desde muito cedo a controlar 
as nossas emoções, a resguardar a nossa curiosidade, a evitar situações 
que poderiam redundar em sentimentos de perda ou fracasso. Aprendemos 
também, desde os nossos primeiros anos, a criticar as nossas ideias e a 
acreditar que o talento, que a inspiração, que a criatividade são resultado de 
fatores sobre os quais temos pouco controle e que estariam presentes em 
apenas poucos indivíduos privilegiados. 

 

Parafraseando Vygotsky (1982), é preciso um olhar prospectivo para 

aprender; um olhar que associe o desenvolvimento humano em sua totalidade, 

rompendo com o paradigma de uma escola “simplesmente cognitiva”, que foca 

apenas no que “falta” no aluno e não em seu potencial. A educação desse olhar 

prospectivo permite ver no desenho uma possibilidade de expressão artística, com 
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caráter de representação e de comunicação. Pillar (2006) defende que o olhar do 

sujeito traz informações de outras experiências visuais, contribuindo para a 

construção de novas interpretações; para a autora, “[...] poderíamos dizer, então, 

que a leitura de uma imagem seria a leitura de um texto, de uma trama, de algo 

tecido com formas, cores, texturas, volumes” (PILLAR, 2006, p. 12).  

Nesse sentido, o ensino do desenho na escola pode desenvolver o potencial 

criativo dos alunos, aproveitando o rico repertório cultural que eles possuem, repleto 

de super-heróis e de personagens dos desenhos animados. Outra forma de 

mediação criativa é nortear a produção do desenho a partir das experiências 

pessoais vinculadas aos contextos sociais no qual os alunos estão inseridos, como a 

exploração de objetos do cotidiano ou do próprio corpo, redimensionando, assim, o 

ensino do desenho a partir das referências imagéticas dos discentes, sem imposição 

dos modelos estereotipados fomentados, muitas vezes, pela escola.  

 

3.2  Objetos do cotidiano: o figurativo além da visão 

 

Realizada a entrevista coletiva, na qual foi possível aproximar-se das 

experiências da turma relacionadas ao desenho no contexto escolar, compreendeu-

se que a situação encontrada precisava ser superada, pois havia um grupo de 

alunos que, apesar das experiências na infância, demostravam poucas vivências 

com o desenho na atual rotina escolar. Diante desse cenário, deu-se início à 

proposição das oficinas com foco na produção de desenhos, de forma que 

atendessem a todos os alunos.  

No terceiro encontro, as cadeiras e as mesas da sala de aula foram 

organizadas em círculo, pois essa disposição seria necessária para o 

desenvolvimento das atividades de exploração tátil e de movimento previstas na 

sequência didática. Enquanto eram organizados a sala de aula e os materiais que 

seriam utilizados na oficina, foram apresentadas as caixas vazadas e as pranchas à 

professora de Arte e à coordenadora pedagógica do turno vespertino. Elas 

realizaram o tateamento das miniaturas dentro das caixas que seriam utilizadas na 

oficina e ficaram curiosas para ver a reação da turma, lamentando não poderem 

participar daquele encontro, conforme se pode constatar na fala a seguir: 
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– É incrível como somos limitados à visão. Tive dificuldades para identificar 
alguns objetos pelo tato. Acho que os meninos irão gostar dessa atividade (Profa. 
colaboradora).  

 

Enquanto a sala era arrumada, Matheus (aluno surdocego) nos procurou 

para certificar-se de que usaríamos as caixas naquele dia. A professora relatou que 

ele havia se interessado pela proposta das oficinas, o que a deixou satisfeita, pois, 

segundo ela, e o relato de outros professores, ele estava apresentando dificuldades 

de interação com a turma. A partir de nossas observações, percebemos que 

Matheus é um aluno meigo e gentil, embora introvertido. Nos primeiros encontros 

não se manifestava, por mais que provocássemos sua fala, por isso, o fato de ele 

nos procurar para interagir já sinalizava possíveis mudanças que as oficinas 

poderiam proporcionar na rotina da sala de aula. 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Caixas vazadas e pranchas adaptadas para desenhar em relevo 

 

Na primeira oficina, nomeada de objetos do cotidiano, sugeriu-se aos alunos a 

utilização do próprio corpo, como referência para a produção de desenhos 

figurativos, os quais foram mobilizados por meio da identificação das formas 

geométricas nas miniaturas utilizadas na atividade. Essa escolha se justifica pelo 

fato de possibilitar a todos os alunos uma experiência sensorial a partir da 

percepção tátil de objetos que, aparentemente, lhes são conhecidos, já que esses 

elementos estão presentes em sua vida desde o nascimento. 

  Outro fator determinante para tal abordagem é que a pessoa cega vivencia 

na habilitação ou na reabilitação atividades nas quais os objetos do cotidiano, como 

os móveis da casa, os recursos de higiene pessoal e os utensílios domésticos, 
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funcionam como referência e elementos mediadores de aprendizagens, no que se 

refere à mobilidade em ambientes ou na administração doméstica.  

Nesse sentido, tomou-se como referência o conceito vygotskiano de 

instrumentos de mediação, pois esses também provocam implicações significativas 

na educação da pessoa cega. Segundo Vygotsky (apud SILVA, 2008, p. 109), “[...] 

os instrumentos de mediação, inclusive os signos, têm origem social”.  

Dessa forma, o contexto cultural possibilita interpretações necessárias às 

apropriações dos saberes, os quais se concretizam na interação dos sujeitos com os 

outros, com os objetos e com o meio no qual estão inseridos.  

Os estudos sobre as deficiências empreendidos por Vygotsky (1997) 

permitem compreender que, quando o caminho direto está impedido, o sujeito cria 

caminhos indiretos para ter acesso ao conhecimento. No caso do aluno cego, suas 

percepções sensoriais como o tato, a audição devem ser explorados no contexto 

escolar, como “caminhos indiretos” para apreensão da realidade.  

Desse modo, a proposta de exploração tátil não se restringe ao uso das 

mãos, mas se configura como uma possibilidade de criação de “um ambiente 

estimulador, de mediadores e condições favoráveis à exploração de seu referencial 

perceptivo particular” (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 14). 

Em relação aos alunos videntes, a escolha pela temática “objetos do 

cotidiano” também se justifica pelas vivências sociais e culturais nas quais esses 

objetos estão inseridos. No entanto, há o reconhecimento de que, na maioria das 

vezes, a percepção desses alunos está restrita à visão. Diferente da pessoa cega, o 

tateamento diário desses elementos, geralmente, passa despercebido para aquele 

que enxerga. Desse modo, a exploração de algumas características dos objetos tem 

sua percepção comprometida, se observados aspectos como: espessura, textura, 

consistência, densidade, entre outras propriedades tatilmente acessíveis.  

A seguir, apresentar-se-á a descrição e a análise das oficinas pedagógicas, 

as quais articularam exercícios de exploração tátil, representação corporal e 

desenho tátil-visual como ações intrínsecas ao processo de produção do desenho 

no contexto escolar, tendo como referência o desenho figurativo a partir da 

exploração das linhas geométricas e do próprio corpo dos alunos. 
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3.2.1. Exercícios de exploração tátil-visual 

 

A sala foi organizada de modo que houvesse espaço livre para a realização 

das atividades, por isso, as mesas e cadeiras foram encostadas próximo da parede.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 02: organização da sala para a realização da oficina 

 

Com a turma organizada em círculo, propôs-se a circulação de três caixas 

fechadas, porém vazadas em suas laterais. Explicou-se que cada caixa continha em 

seu interior miniaturas, mas não revelou-se que estas correspondiam a objetos do 

cotidiano como móveis de casa, utensílios domésticos, além de outros elementos 

(cadeiras, sofá, mesa, geladeira, copo, garrafa, panela, frigideira, balde, regador, 

vaso com flor, gaiola, espelho, bicicleta e carro).  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 03: Caixas vazadas utilizadas no exercício de exploração tátil 

 

A turma foi dividida em três grupos compostos pela mesma quantidade de 

alunos. Cada grupo recebeu uma caixa para que colocasse as mãos em seu interior 

pelas laterais vazadas e explorasse, tatilmente, as miniaturas. Por meio da 

mediação verbal, orientava-se a análise: “perceba as linhas, as texturas, os 



64 

 

 

 

tamanhos e as formas que compõem os objetos; perceba se a miniatura representa 

algo comum em seu cotidiano; O que elas fazem lembrar? Quais figuras vêm à 

mente? É possível identificar o que são?” 

A análise era interrompida pelo nosso comando de voz: “passe a caixa”. À 

medida que os alunos reconheciam os objetos, tentavam falar aos colegas, mas 

mantinham o sigilo até que pudessem revelar as descobertas. Alguns dos alunos 

que ainda não haviam explorado a caixa aguardavam com empolgação a sua vez de 

tatear as miniaturas. 

 
– Ah, eu sei qual é um aqui, mas não posso falar agora, não (Luana: 12 anos 

– aluna vidente). 
 
 

– Eu pensei que teria um bicho aí dentro [risos] (Matheus: 13 anos – aluno 
surdocego). 
 
 
 No momento em que Tatiana (aluna não vidente) estava com a caixa em 

mãos, um colega a provoca, em tom de brincadeira, dizendo que ela estaria 

demorando muito.  

 
Eles podem ser mais lentos na realização de algumas atividades, pois a 
diminuição analítica da percepção tátil demanda mais tempo. Esses alunos 
precisam manipular e explorar o objeto para conhecer as suas 
características e fazer uma análise detalhada das partes para tirar 
conclusões (SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 35). 

 

Conforme indicam os estudos na área, essa apreensão tátil por parte da 

pessoa cega demanda um tempo diferenciado, porém, de modo algum, a falta de 

visão interfere na capacidade cognitiva e intelectual dos cegos. Tatiana, mesmo 

compreendendo a brincadeira do colega, contrapõe: 

 

– O cego tem muito habilidade pra isso. Não precisa ficar olhando demais, 

não [risos] (Tatiana: 16 anos – não vidente). 
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Figura 04: Exploração tátil com as caixas vazadas: alunos videntes à esquerda e aluna não vidente à 
direita 

 A etapa de exploração tátil foi bem aceita pela turma, pelo seu caráter lúdico e 

desafiador. Houve envolvimento de todos os alunos e a maioria demonstrou 

empolgação na atividade, embora tenha-se observado que um grupo de meninas 

ainda não demonstrava total adesão à proposta.  

3.2.2. Exercício de representação corporal 

 

Tomando o corpo como expressão e inspirados na proposta de desenho que 

se orienta pelo gesto (ARTUS-PERRELET, 1930), desenvolveu-se a segunda etapa 

da sequência didática. Quando toda a turma já havia explorado as caixas, informou-

se que as descobertas seriam reveladas, porém sem o recurso da fala. Explicou-se 

que os objetos do cotidiano seriam representados corporalmente, a partir de um jogo 

de estátua, o qual já era bem conhecido pelos alunos em sua versão tradicional.  

Realizou-se o jogo por alguns minutos, no centro da sala, com temática livre. 

Tatiana não hesitou e foi a primeira a se dirigir ao centro da sala. Nesse momento, 

confirmou-se o que a professora havia dito sobre Matheus, a respeito do seu 

isolamento em relação aos demais alunos. No momento em que foram propostos os 

exercícios de movimento, a euforia que havia revelado na atividade com a caixa 

desapareceu e ele se retraiu, voltando a sentar-se em sua cadeira.  

Na tentativa de inserir Matheus na atividade, o convidamos, mais uma vez, 

porém, ele negou-se a participar. Aproximamo-nos, sentamos ao seu lado e 

conversamos individualmente, conforme as recomendações de Silva (2008, p. 154), 

que sugere: “[...] comunique-se sempre com o aluno com deficiência visual, fazendo 

com que participe ativamente de todas as atividades propostas”.  
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– Matheus, vamos participar dessa atividade. Eu vou ficar ao seu lado para te 
ajudar. (Prof. mediador). Ele pensou por alguns segundos, levantou e voltou a 
participar do jogo.  

Matheus não foi o único que necessitou de intervenção durante as primeiras 

oficinas. Havia, também, um grupo de alunas que sentavam ao fundo da sala que 

precisavam ser motivadas. Sendo assim, no intuito de despertar o interesse de 

todos, apresentou-se à turma os materiais que seriam utilizados na próxima etapa 

(pranchas, lápis e papel), para que explorassem e fossem motivados, ainda mais, a 

participar da próxima etapa. Fez-se uma demonstração com a prancha, 

desenhando-se um lápis sobre o papel e revelando o relevo no verso. Os alunos 

ficaram entusiasmados, principalmente as meninas que, antes, não haviam se 

integrado por completo à proposta.  

 

– Nossa, que legal! Olhem meninas. (passando as mãos sobre os desenhos). 
É como “braile”. Ah, então é assim que Tatiana e Clarice irão saber o que a gente 
vai desenhar. Isso é muito legal! (Ludmila: 12 anos – aluna vidente). 

Retomando a descrição do exercício de representação corporal, ressalta-se 

que, após o aquecimento com o jogo de estátua e as intervenções verbais 

realizadas, propôs-se a continuação do exercício, de modo que os alunos voltaram a 

circular pela sala e, ao nosso sinal, passaram a representar estátuas com referência 

a uma das miniaturas exploradas tatilmente na caixa. A turma ficou surpresa com a 

proposta, mas encarou o desafio com prontidão. Repetiu-se o procedimento 

algumas vezes e dividiu-se a turma em dois grupos.  

 

 

 

 

 

Figura 05: Composições individuais – cadeira representada por uma aluna não vidente (à 
esquerda) e frigideira representada por uma aluna vidente (à direita) 

 

Os alunos com deficiência visual também foram divididos entre os grupos. 

Com a ausência de Clarice nesse encontro, direcionou-se Tatiana para um dos 
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agrupamentos e Matheus para o outro. Pediu-se que um grupo de alunos 

representasse os objetos, enquanto o outro foi desafiado a explorar as estátuas a 

associar a representação corporal aos objetos da caixa.  

 

 

 

 

Figura 06: Composições coletivas – regador (composição em dupla) e gaiola (composição em grupo) 
representados por alunos videntes 

 

Em seguida, inverteram-se os papéis destinados a cada grupo. Os alunos, 

eufóricos, participaram utilizando muita criatividade. Os alunos videntes e não 

videntes realizaram estátuas individuais, em dupla e em grupo. Tatiana participou 

até o final da atividade, interagindo com os colegas videntes, enquanto Matheus, 

aos poucos, foi se afastando até a cadeira, mas também conseguiu concluir a etapa, 

embora tenha se limitado a composições individuais. 

Os alunos observavam as composições dos colegas e desvendavam sua 

representação, explicando o que cada um buscava imprimir em sua expressão 

corporal. Nesse sentido, observou-se que os alunos utilizaram diferentes estratégias 

de representação corporal, de modo que uns buscavam a representação do objeto 

modelando o próprio corpo com a aparência da miniatura, enquanto outros fizeram 

referência a situações cotidianas onde os objetos em análise são utilizados, 

simulando o seu uso no dia a dia.  

Em relação aos planos de representação, uns recorreram a planos baixos, 

agachando-se ou sentando-se no chão. Outros preferiam os planos médios, com 

estátuas feitas com os corpos curvados e alguns optaram pelos planos altos, no qual 

permaneciam de pé e expressavam com diferentes partes do corpo a representação 

da miniatura.  

Enquanto um grupo representava as composições o outro analisava. Logo em 

seguida, os papéis eram invertidos. Durante a análise das estátuas dos colegas, 

eles usavam da aproximação para observar os detalhes de cada composição. No 
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caso dos alunos com deficiência visual, o toque foi um dos meios utilizados para 

análise, sendo também experimentado por alguns videntes.  

 Conforme registro fotográfico/videográfico, observou-se que a interação entre 

videntes e não videntes foi sendo garantida por meio das interações verbais, táteis e 

corporais ocorridas em cada etapa da sequência didática proposta, pois 

compreendeu-se que, com aquele público, fazia-se necessário “[...] utilizar mais os 

modelos verbais e táteis para interação direta com os objetos do conhecimento e 

para o estabelecimento das relações sociais” (SILVA, 2014, p. 236).   

 

 

 

 

 

Figura 07: Miniatura de carro; representação corporal do carro feita por aluno vidente; 
análise tátil e identificação do “objeto” feita por aluna não vidente 

 

As alunas videntes representaram objetos como frigideira, balde, panela, 

armário, geladeira e carrinho de bebê. A representação da cadeira feita por Tatiana 

foi objeto de análise pelos colegas videntes. Já os meninos representaram objetos 

como mesa, regador, vaso com flor, garrafa, espelho, gaiola, bicicleta e carrinho. A 

representação corporal do carro feita por um aluno vidente foi analisada pelo toque 

da colega cega, a qual revelou a identificação do objeto. 

 

– Esse eu sei, tá fácil. Júnior está representando o carro. Tinha um carro 

dentro da caixa. (Tatiana: 16 anos – aluna não vidente). 

 

– Tatiana é a cadeira! Pode ser também um sofá, mas acho que é uma 

cadeira. (Gabriela: 14 anos – aluna vidente) 
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Ao final desse encontro, discutiu-se sobre a opinião dos alunos em relação à 

oficina e questionou-se sobre as dificuldades encontradas durante a atividade. Os 

alunos não relataram dificuldades e demonstraram aceitação da proposta.  

3.2.3. Exercício de desenho tátil-visual 

Em nosso quarto encontro, realizamos a terceira etapa da sequência didática 

da oficina de desenho objetos do cotidiano, onde promovemos uma experiência de 

olhos vendados. Os alunos videntes (vendados) não apresentaram resistência ao 

uso das vendas, pelo contrário, demostraram-se empolgados ao realizar a 

exploração tátil das miniaturas dentro das caixas, a qual voltou a circular pela sala. 

O aluno com baixa visão também usou uma venda. Esse recurso só foi dispensado 

às duas alunas cegas, que aprovaram a proposição do uso de vendas pela turma. 

Dessa vez, os alunos foram orientados a escolher uma miniatura para que fosse 

utilizada como referência na realização dos desenhos. 

Na sequência, toda a turma recebeu uma prancha recoberta com tela de 

nylon, um lápis 6B e uma folha de papel A4 (peso 40). Desenhando sobre o suporte 

adaptado, produziram desenhos referentes às miniaturas exploradas pelo tato. No 

verso da folha, o desenho pode ser percebido em relevo. 

 

 
Figura 08: Alunas videntes, vendadas, escolhendo as miniaturas para a atividade de desenho (à 
esquerda). No centro, um aluno vidente desenhando sobre a prancha adaptada. À direita, aluna 
analisando o relevo. 
 

 

Percebendo que os alunos com deficiência visual já possuíam noções básicas 

de geometria bem consolidadas e levando em consideração que os alunos videntes 

faziam uso de vendas, exploraram-se verbalmente os conceitos de formas 

geométricas como o círculo, o triângulo e alguns quadriláteros (quadrado, retângulo 
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e trapézio) identificados nas miniaturas, os quais foram referência para nortear a 

produção dos desenhos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 09: Produção de desenhos de alunos videntes vendados (à esquerda e ao centro da imagem) 
e de alunas cegas (à direita) a partir da exploração tátil de miniaturas. 
 

 
 

Durante todo o processo de construção do desenho, os alunos puderam 

analisar as miniaturas. Logo após, em dupla, e permanecendo vendados, analisaram 

o desenho em relevo feito pelos colegas e discutiram sobre as possíveis 

representações do desenho do outro.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Análise tátil do desenho do outro. Aluno surdocego (à esquerda) e aluno vidente (à direita). 

 

 

Desfeita a dupla, os alunos puderam retirar as vendas e conhecer as 

miniaturas, confrontando suas hipóteses sobre a representação dos desenhos. Além 

disso, puderam conhecer os demais trabalhos, indo ao encontro uns dos outros. 
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Figura 11: Desenho do aluno com surdocegueira (à direita) e desenhos de alunos videntes (ao centro 
e à esquerda). 

 
 

Dos registros realizados nessa etapa, destacam-se algumas produções que 

revelam as soluções encontradas pelos alunos para desenhar de olhos vendados. O 

desenho da bicicleta feito por Matheus (aluno surdocego) foi feito com traços 

suaves, por isso foi necessário solicitar que ele contornasse as linhas para que o 

relevo ficasse evidente. Ele escolheu desenhar o objeto de perfil e as linhas e 

formas utilizadas nos pneus demonstram que atentou bem a esses detalhes no 

exercício de exploração tátil, embora a dimensão do cesto da bicicleta tenha se 

distanciado da proporção aproximada.  

Já o carrinho de bebê e o regador desenhados por Gabriela e Robson 

(alunos videntes), foram registrados conforme o seu olhar (mesmo vendados) se 

direcionava ao objeto durante o exercício de exploração tátil, ou seja, visto de cima. 

Por isso, no papel ele se apresenta de forma plana, com a predominância de linhas 

curvas. Essas foram as principais soluções encontradas pela turma: a visão de perfil 

e a perspectiva vista de cima. O contorno de miniaturas também foi utilizado como 

estratégia de desenho, como será observado nos próximos exemplos.  

Ao final dessa etapa, promoveu-se um momento de discussão sobre as 

impressões, descobertas, dificuldades e receios encontrados pelos alunos em uma 

roda de conversa. Os alunos videntes relataram, durante esse momento de 

avaliação, que nunca haviam desenhado daquela forma (referindo-se à sequência 

didática que culminou com o desenho vendado), enquanto os alunos com deficiência 

visual demostraram-se motivados com as atividades propostas. Todos ficaram 

entusiasmados, aguardando o próximo encontro. A interação entre videntes e não 

videntes e a participação dos alunos na produção e análise dos desenhos foram 

contempladas no decorrer das etapas. Os alunos com deficiência visual afirmaram 
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não ter sentido grandes dificuldades, pois os materiais utilizados facilitaram as 

atividades de desenho. 

 

Cada pessoa desenvolve processos particulares de decodificação que 
formam imagens mentais. A habilidade para compreender, interpretar e 
assimilar a informação será ampliada de acordo com a pluralidade das 
experiências, a variedade e qualidade do material, a clareza, a simplicidade 
e a forma como o comportamento exploratório é estimulado e desenvolvido 
(SÁ; CAMPOS; SILVA, 2007, p. 16). 
  

 
As primeiras impressões sobre a sequência didática a respeito da 

participação e adesão dos alunos nas atividades propostas indicavam que a 

estratégia metodológica da oficina pedagógica poderia mobilizar a participação de 

toda a turma a partir da experiência multissensorial. Os materiais foram adequados 

ao tipo de atividade proposta, porém, compreendeu-se que seria preciso ampliar as 

experiências envolvendo vidência e não vidência e experimentar novos materiais, já 

que o perfil da turma exigia inovação pedagógica.  

Após a realização dessa atividade, sentiu-se a necessidade de conversar com 

Tatiana e Clarice (alunas cegas), a fim de compreender melhor como ocorreram 

seus processos de escolarização antes da entrada na escola regular e de que forma 

o ensino havia sido mediado ao ponto de lhes garantir um protagonismo nas 

atividades desenvolvidas na intervenção. Pois, conforme as orientações de Silva 

(2008, p. 133), no processo educacional de alunos cegos, a utilização de estratégias 

de ensino deve, também, considerar: “[...] o período em que o aluno perdeu a visão; 

a causa; o grau de aceitação da condição de ser cego; as implicações decorrentes 

da cegueira; as características e o funcionamento próprios de cada sentido”. 

Como foi demonstrado anteriormente, durante a produção dos desenhos em 

relevo, buscou-se observar que estratégias os alunos utilizavam para realizar o 

exercício gráfico. Percebeu-se que, enquanto uns tentavam contornar as miniaturas 

sobre a folha, outros acompanhavam o traçado no verso da folha com os dedos, a 

fim de compreender como estava ficando o seu desenho. Alguns optaram por 

desenhar os objetos vistos pelas laterais, enquanto outros representaram o objeto 

visto de cima, conforme as imagens já apresentadas. Assim, foram sendo 

acompanhadas as escolhas dos alunos durante a atividade. Todavia, somente após 

a recolha dos trabalhos, perceberam-se alguns detalhes nos desenhos da turma.  
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Figura 12: Desenhos de mesa e cadeira realizados a partir da análise tátil (desenhos de alunos 
videntes). 

 

No caso dos videntes foi possível perceber que eles utilizaram referências 

visuais na composição dos desenhos, mesmo de olhos vendados, como uma leve 

indicação de perspectiva ao desenhar as pernas das mesas e cadeiras, conforme se 

pode observar nas imagens acima. As referências geométricas foram bem utilizadas 

nas análises táteis das miniaturas e foram manifestadas nos desenhos dos alunos.   

Já no caso dos desenhos das alunas cegas, percebeu-se que havia uma 

indicação ou tentativa de representação de profundidade dos objetos. De acordo 

com Reily (2004, p. 39):  

 

O aluno com cegueira congênita pode não compreender desenhos em 
perspectiva, com o uso de ponto de fuga, que leva a uma diagonalização de 
linhas para um ponto no horizonte. A ilusão da diminuição da figura a 
distância também não faz sentido para o cego, pois a sua referência é tátil. 

 

 Diante disso, alguns questionamentos provocaram certa inquietação no 

retorno à escola, motivando a realização de uma entrevista individual com as duas 

alunas.  Assim, compreendeu-se que, apesar de a deficiência visual ser congênita 

nos dois casos, a cegueira total só veio ocorrer no início da adolescência, por isso, 

elas tiveram algumas experiências com imagens quando ainda apresentavam pouco 
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resíduo visual. Abaixo, tem-se um fragmento desse diálogo com as alunas, o qual 

aborda as estratégias que utilizaram para desenhar os objetos.  

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 
Figura 13: Desenhos realizados a partir da análise tátil (desenhos de alunas não videntes). 

 

Prof. Mediador: Meninas, estou com as últimas produções que vocês realizaram na 

aula anterior. Lembram quais foram os seus desenhos? 

Tatiana: O meu foi uma panela. 

Clarice: Eu não lembro. 

Prof. Mediador: Aqui está. Podem pegar. [os desenhos foram entregues em mãos].  

Clarice: Ah, sim, o meu foi... como é?... um baldinho. [passando as mãos sobre o 

desenho em relevo]. 

Prof. Mediador: O uso das miniaturas facilitou a atividade de desenho para vocês? 

[apresentamos as miniaturas da panela e do balde]. 

Clarice: Sim, pois fica mais bem feito. 

Prof. Mediador: Que estratégias vocês utilizaram para desenhar? 

Tatiana: Bem, eu coloquei o objeto em cima da folha e contornei.  

Clarice: Eu também. Coloquei em cima da folha e cobri. Fica melhor para desenhar. 

No desenho feito por Tatiana, é perceptível a indicação de profundidade 

demarcada pelas bordas do balde em formato oval. Já no desenho de Clarice, a 

profundidade é indicada em sua segunda tentativa, onde desenhou a silhueta da 

panela com uma inclinação curva para baixo. 

As alunas utilizaram a estratégia de contorno como mediação para 

transcodificação da dimensão tridimensional do objeto para o bidimensional do 

desenho. De acordo com Reily (2004, p. 39), 



75 

 

 

 

 
Há maneiras de tornar a imagem acessível ao cego, que tem, como 
todos nós, o direito de ser público (e também produtor, por que não?) 
da cultura imagética. É preciso realizar uma conversão semiótica.  

 

Dessa forma, a autora defende que o signo visual seja apreendido por via tátil-

verbal. As alunas confirmaram que tatear as miniaturas e usá-las como referência 

facilita a mediação da imagem do desenho, assim como nas proposições 

metodológicas de Bardisa (1992), que aponta o uso das silhuetas, Lima (2001) que 

defende as figuras bidimensionais tangíveis, e Duarte (2011), com o uso de 

maquetes.  

A utilização das caixas vazadas, nesse sentido, ocorreu como uma estratégia 

que despertou a motivação e a curiosidade da turma. Essa dimensão lúdica que 

permeou as oficinas desde a exploração das caixas, o tateamento das miniaturas e 

a troca dos desenhos entre os alunos para análise tátil, configurou-se como um 

conjunto de atividades inovadoras que despertou a participação da turma em 

processos perceptivos. 

É importante ressaltar que na realização dessas atividades os objetos foram 

utilizados como referência no processo de transcodificação da miniatura para o 

desenho no papel. Todavia, não há pretensões de limitar-se a eles. Nesse sentido, 

na atividade subsequente, buscamos explorar, ainda mais, o corpo e o movimento 

como elementos mobilizadores no processo de produção do desenho, envolvendo 

alunos videntes e não videntes.  

As interações nos exercícios demostraram a criatividade dos alunos em suas 

escolhas, ao realizarem as composições individuais, em dupla e coletivas, 

envolvendo o corpo e as estimulações sensoriais, sendo possível contemplar o que 

aponta Tojal (2007, p. 3): 

 
[...] as experiências perceptivas desenvolvidas segundo a abordagem 
multissensorial possibilitam melhor compreensão da realidade, bem como 
das representações humanas e do meio ambiente, da mesma forma que 
exercitam e estimulam as potencialidades perceptivas de pessoas com ou 
sem deficiência e amplia as capacidades de reconhecimento e apreensão 
do mundo, garantindo, dessa forma, a concretude e incorporação dos 
conhecimentos e descobertas.  
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Sendo assim, favorecer experiências que explorem as múltiplas percepções é 

importante para todos os alunos em contexto escolar, sobretudo, para os alunos 

com deficiência visual, como declara Silva (2014, p. 235-236):  

 
Entendemos que mobilizar aprendizagens significativas para alunos com tal 
deficiência, além de ser de fundamental importância é possível por meio da 
proposição de práticas que considerem e estimulem os canais sensoriais 
que lhes favorece o conhecimento das coisas, dos objetos, do mundo.  
   
 

Nesta pesquisa, privilegiou-se a exploração do tato e da audição, os quais 

foram mobilizados nas interações corporais no jogo de estátua e na produção e 

análise dos desenhos dos estudantes participantes da oficina, pois, assim como 

defende Soler (1999, p. 18): “tato, audição. visão, paladar e olfato, podem atuar 

como canais de entrada para informações cientificamente valiosas em observação”. 

Sendo assim, tanto videntes, quanto não videntes puderam explorar diferentes 

sentidos na apropriação das produções estéticas e artísticas propostas nas oficinas, 

confirmando o que declara Tojal (2007, p. 4):  

 

[...] as estratégias de mediação baseadas nos métodos de percepção 
multissensorial, ao contemplar tanto as diferenças pessoais como as 
diversas formas de percepção apreendidas de um mesmo objeto, 
proporcionam respostas verdadeiramente estimulantes, podendo ser 
aplicadas e compartilhadas por todas as pessoas, não importando as suas 
necessidades ou limitações.   

 

Nessa direção, Silva (2009, p. 195) sugere alguns caminhos a serem trilhados 

no cotidiano escolar, entre eles: 

 

Que as escolas priorizem com os alunos cegos a aprendizagem 
multissensorial, e que não estimulem apenas um único canal sensorial – o 
da audição, por exemplo, como muitas vezes ocorre. Isto porque a 
estimulação do conjunto dos canais sensoriais remanescentes, associada à 
reflexão, à manipulação ou à exploração dos objetos de conhecimento, 
oportuniza uma melhor percepção dos elementos objetivos da realidade e, 
consequentemente, estimula esses alunos a agirem, a interagirem e a 
posicionarem-se de forma reflexiva e crítica, fortalecendo sua autonomia e 
independência diante dos limites socioculturais e psicológicos impostos pela 
sociedade.  

 

De acordo com essa autora “[...] é importante conviver, aprender a ver o 

mundo das pessoas cegas de seu ponto de vista e não do nosso, de pessoas 

videntes” (SILVA, 2008, p. 31). Esse posicionamento implica uma relação alteritária, 

mas não se limita à possibilidade de o vidente se colocar no lugar do cego, pois 
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apenas isso não seria suficiente. O que foi proposto, na oficina de desenho tátil-

visual, é que os alunos videntes e não videntes tenham uma nova oportunidade de 

aprendizagem sensorial e de experiência estética, a partir do tato, pois ele é uma via 

alternativa de acesso, apreensão e processamento de informações. 

Conforme o estudo de Bardisa (1992), o tato desempenha dois processos 

perceptivos. O tátil estático, ao tocar os objetos com a mão em repouso e o tátil 

dinâmico, quando analisamos pelos dedos polegar e indicador as dimensões do 

objeto que se pretende conhecer. Desse modo, o uso das miniaturas na oficina 

possibilitou o desenvolvimento do processo de compreensão da transição do objeto 

tridimensional para o objeto bidimensional. Ao analisar as miniaturas pelo tato, os 

alunos fizeram escolhas estratégicas para representar graficamente, de forma 

bidimensional, aquilo que tatearam em três dimensões. 

 A multissensorialidade, dessa forma, apresenta-se como uma possível 

estratégia a ser desenvolvida no contexto da inclusão escolar, conforme os estudos 

realizados na área (SOLER, 1999; BALLESTERO-ÁLVAREZ, 2003; TOJAL, 2007; 

SILVA, 2008) e com base nas experiências realizadas em nossa investigação. Por 

outro lado, as experiências desenvolvidas no contextos das oficinas propostas, e até 

aqui descritas, permitem afirmar que a oferta de oportunidades pedagógicas de 

exploração tátil aos videntes é considerar a multissensorialidade como 

intrínseca ao processo de ensino e aprendizagem de todos os alunos.   

Também é importante ressaltar o papel do professor, o qual exerce uma 

função fundamental na intervenção pedagógica dos processos perceptivos, tanto ao 

promover experiências multissensoriais em sala de aula quanto na mediação do 

diálogo, pois, segundo Vygotsky (1982), os instrumentos e os signos, como a 

palavra, são mediadores de aprendizagens. Para Bakhtin (2006, p. 36): “A palavra 

está presente em todos os atos de compreensão e em todos os atos de 

interpretação”.  Sendo assim, é fundamental explorar o signo verbal como mediador 

dos processos perceptivos mobilizados por uma abordagem que se defina pela 

multissensorialidade. 

No próximo capítulo, dar-se-á continuidade a descrição das etapas 

subsequentes das oficinas orientadas pela abordagem multissensorial, aqui 

defendida, enfatizando-se a exploração do corpo, das linhas geométricas e do 

movimento na composição de desenhos figurativos e abstratos. 
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4 CORPO E DESENHO: DO ESTUDO DAS LINHAS AO DESENHO ABSTRATO 

 

Desenhar é como fazer um gesto expressivo, com a 
vantagem da permanência. Um desenho é uma 
escultura. 

      Henri Matisse  
 

 
Compreendendo o desenho como um processo de criação a partir das 

interações do sujeito com os objetos, com o outro, com o mundo e com o próprio 

corpo, reforça-se a exploração da corporeidade como eixo mobilizador da 

criatividade em nosso quinto encontro. Nessa oficina, as miniaturas/objetos cederam 

espaço para que o corpo assumisse o protagonismo como um produtor de 

linguagens.  

 Como já apontado anteriormente, no que se refere à mobilização corporal, a 

proposição metodológica desta investigação inspira-se na concepção de desenho da 

educadora Artus Perrelet, que defende a integração entre corpo e mente, 

experiência e raciocínio, vida e símbolo, sujeito e objeto (BARBOSA, 2011). Entre 

algumas ideias de Perrelet, a autora propunha, por exemplo: 

 

Se levasse a criança a perceber a função da linha curva em seu próprio 
movimento, ao apanhar uma flor no chão ou carregar um saco pesado, para 
depois desenhar o corpo em flexão procurando revelar a expressão da linha 
sem preocupações de detalhes (BARBOSA, 2011, p. 18). 

 

Seguindo essa proposição, formularam-se os exercícios de representação 

corporal e sua articulação com a produção do desenho. De acordo com Mclaren 

(1997, p. 84): “los cuerpos, como lugares de enunciación y de inscripción cultural, 

nunca son espacios libres”. A concepção de corpo defendida por esse autor pode 

ser associada à ideia de enunciado apresentada por Bakhtin, o qual compreende o 

enunciado como constituído por posições axiológicas. Serres (2004, p. 68) 

complementa afirmando que: 

 

[...] não existe nada no conhecimento que não tenha estado primeiro no 
corpo inteiro, cujas metamorfoses gestuais, posturas móveis e a própria 
evolução imitam tudo aquilo que o rodeia. Nosso saber origina-se do saber 
de outros que o aprendem a partir do nosso. 
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Nesse sentido, a dimensão alteritária do processo de investigação se estende 

ao processo de representação corporal nesta pesquisa, pois tem como interlocutor o 

outro que vê e é visto, que toca e é tocado, num constante processo de interação, 

seja por identificação, seja por estranhamento. Sob essa ótica, aborda-se o corpo na 

oficina de desenho, como uma totalidade que percebe, incorpora e se expressa, 

contemplando também as habilidades destacadas por Woodruff (2004, p. 69), 

quando afirma que: “receber, emitir, conservar, transmitir: estes são todos, atos 

especializados do corpo”.  

O corpo, nesse contexto, tem papel fundamental na aprendizagem, pois seu 

movimento e sua expressão produzem interpretações e apropriações de 

conhecimentos na interação entre videntes e não videntes. Nessa oficina, foram 

explorados os conceitos geométricos de linhas, como elementos dinâmicos, 

associadas aos exercícios propostos.  

No ensino de Artes Visuais, a linha é o elemento que tem sua trajetória 

definida pelo movimento que demarca espaços, define formas e imprime 

expressões, que podem variar do formato mais simples ao mais complexo.  Por meio 

das linhas o sujeito, no desenho, é capaz de representar, de modo simbólico, tanto 

aquilo que existe na realidade quanto o que se manifesta no imaginário, no campo 

das ideias, de um modo singular. Dependendo de sua utilização, elas podem trazer 

ao desenho a sensação de tranquilidade, suavidade ou agressividade, bem como 

ideia de movimento, de equilíbrio, de instabilidade ou de confusão.  

Segundo Arnheim (2005), as linhas apresentam-se basicamente de três 

modos diferentes, podendo ser linhas objeto – visualizadas como objetos visuais 

independentes, de modo que a própria linha torna-se uma imagem; linhas de 

contorno – obtidas quando envolvem uma área qualquer, criando um objeto visual; 

linhas hachuradas19 – são aquelas formadas por grupo composto de linhas muito 

próximas, criando um padrão global simples, os quais se combinam para formar uma 

superfície coerente. Considerando as peculiaridades das atividades propostas a 

videntes e não videntes, as linhas objeto e de contorno apresentam maiores 

                                                           
19

 Hachurar é usar um grupo de linhas para sombrear ou insinuar texturas. Quanto mais próximas as 
linhas, mais densa a hachura e mais escuras as sombras. Quanto mais distantes as linhas, menos 
densa a hachura e menos escuras as sombras. As linhas da hachura podem ter comprimentos e 
formas diferentes (ARNHEIM, 2005). 
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possibilidades de utilização na produção dos desenhos tátil-visuais nas oficinas 

realizadas. 

Neste capítulo, trataremos da expressão das linhas na composição do 

desenho figurativo, analisando como elas traduzem o gesto (corporal) e o traço 

(gráfico), que podem variar entre forte, fraco, sutil, suave, agressivo, contínuo ou 

interrompido, revelando o processo percorrido no ato criativo, pois as linhas dão 

ritmo à obra.  

Trataremos, ainda, do desenho abstrato, no qual as linhas e formas deram 

visibilidade aos registros gráficos produzidos em relevo. O conceito de desenho 

abstrato aqui utilizado fundamenta-se no movimento artístico conhecido como 

Abstracionismo, o qual tem como principais expoentes os artistas Wassily Kandinsky 

(1866-1944) e Piet Mondrian (1872-1944). Esses artistas se dedicaram a desenhar e 

pintar substituindo a realidade exterior, geralmente figurativa, pelas cores, formas, 

linhas e planos, usando as relações formais entre esses elementos para compor a 

realidade da obra.  

Esse agenciamento da linguagem visual ocorre muito mais de maneira 

expressiva do que representacional, pois, como afirma Kandinsky (1991, p. 118), “a 

forma é a expressão exterior do conteúdo interior”. Sendo assim, o desenho abstrato 

suscita uma nova forma de expressar a realidade que se busca representar.   

 

 
4.1. Corpo e desenho: a expressão da linha 
 

Iniciou-se o encontro com uma roda de conversa, com o intuito de retomar as 

atividades anteriores, onde propôs-se começar a nova seção pelo jogo de estátua. É 

importante ressaltar que a proposta deste trabalho não segue uma estrutura fixa de 

exercícios, eles podem ser intercalados. O mais importante é a articulação entre eles 

(exploração tátil, representação corporal e desenho tátil-visual), para a produção do 

desenho, e não a ordem em que são realizados.  
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Figura 14: Exercício em grupo – alunos videntes e não videntes representando corporalmente a linha 
reta vertical.  

 
 
 

Nessa oficina os exercícios de representação corporal foram desenvolvidos 

em dois momentos. Inicialmente, os alunos caminharam pela sala livremente, 

participando do jogo de estátua, ao mesmo tempo em que sondávamos seus 

conhecimentos prévios sobre a linha, enquanto elemento da linguagem visual, 

revisitando o conceito, a classificação e as posições das linhas, mediante a 

interação verbal.  

Em seguida, dando continuidade ao jogo, sugeriu-se a representação de 

estátuas individuais, nas quais a composição corporal deveria recorrer às linhas 

retas (vertical, horizontal e inclinada), curvas e mistas. Após esse aquecimento, os 

alunos foram desafiados a realizar estátuas coletivas, buscando na dupla o 

complemento da composição.  

Prosseguiu-se o exercício com a alternância entre a composição corporal 

individual e a coletiva pelos alunos, sendo orientados pelos diferentes tipos de linhas 

a partir do nosso comando de voz, por ex.: componham uma estátua individual com 

linhas retas, ou, em outro caso, em grupo com linhas curvas, além de outros 

comandos. A turma foi dividida em dois grupos, onde parte dos alunos foi convidada 

a sair do estatismo e analisar as estátuas produzidas pelos colegas. Repetiu-se o 

exercício, invertendo os papéis, e o outro grupo partiu para a análise. 
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Figura 15: Composição em dupla, a partir da interação entre alunos videntes e não videntes. Duas 
alunas cegas com um aluno vidente (à esquerda) e dois alunos videntes (à direita). 

 
 

No segundo momento do exercício de representação corporal, os alunos 

foram convidados a representar estátuas, e cada aluno pôde elaborar sua própria 

composição fazendo uso das linhas geométricas em estudo. Assim como na 

primeira parte do exercício, repetiu-se o jogo algumas vezes, alternando a forma 

individual e coletiva, bem como o revezamento entre o grupo de representação e o 

grupo de análise.  

 Foi importante perceber que no jogo de estátua as interações passaram a 

ocorrer a partir do nosso comando verbal, o que fez com que os alunos passassem 

a interagir com o colega mais próximo, em vez de procurar os grupos já 

consolidados por afinidade. Foi perceptível, também, a preocupação dos alunos 

videntes nos momentos de movimento, ao tomarem cuidado para não esbarrar nas 

colegas não videntes, mesmo sem elas terem demonstrado insegurança, pois 

participaram ativamente do exercício de representação corporal. Alguns alunos 

videntes buscavam sempre o contato com as alunas cegas, prontificando-se para 

compor estátuas em dupla.   

 Para participar da próxima etapa, na qual os alunos passaram a registar 

graficamente as estátuas, a análise das composições foi feita tátil e visualmente pela 

turma, de tal maneira que as alunas cegas tateavam as estátuas dos colegas, 

identificando as composições criativas. Matheus preferiu analisar visualmente as 

composições, pois o uso dos óculos lhe possibilita o acesso a composições visuais. 

Já Clarice e Tatiana tocavam e interpretavam as estátuas dos colegas no centro da 

sala. Os alunos videntes, nesse exercício, não necessitaram tocar as estátuas. 
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Clarice relatou sentir certa dificuldade no início do jogo, mas que já havia se 

adaptado no decorrer das etapas. Os alunos videntes não relataram dificuldades, 

mas confirmaram estar se adaptando a uma “nova forma de desenhar”.  

Os alunos retornaram aos seus assentos, e receberam as pranchas, o giz de 

cera e as folhas de papel A4, materiais necessários ao desenvolvimento do próximo 

exercício. Nesse encontro, realizou-se o teste de novos materiais para a atividade de 

desenho e o uso das vendas foi dispensado. Após a experimentação, o grupo 

percebeu que, usando o giz de cera e o papel sobreposto à prancha adaptada, o 

desenho produzido revela-se em relevo sem a necessidade de análise do verso. 

Cada aluno desenhou em um papel (A4, peso 40) sobre a prancha a representação 

da estátua que criou e descreveu verbalmente para a turma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir da articulação entre as atividades realizadas os desenhos produzidos 

revelaram as escolhas dos alunos durante o exercício gráfico. Nas imagens acima, 

conforme os detalhes dos braços pode-se perceber que a representação corporal foi 

feita com linhas retas horizontais (Figura 16) e verticais (Figura 17). Também é 

notória a referência ao cenário, quando eles passam a desenhar detalhes do 

ambiente que os rodeia. Na Imagem 16, o aluno registrou o quando negro por trás 

da figura humana, o que releva o segundo plano da imagem. O ventilador preso na 

parte superior da parede demonstra como o aluno vê o espaço ao seu redor e que 

ele deve ocupar no papel uma posição semelhante à que ocorre na realidade. 

Complementando o desenho ele espalhou traços coloridos que preenchem os 

espaços da folha. Apesar da diversidade de detalhes, o aluno optou por não registrar 

Figura 16: Desenho em 
relevo feito com giz de 
cera. Produção de aluno 
vidente. 

 

Figura 17: Descrição 
verbal para a turma feita 
por um aluno vidente. 
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o rosto. Já na figura 17, o rosto foi indicado, bem como a delimitação do piso onde a 

figura humana se apoia. Percebe-se, também, que o aluno teve como escolha 

registar menos detalhes.  

 

Figura 18: Troca de desenhos entre os alunos.  
 
 
 

Após o registro gráfico, realizou-se a troca dos desenhos entre os alunos, que 

se organizaram em duplas. De posse do desenho do colega, cada aluno analisou a 

composição e voltou a participar do jogo de estátua, por meio do qual foi 

representado corporalmente o desenho do outro. As alunas cegas exploraram 

tatilmente a estátua de seus pares. Os participantes voltaram à prancha adaptada e 

desenharam as estátuas dos colegas. A interação entre alunos videntes e não 

videntes possibilitou a todos a apreciação do desenho feito pelo outro, pois lhes foi 

permitido ir ao encontro dos colegas e analisar pelo toque e pela descrição verbal o 

que cada um havia desenhado. 

De acordo com Bakhtin (1963, p. 297), “eu não posso me arranjar sem outro, 

eu não posso me tornar eu mesmo sem outro; eu tenho de me encontrar num outro 

para encontrar um outro em mim”. Essa relação de interdependência nos exercícios 

pôde ser associada na interação e integração entre o grupo. No momento em que a 

turma realizou a composição de estátuas, a representação corporal de Tatiana, feita 

com linhas mistas, foi nomeada pelos colegas de a bailarina, a qual tornou-se uma 

das referências na fase do desenho, sendo bem explorada, já que a partir da 

socialização dos desenhos os participantes, também, puderam escolher as estátuas 

dos outros para registro gráfico. 
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ANALISAR FORMASDE RESP 

 

 

 

 

 

 
Figura 19: À esquerda, representação corporal de Tatiana com linhas mistas; ao centro, seu desenho 
(seu olhar); à direita, desenho de sua estátua feito por aluna vidente (o olhar do outro). 

 

A imagem da esquerda demonstra a representação corporal de Tatiana 

(aluna não vidente). Ao centro, o desenho imprime o olhar da aluna sobre si mesma. 

Nota-se a utilização de traços fortes e toda a folha tem seu espaço preenchido pelos 

detalhes do cenário. Ela recorre a recursos vinculados ao tema com o qual 

brincaram durante a oficina, ou seja, a bailarina. Ela desloca sua representação para 

outro espaço, diferente da sala de aula, o qual é apresentado como um local 

destinado à apresentação de balé20, com um cortinado vermelho21 e um piso verde. 

As cores foram de sua própria escolha, sendo auxiliada pelos colegas videntes. 

 Na imagem da direita, podemos ver o desenho de sua estátua feito por uma 

aluna vidente, configurando o olhar do outro sobre a sua representação corporal. O 

desenho de Ruthe (aluna vidente), produzido com linhas suaves, expressa leveza e 

dá a impressão de movimento devido às linhas sinuosas que utiliza. Ela transporta a 

representação para um espaço ao ar livre e insere novos elementos à composição, 

como a grama verde e os longos cabelos em movimento. Fazendo uso de muitas 

cores ela, também, cria texturas sobre o papel.  A estátua de Tatiana foi a inspiração 

criativa para a sua produção.  

A seção com a temática do corpo e a expressão das linhas foi concluída com 

a etapa de exploração tátil, sendo possível analisar o desenho do outro, e se 

posicionar sobre ele. Inicialmente, as interações ocorreram por aproximação 

espacial, considerando os alunos que se sentavam mais próximos uns dos outros. A 

partir das orientações, os alunos passaram a circular pela sala e apreciar as 

                                                           
20

 Tatiana nos informou durante os encontros que já havia feito aulas de balé. 
21

 As cores foram escolha de Tatiana, que pediu ajuda aos colegas para localizá-las.  
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produções dos colegas, bem como apresentar seus desenhos. Pediu-se que 

explorassem tatilmente as produções. Alguns emitiram opinião sobre os relevos, 

sugerindo mais força no traçado ou indicando a forma como fizeram seus trabalhos. 

Percebeu-se a aproximação de alunos videntes em relação às alunas com 

deficiência visual, os quais buscavam conhecer seus desenhos e também 

apresentar o que haviam feito. É o que se pode observar no diálogo que segue: 

 

– Olha, eu fiz você de bailarina, Tatiana! (Jean: 12 anos – aluno vidente) 
 

– Deixa eu ver! Legal! Gostei! (Tatiana: 16 anos – aluna não vidente) 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22: Interação entre vidente e não 
vidente no exercício de exploração e 
análise tátil. 

 

Figura 23: Detalhe da análise tátil 
feita por Tatiana no desenho de 
Jean. 

 

Figura 20: Desenhos de corpo humano feito por 
alunas cegas. Tatiana explora o desenho de 
Clarice. 

 

Figura 21: Clarice analisa o 
desenho da colega.  
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Essa etapa foi concluída com a avaliação da sequência didática desenvolvida 

nesta seção. Em relação ao teste de novos materiais, os alunos videntes preferiram 

o uso do giz de cera na criação dos relevos nos desenhos. “Fica mais bonito, pois é 

colorido” (Luana: 12 anos – aluna vidente). Para as alunas cegas, os dois recursos 

(lápis e giz de cera) possuem a mesma eficiência. “Das duas formas o relevo fica 

bom, dá pra perceber pelo tato” (Clarice: 14 anos – aluna cega).    

Em relação à participação dos alunos, observou-se que as interações verbais 

e táteis foram sendo ampliadas no decorrer dos exercícios, possibilitando a 

produção e apreciação estética das composições corporais e dos desenhos tátil-

visuais produzidos. Sendo assim, percebeu-se que a turma já se integrava às 

atividades propostas com maior aceitação, pois, mesmo os alunos mais resistentes 

no inicio dos trabalhos, já demostravam entusiasmo ao participar das oficinas.  

No tocante aos desenhos do corpo humano feitos pelos alunos, houve uma 

relação de respeito e apreciação estética às produções artísticas, de forma que não 

buscavam a representação dita “perfeita” ou “bela” nos desenhos dos colegas, antes 

buscavam a aproximação dos desenhos com o exercício anterior, associando as 

representações corporais às linhas geométricas em estudo. Dessa forma, 

compreende-se que havia na turma uma preocupação em valorizar mais o processo 

do que o produto final.  

É importante perceber que a sequência didática apresentada possibilitou aos 

alunos o desenvolvimento de seu potencial criativo, ao provocar a necessidade de 

se reinventar. A passagem do toque para a expressão do corpo que ganha 

visibilidade tátil no desenho é uma atividade desafiadora, pois suscita novas formas 

de ver, de desenhar e de representar os objetos, o outro e a si mesmo. Os alunos 

têm nessa situação didática a oportunidade de reconfigurar os seus desenhos, 

enquanto composição artística, a partir do momento que inserem novos elementos 

ou recorrem a outros contextos, dando a eles um caráter autoral. Os desenhos, 

mesmo compartilhando de um só  referencial imagético (os objetos, o corpo, as 

linhas) por vez,  não se repetem, pois são singulares em sua manifestação criativa. 

Na perspectiva de dar continuidade ao processo de tateamento experimental 

e de desenvolvimento da criatividade, prosseguiu-se com a exploração de novos 

materiais em nosso sexto encontro com a turma. Os alunos puderam escolher o 

tema do desenho e os materiais de sua preferência (lápis, giz de cera, caneta e o 

tipo de papel).  
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Ao final desse encontro, dialogou-se com a turma sobre as produções 

realizadas e cada aluno apresentou o seu desenho. Os temas mais recorrentes 

nessa atividade, onde a turma pode escolher o tema do desenho, foram pessoas, 

flores, e carros. Nessa oportunidade, também abordou-se a possibilidade de 

apresentar os desenhos em uma exposição na escola, o que foi prontamente aceito 

pela turma. 

 

4.2. Corpos em movimento: o relevo revelando o desenho abstrato 

 

No sétimo encontro, entra em cena um recurso inusitado na oficina. Manteve-

se a perspectiva de provocação da expectativa dos alunos acerca dos elementos 

surpresa em cada aula, porém, dessa vez, a novidade apresentava a proposta de 

romper com a produção figurativa das atividades anteriores, o que desestabilizou o 

grupo em certa parte da sessão.  

No centro da sala, colocou-se um ventilador de coluna de três velocidades. 

Os alunos foram convidados a perceber o movimento do ventilador e, mediante a 

análise do volume/velocidade, foram desafiados a representar com o corpo e 

graficamente esse movimento. Durante a análise, orientados verbalmente, em 

alguns momentos fecharam os olhos para perceber o volume, o som e o movimento 

do ventilador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24: Apresentação do ventilador à turma. 

Essa sequência didática propôs a ampliação do desafio da representação 

gráfica dos alunos, os quais, divididos em dois grupos22, se posicionaram em frente 

a um ventilador, no centro da sala, e foram convidados a perceber o seu som e 

                                                           
22

 Na primeira etapa dessa atividade os alunos optaram por classificar o grupo por gênero, e assim foi 

feito.  



89 

 

 

 

volume/velocidade pelas impressões sensoriais. O ventilador foi explorado em três 

volumes 1, 2 e 3, pelos grupos. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25: Percepção coletiva da velocidade e do movimento do ventilador. 

 

Na sequência, ocorreu o exercício de representação corporal do movimento 

produzido pelo aparelho e percebido pelos alunos. No centro da sala, todos os 

alunos demonstraram a representação do movimento produzido pelo ventilador com 

o corpo, sendo guiados pela mediação verbal. À medida que alternava-se a 

indicação da velocidade,  os alunos modificavam a representação do movimento. No 

volume 01, moviam-se lentamente em movimentos giratórios, enquanto no volume 

03, corriam pela sala ou movimentavam-se rapidamente no lugar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 26: Distribuição dos grupos conforme organização espacial da sala de aula (à esquerda). 
Exercício de representação corporal (à direita), ao centro da segunda imagem, Clarice participa do 
exercício junto aos colegas videntes. 
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Houve a descrição verbal do movimento corporal realizado pelos alunos 

videntes para os alunos cegos23, detalhando como se movimentavam e em que 

velocidade, sendo que os movimentos dos braços e das pernas foram os mais 

citados pelos alunos. Dando continuidade, a turma foi convidada a desenhar em 

relevo o movimento produzido pelo aparelho e representado pelo corpo, mediados 

pela questão: como você desenharia esse movimento?  

Ampliando as possibilidades de expressão artística, o movimento do 

ventilador que já havia sido representado pelo corpo, agora, deveria ser expresso 

graficamente pelos alunos. Nesse momento, a sala foi dividida em três grupos. 

Dessa vez, a divisão ocorreu considerando a organização espacial da sala de aula. 

Os que estavam à direita representaram o volume 01, o volume 02 foi representado 

pelos alunos da esquerda e os que sentavam ao fundo da sala ficaram responsáveis 

por desenhar o volume 03. A divisão apenas classificava os alunos em relação ao 

volume que deveriam representar, mas o registro gráfico foi realizado 

individualmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 27: A imagem da esquerda mostra Clarice desenhando o movimento produzido pelo 
ventilador. A imagem da direita mostra a aluna inserida no grupo responsável por desenhar o volume 
02.  

 

Alguns alunos ainda não conheciam e não haviam produzido desenhos 

abstratos anteriormente, por isso, sentiram dificuldades nesse exercício, pelo fato de 

não haver a possibilidade de desenhar o ventilador (figurativo). Esse foi o caso de 

Matheus e de outros colegas que solicitaram ajuda para realizar a atividade. 

                                                           
23

 Tatiana havia viajado para uma competição fora do estado, por isso, precisou se ausentar. Dos 

alunos com deficiência, estavam presentes Clarice e Matheus. 
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Figura 28: Matheus (à esquerda) e os colegas videntes (à direita) se angustiam diante do papel em 

branco e pedem ajuda. 

 

Discutimos sobre o assunto apresentando um conceito simples de desenho 

abstrato, da forma como ele é entendido na arte abstrata ou no movimento artístico 

do Abstracionismo, ou seja, como um desenho que não representa objetos de nossa 

realidade concreta, mas que usa as relações entre linhas, formas e cores na 

composição da obra. A partir dessa explanação, orientamos a ampliação do 

potencial criativo por meio de linhas e formas geométricas, sem a preocupação de 

compor figuras reais. Assim que começaram a desenhar no ritmo e no movimento do 

ventilador, os alunos foram compreendendo a proposta e os registros gráficos 

começaram a surgir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29: Desenho abstrato em relevo – volume 01 (Marcos, 12 anos – vidente); volume 02 (Clarice, 
14 anos – aluna não vidente); volume 03 (Douglas, 14 anos – vidente). 

 

Marcos optou por expressar seu desenho em formato de espiral, o qual 

sugere um movimento crescente que se espalha na dimensão do papel. Já Clarice 

decidiu projetar o desenho da parte superior até o final do papel, como se dessa 
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forma tivesse o controle do espaço a ser utilizado. Douglas faz o percurso ao 

contrário, pois inicia da extremidade inferior o desenho de linhas como ondas que 

tomam maior proporção a partir da aproximação da margem superior do papel. É 

importante atentarmos para a diversidade de alternativas apresentadas pelos alunos 

nesse exercício, pois mesmo envolvidos numa só atividade, a experiência foi 

singular, de modo que o fenômeno apreendido de forma háptica e sonora ganhou 

visibilidade no papel pela expressão artística de cada sujeito. Essa oportunidade de 

se reinventar é fundamental para todos os alunos, pois desenvolve a sua 

subjetividade e criatividade no contexto escolar. 

Retomando a descrição das atividades, no momento de socialização dos 

trabalhos, um dos alunos se dirige até Clarice com seu desenho em mãos. Pediu-se 

que descrevesse seu trabalho para ela. Ele emitiu o som com a boca semelhante ao 

barulho produzido pelo ventilador e mexeu os braços em movimentos circulares. Em 

seguida, repetiu o movimento segurando os braços da colega, que se divertiu com a 

demonstração. 

– Olha, Clarice, o meu é o volume 01 e está assim: vum, vum, vum...(José: 13 
anos).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compreende-se que a didática multissensorial pode produzir aprendizagens 

significativas tanto para alunos com deficiência visual como, também, para os alunos 

videntes (SOLER, 1999). Sendo assim, desenvolvemos a orientação pedagógica 

pelo toque e pela palavra, potencializando o tato e a audição como mediadores de 

apropriação do conhecimento. Essas dimensões foram exploradas tanto por parte de 

quem mediou pedagogicamente a oficina quanto por quem participou dos exercícios 

propostos. As interações foram possíveis mediante a verbalização e o tateamento no 

Figura 30: 
Desenho abstrato de José. 

 

Figura 31: 
José descreve seu desenho para Clarice. 
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processo de produção e apreciação estética das representações corporais e dos 

desenhos tátil-visuais, onde o eu e o outro se encontram no fazer artístico.   

Seguindo as orientações teóricas para a atuação com alunos cegos e com 

baixa visão, entendemos que o  papel do professor consiste em oferecer 

oportunidades para que todos os alunos, juntos, construam o vasto campo dos 

conhecimentos, acreditando na capacidade de aprendizagem de cada um e 

possibilitando-lhes os meios possíveis para a vivência de aprendizagens 

significativas (SILVA, 2008, p. 135). 

É importante ressaltar que foi realizado um novo teste de materiais, utilizando 

caneta esferográfica e papel-cartão (papel vergê), os quais surtiram efeitos positivos, 

segundo os alunos. Nessa atividade a representação corporal rompeu com o 

estatismo das atividades anteriores em que eles tinham a proposta de representar e 

desenhar objetos ou o corpo humano em posições estáticas. Dessa vez, a ênfase 

estava no movimento, por isso, os exercícios possibilitaram a ampliação das 

composições criativas dos alunos, desafiando-os a novas experiências estéticas. 

Destaca-se, também, nessa oficina, além da presença da professora colaboradora, a 

participação da coordenadora pedagógica do turno que também acompanhou o 

desenvolvimento das atividades e realizou alguns exercícios.  

É importante perceber que as atividades foram desenvolvidas de modo que 

os desafios começaram em níveis mais simples até alcançarem graus de 

representação mais complexos, como a mudança de representação do estatismo 

para o movimento e a passagem da dimensão tridimensional para o bidimensional 

no desenho. Já a passagem do desenho figurativo para o abstrato foi impactante 

para alguns alunos, mas, a partir da mediação pedagógica, todos conseguiram 

representar conforme a proposta. Todas as atividades se constituíram como um 

convite à criação, considerando o que nos diz Ostrower (1991, p. 166):  

 
A criatividade é a essencialidade do humano no homem. Ao exercer o seu 
potencial criador, trabalhando, criando em todos os âmbitos do seu fazer, o 
homem configura a sua vida e lhe dá um sentido. Criar é tão difícil ou tão 
fácil como viver. É do mesmo modo necessário.  
 
 

Todas essas possibilidades de representação corporal e gráfica foram 

exploradas de forma lúdica, por isso obtivemos como respostas dos alunos as mais 

variadas soluções, reconfigurando o seu processo criativo. A singularidade de 
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manifestações estéticas representadas no movimento que se fez gesto, no corpo 

que se fez desenho e no figurativo que abriu espaço para o abstrato, remete à 

multissensorialidade como mediadora dos processos perceptivos na escola. 

Como forma de concluir o processo de intervenção orientado pela oferta das 

oficinas, promoveu-se uma exposição com as produções gráficas tátil-visuais dos 

alunos e as fotos que registraram os momentos da oficina, sendo estas 

apresentadas ao público da escola em dois dias, os quais foram organizados de 

forma que a mostra contemplasse os dois turnos (matutino e vespertino).  

De acordo Walter Benjamim (1987a), a narrativa possibilita intercambiar 

experiências e revisitar a memória. Nessa perspectiva, garantir o processo de 

recuperação do que foi realizado durante as oficinas gera a socialização do que foi 

aprendido e produzido. É, ainda, uma oportunidade para que sintam-se valorizados 

ao apresentarem suas produções ao público. 

Na exposição os alunos também têm a oportunidade de experimentar o olhar 

exotópico, pois, ao relatar a experiência e apreciar suas produções, olham a si 

mesmos e para o outro, num processo de reconhecimento ou de estranhamento. 

Sendo assim, é, sobretudo, uma relação dialógica e alteritária, na qual “ser significa 

ser para o outro e, por meio do outro, para si próprio” (BAKHTIN, 2003, p. 341). 

Benjamim (1987b) discute sobre a importância da exponibilidade, apontando 

que o valor de exposição implica em um processo de produção e sua 

disponibilização ao público. A partir dessa definição, compreende-se, também, que 

“o objetivo de toda exposição é criar as condições para que o público tenha ‘uma 

experiência única’ de apreciação” (CURY, 2005, p. 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 32: Exposição dos desenhos em relevo dos objetos do cotidiano ao lado de sua 
miniatura.  
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A exposição organizada no pátio da escola, ocorreu da seguinte forma: os 

desenhos dos objetos do cotidiano foram expostos em mesas ao lado de sua 

miniatura para facilitar a exploração tátil. Sobre duas mesas foram colocadas duas 

caixas vazadas com as produções abstratas em seu interior, para análise tátil dos 

visitantes, contendo sobre elas uma tarja “ventilador –volume 01” e “ventilador – 

volume 03”, a fim de  provocar nos visitantes a curiosidade de explorar tatilmente os 

desenhos. Só após as especulações do público, os alunos da turma revelavam que 

o conteúdo tratava-se de desenhos abstratos e explicavam como foi o processo de 

construção do desenho. Os desenhos de corpo humano e os desenhos preferidos 

dos alunos foram afixados na parede. Dispomos os materiais utilizados nas oficinas 

em mesas para exploração/experimentação da comunidade escolar, sendo que os 

alunos do 7º ano C atuaram como monitores, explicando as técnicas utilizadas e 

orientando a produção dos desenhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: Desenho de uma bicicleta em relevo feita por Matheus (aluno com 
surdocegueira). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: Exploração tátil dos desenhos abstratos dentro das caixas. 
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Figura 35: Alunos visitantes da exposição realizando análise tátil dos desenhos em relevo do 
tema corpo humano. 

 

Considera-se importante ressaltar que a exposição, apesar de ocorrer na 

semana de avaliações finais e de comemorações natalinas, foi bem apreciada pelos 

alunos de outras turmas, nos dois turnos, que participaram das atividades de 

desenho, bem como por servidores e alguns professores. Segundo Cury (2005, p. 

11): “A exposição é vista como um lugar de diálogo entre o ‘produtor’ e o público”. 

Dessa forma, os alunos tiveram a oportunidade de socializar suas experiências e 

compartilhar momentos de ensino e aprendizagem, atuando como monitores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 36: Comunidade escolar participa da exposição interativa com experiências tátil-
visuais. 
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Tatiana trouxe sua mãe para prestigiar o trabalho da turma. Ela relatou sobre 

o processo de inclusão da filha e a autonomia conquistada ao longo dos anos. 

Clarice explicou para os colegas cegos de outras turmas como foi realizado o 

trabalho e os convidou para experimentar os materiais, porém, eles realizariam 

atividades avaliativas naquele momento na sala de recursos multifuncionais, o que 

acabou comprometendo uma participação mais efetiva desses alunos. Infelizmente, 

Matheus esteve ausente no dia da exposição. Por motivos de saúde, não pode 

comparecer ao evento.  

Os alunos videntes também tiveram uma excelente desenvoltura, orientando 

os colegas de outras turmas e membros da comunidade escolar na participação das 

atividades de desenho tátil-visuais. Os participantes utilizaram as caixas vazadas, as 

vendas, as pranchas e diferentes tipos de lápis na composição de suas produções. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37: Tatiana relata a experiência vivenciada nas oficinas de desenho. 

 

No turno matutino, houve a participação de uma aluna surda, a única da 

escola, até aquele momento, segundo o professor da SRM, pois a predominância de 

alunos com deficiência ainda tem ênfase na deficiência visual, sendo que o número 

de alunos com deficiência intelectual também começa a sinalizar um crescimento na 

escola. A aluna com surdez foi trazida pelos colegas do turno, porque eles 

afirmaram que ela gostaria de participar da atividade.  

 

– Ela é a menina que desenha melhor aqui na escola, você vai ver. (Aluna x). 
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Figura 38: Aluna com surdez apresenta seu desenho produzido na oficina. 

 

Os professores do turno vespertino foram convidados, durante o intervalo, a 

prestigiar a mostra, mas somente a profa. de Arte, que também ajudou na 

montagem da exposição24, se fez presente. Outra professora do turno passou 

rapidamente após o intervalo, conferiu algumas produções, mas logo se ausentou. 

Os docentes justificaram que estavam ocupados com as atividades avaliativas. A 

coordenação pedagógica, apesar de realizar muitas atividades naquele dia, também 

compareceu, assim como a vice-diretora, que sempre nos deu o apoio necessário à 

realização das atividades na escola.  

No turno matutino, a apreciação por parte dos docentes foi maior e mais 

engajada. Após o encerramento das atividades e as confraternizações de fim de 

ano, as professoras pedagogas compareceram, apreciaram e elogiaram as 

produções dos alunos e a iniciativa da proposta, buscando mais detalhes sobre a 

experiência e saber como os alunos com deficiência, os quais alguns já haviam sido 

seus alunos, estavam participando das atividades.  

 

4.3. O olhar exotópico: algumas reflexões 

 

Compreender a experiência realizada por parte de nossos interlocutores é 

fundamental para o exercício da exotopia do olhar como um movimento de 

                                                           
24

 Contou-se com o apoio da bolsista de iniciação científica Ana Karolina Alves (CE/UFRN) na 
montagem, organização e registro fotográfico da exposição durante os dois dias do evento.    
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compreensão de si mesmo, por isso, promoveu-se uma discussão e reflexão sobre 

as atividades desenvolvidas nas oficinas na escola. Alguns dos aspectos discutidos 

foram: a qualidade da proposta das oficinas; a articulação das etapas (sequência 

didática); a mediação pedagógica; os materiais: caixas, miniaturas, vendas, 

pranchas, tipos de lápis e papéis utilizados; as atividades com o corpo; o desenho 

em relevo; os conteúdos de Artes Visuais resgatados; e as interações entre videntes 

e não videntes.  

Para concluir este capítulo, serão apresentadas algumas reflexões sobre a 

proposta multissensorial desenvolvida, abordando-se o ensino do desenho na 

perspectiva da inclusão escolar e considerando a participação dos alunos videntes e 

não videntes. Essas ponderações terão como ponto de partida o olhar do outro, ou 

seja, dos nossos interlocutores. 

Considerando as contribuições de Oliveira (2012), a qual nos oferece um 

olhar bakhtiniano sobre a pesquisa nos estudos do discurso, no que diz respeito à 

dimensão metodológica, buscou-se articular os movimentos de compreensão e 

interpretação no processo de intervenção desenvolvido nesta investigação. Para a 

autora, a compreensão ocorre num processo ativo de atribuição de juízos de valor 

aos objetos de estudo, defendendo a experiência a cerca de tais objetos pelo eixo 

da aproximação. Já a interpretação diz respeito ao distanciamento e ao acabamento 

do objeto.  

Desse modo, analisar-se-á, a partir do olhar alheio, as sessões de sequências 

didáticas desenvolvidas nas atividades realizadas. Essa reflexão implica a condição 

de evocar um outro olhar sobre a proposição metodológica adotada nesta pesquisa. 

Para tanto, serão potencializadas as relações dialógicas vivenciadas com nossos 

interlocutores por meio de entrevistas como registro do processo discursivo, pois, 

como afirma Bakhtin (2003, p. 408), “perguntas e respostas supõem distância 

recíproca”. Dessarte, torna-se possível retomar a questão da exotopia do olhar, pois, 

assim como fomos ao encontro do outro no campo de estudo, podemos voltar a ele 

com a perspectiva do distanciamento no processo de análise das entrevistas25. 

 

                                                           
25

 A entrevista com a professora foi realizada de forma individual, na sala dos professores, enquanto 
a entrevista com os alunos foi desenvolvida na sala de vídeo. 
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A cada palavra da enunciação que estamos em processo de compreender, 
fazemos corresponder uma série de palavras nossas, formando uma 
réplica. [...] A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a 
enunciação assim como uma réplica está para a outra no diálogo. 
Compreender é opor a palavra do locutor uma contrapalavra 
(BAKHTIN/VOLOCHINOV, [1929] 2006, p.135). 

 

Nessa perspectiva, buscou-se saber de nossos pares, o que pensavam sobre 

a nossa proposição metodológica. No que diz respeito à proposta de intervenção, o 

posicionamento dos alunos e da professora apontou algumas potencialidades e 

limitações do trabalho realizado. 

 

        – Eu acho que as dinâmicas foram excelentes. E o projeto foi muito bem 
pensado, pois os elementos escolhidos e tudo que você trouxe foi muito bom. Mas 
acho que há uma diferença entre o meu olhar enquanto professora e o olhar deles 
como alunos (Professora colaboradora).  
 

   Segundo a docente, o professor, pela formação acadêmica, já consegue ver 

nas dinâmicas corporais a importância de olhar e de perceber o outro, explorando a 

corporeidade e a expressão artística. São conceitos abstratos, mas possíveis de 

serem absorvidos. Nesse sentido, ela afirma que o professor consegue entender a 

importância de sair da cadeira, de se movimentar, de se expressar com o corpo, no 

entanto, se preocupa até que ponto os alunos conseguem apreender esse tipo de 

conceito.  

– Os exemplos foram interessantes. Se colocar na posição do outro foi fundamental. 
Eu acho que esse tipo de dinâmica é muito bem aproveitada, embora acredite que 
ela precise somar a um conteúdo específico, pensando numa linha histórica 
suscetível de conteúdos, de conhecimentos que eles precisam ter pra determinado 
período [...] Mas assim, eu adoro dinâmicas desse tipo, eu adoro tirá-los do local, da 
cadeira...(Professora colaboradora). 

  

 As observações iniciais da professora centram-se, nesse primeiro momento, 

nas questões relacionadas aos conteúdos de ensino de Artes Visuais, como história 

da arte, vida e obra de artistas e movimentos artísticos. Nesse sentido, fazendo uma 

análise mais ampla do contexto escolar em relação ao seu componente curricular, 

ela apontou, também, algumas situações desenvolvidas nas escolas que podem 

reforçar a equivocada ideia de que a disciplina de Arte não tem conteúdos. E, desse 
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modo, teme que os alunos também tenham essa interpretação quando envolvidos 

em atividades lúdicas, como as que foram propostas.  

 Concorda-se com o ponto de vista da professora no que diz respeito ao 

desenvolvimento de atividades lúdicas associadas aos conteúdos de Arte, no 

entanto, percebe-se que sua expectativa estava voltada a novos conteúdos, os quais 

deveriam ser explorados nas oficinas. De certo modo, essa expectativa em relação à 

proposta apresentada não foi correspondida. Buscou-se trabalhar a criatividade, a 

subjetividade e a interação entre videntes e não videntes na produção e na leitura de 

desenhos, a partir das experiências culturais dos alunos com os objetos e com a 

compreensão do próprio corpo, associados a conteúdos que, presumiu-se, já terem 

sido objeto de estudo da turma, com exceção do desenho abstrato, o qual foi 

novidade para alguns.  

 Compreende-se que a metodologia utilizada rompeu com a rotina da sala de 

aula, porém parte dos conteúdos não se constituiu como uma novidade para os 

alunos, pois foram acessíveis a experiências anteriores, como o estudo de alguns 

elementos da linguagem visual (linhas e formas) e o desenho figurativo. Já no 

desenho abstrato, a turma apresentou maior dificuldade no início da proposta, mas a 

partir da mediação pedagógica, conseguiram produzir seus desenhos. Nossa 

investigação assumiu como premissa o resgate dos conhecimentos prévios dos 

estudantes. O fato de o planejamento coletivo com a professora apresentar algumas 

lacunas, pois nem sempre dispusemos de tempo juntos para socializar as 

sequências didáticas, possa ter provocado uma expectativa não correspondida 

nesse aspecto, bem como o fato de ela não poder participar de todos os encontros, 

já que em alguns momentos ministrava aulas em outras turmas.  

 Considera-se esse olhar como estruturante para novas propostas, associando 

os conhecimentos prévios a novos conhecimentos em ensino de Artes Visuais, 

tendo em vista que esse aspecto não tenha sido contemplado neste estudo, da 

forma como esperado pela nossa colaboradora. Porém, entende-se que a ênfase 

estava centrada na forma de mediação, vinculada a conteúdos procedimentais e 

atitudinais relacionados ao ensino do desenho, enquanto os conteúdos conceituais 

se constituíram, em parte, como um resgate do que já fora aprendido para configurar 

novas formas de pensar a produção do desenho na escola. 

 Já os alunos que se posicionaram em relação à proposta de oficinas, 

apresentaram um discurso focado na aprendizagem de “coisas novas”, embora não 
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consigam verbalizar de forma específica sobre o conhecimento adquirido, conforme 

os relatos abaixo. 

 

– O positivo dessas oficinas foi que a aula explorou coisas novas e diferentes 
que não estávamos acostumados e o negativo é que as conversas atrapalharam um 
pouco, mas a curiosidade acabou levando todos os alunos a participarem. (Rhute: 
13 anos – aluna vidente) 

 

– Eu reconheço que conversei mais do que deveria, mas eu quero dizer que 
gostei muito das oficinas e das dinâmicas que nós fizemos. Eu aprendi bastante. 
(Natasha: 14 anos – aluna vidente) 
  

– Nas oficinas aprendi coisas novas, que eu não tinha feito antes. (Clarice: 14 
anos – aluna não vidente) 
  

– Eu aprendi a me colocar no lugar da pessoa que é cega e a fazer o desenho 

de outro ponto de vista. (Douglas: 14 anos – aluno vidente) 

 Em relação às atividades que envolveram o corpo e o movimento, como o 

jogo de estátua, os alunos apresentaram discursos que associavam tais práticas 

apenas ligadas à infância ou à disciplina de Educação Física. A partir disso, pode-se 

depreender que, segundo os relatos dos alunos, é nesse componente curricular que 

o corpo e o movimento, enquanto linguagem, vêm sendo explorados com maior 

frequência. 

  

– Lembro de ter feito algo parecido na 5ª série (jogo de estátua). Achei esse o 
exercício mais difícil das oficinas, mas eu fiz. (Clarice: 14 anos – aluna não vidente) 
 

– Me fez lembrar das aulas de Educação Física, pois tinha a parte teórica e 
depois a prática. (José: 13 anos – aluno vidente) 
 

– Eu também lembrei de Educação Física, porque lá a gente pode correr na 
quadra, igual fizemos aqui na sala (Robson: 12 anos – aluno vidente): 
 

No que diz respeito à mediação pedagógica, foi possível compreender o olhar 

da professora colaboradora sobre a nossa atuação, bem como as implicações dela 

resultantes, como a interação com os alunos e a forma que eles receberam a 

proposta.  
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– A mediação foi ótima. Eu sempre perguntava pra turma, pois estava preocupada 

de saber como é que eles estavam recebendo e eles sempre lhe elogiaram, pois 

eles gostavam da forma como você falava, como você os respeitava, olhava pra 

cada um quando estava falando. Eles sempre comentaram esse tipo de coisa. Sua 

mediação foi ótima. E com os meninos cegos, principalmente, eles se sentiram muito 

incluídos; quer dizer, as dinâmicas foram pensadas para eles, acima de tudo. 

Quando a gente prepara uma aula, a gente adapta a eles. É diferente você pensar 

uma proposta para eles, percebe? Então, eles se sentiram muito incluídos. Eu acho 

que eles se sentiram à vontade. Em termos de mediação foi ótimo. (Professora 

colaboradora). 

A interação entre os participantes nas oficinas, um dos objetivos específicos 

deste trabalho (considerando vidência e não vidência), também foi objeto de análise.  

 

– Nas oficinas em que eu estive presente, eu percebi essa interação algumas 

vezes.  Pois não é sempre, mas esse sempre é nunca, entendeu? Isso nunca 

acontece com tanta frequência [levanta os braços como se estivesse se referindo ao 

dia a dia na escola], a verdade é essa. Claro, isso é normal, porque eles têm os seus 

amigos mais próximos, independente da deficiência, ou não, isso é natural. Mas, eu 

gostei do contato em alguns momentos: de se aproximarem, de explicar qual é o 

desenho. O fato dos cegos irem até os meninos que estavam fazendo as mímicas, 

ou expressões, que seja, e tatear, e perguntar, e ajudar. Eu gostei da interação, pois 

pude perceber novas relações sendo estabelecidas. (Professora colaboradora). 

 

A interação entre os participantes foi aprovada pela professora, todavia, para 

alguns alunos, a participação dos meninos foi maior e mais expressiva do que a das 

meninas, com exceção das duas alunas com deficiência visual que, sempre 

dispostas, aceitaram todos os desafios lançados nas atividades. As alunas videntes, 

no decorrer do processo interventivo, foram sendo conquistadas a partir dos 

exercícios. Já os alunos videntes, desde o primeiro momento, aderiram às atividades 

recomendadas, com a exceção de Matheus, que se envolveu parcialmente e teve 

sua pajrticipação reduzida devido à timidez.  

Quando questionados sobre os materiais utilizados (caixas vazadas, pranchas 

adaptadas; papel; lápis, giz de cera; caneta; miniaturas), obtiveram-se respostas 

positivas dos participantes, que aprovaram os instrumentos de mediação escolhidos. 

As atividades com as caixas vazadas e as miniaturas se constituíram como objetos 

de encantamento para a turma pelo seu perfil lúdico de provocar as percepções 
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sensoriais e a imaginação dos alunos. No que diz respeito às atividades com as 

caixas, a turma se posicionou da seguinte forma: 

 

– Eu gostei daquele dia com a caixa. Eu pensei que tivesse um bicho dentro e 
que ele iria se mexer. Fiquei com medo! Mas só tinha brinquedos (risos). (Matheus: 
14 anos – aluno com baixa visão) 
 

– A atividade com a caixa foi bem legal, pois os objetos faziam parte do nosso 
dia a dia. (Rui:12 anos – aluno vidente) 
 

– Eram coisas que a gente conhecia, mesmo sem poder ver. Isso facilitava na 
hora de desenhar (Marcos: 12 anos – aluno vidente) 

 
– A gente precisava reconhecer os objetos pelas formas e linhas, sem ver. Foi 

muito bom. (Douglas: 14 anos – aluno vidente) 
 

Os alunos que se pronunciaram a respeito dos materiais também afirmaram 

que o giz de cera e a caneta foram melhores para criar o relevo nos desenhos. Em 

votação, a caneta ficou em primeiro lugar, em segundo o lápis e, por último, o giz, 

embora os videntes tenham considerado “o giz de cera mais bonito, pois é colorido”. 

Para as alunas cegas, os dois recursos (lápis e giz de cera) tiveram a mesma 

eficiência, pois “das duas formas o relevo é perceptível ao tato”. 

 
– Foi legal, nós usamos muitas coisas para desenhar, antes eu só usava o lápis. 
(Marcos Paulo: 16 anos – aluno vidente) 
 
– Aquele papel amarelinho é melhor pra desenhar em relevo. (se referindo ao papel 
vergê). (Gabriela: 14 anos – aluna vidente) 
 

 

O uso universal das pranchas adaptadas, por toda a turma, foi fundamental 

para possibilitar a produção e a leitura dos desenhos em relevo, onde se pode 

perceber que, a partir do uso de diferentes materiais, o relevo poderia se apresentar 

de forma perceptível ou não. Os próprios alunos indicavam quando o colega 

precisava imprimir mais força para garantir o relevo no desenho. Eles verificavam a 

qualidade do relevo com o tato, como uma forma de dar visibilidade tátil ao seu 

desenho. 

 

– Eu acho que os materiais foram a grande “sacada” das oficinas, entende? Ao 
trazer esses elementos novos, eles [os alunos] já ficavam eufóricos. Assim...nessa 
coisa de descoberta de materiais, ou “o que será ele está trazendo dessa vez”? A 
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expectativa! Os elementos foram os melhores. Inclusive, a prancheta adaptada foi 
sensacional. (Professora colaboradora)  

 

Mediante a descrição e a análise das atividades realizadas durante a 

intervenção, constantes nesse capítulo, pode-se apresentar algumas ponderações. 

 O agenciamento do corpo como aglutinador e desencadeador de experiências 

multissensoriais, inclusive, na produção de desenhos tátil-visuais. No 

desdobramento dessa proposta, pode-se perceber que o movimento como eixo 

mobilizador do fazer artístico, ao explorar as linhas geométricas na produção gráfica 

de alunos videntes e não videntes, ficou evidenciado que as linhas objeto e de 

contorno são mais usuais, mas não limitantes, em uma proposta de desenho que 

envolva todos os alunos. 

 No aspecto didático ficou notório que a transição do desenho figurativo para o 

desenho abstrato e da representação corporal estática para a representação em 

movimento, assinalam que se faz necessário desenvolver atividades que ampliem o 

potencial criativo dos alunos a partir da proposição de níveis mais simples de 

exercícios corporais, táteis e gráficos até os desafios mais complexos. Nesse 

mesmo sentido, a exploração de novos materiais na produção de desenhos pode 

potencializar as estratégias de produção e apreciação dos trabalhos, nos quais a 

criatividade pode provocar a incorporação de novos elementos nos desenhos 

produzidos, em articulação com as experiências culturais de cada sujeito. Dessa 

forma, os elementos da linguagem visual como as linhas e as formas, bem como os 

desenhos figurativos e abstratos, podem ganhar relevo tátil a partir das experiências 

multissensoriais propostas. 

 A partir dessas atividades pode-se depreender, também, que é importante 

possibilitar oportunidades pedagógicas do exercício do olhar como uma experiência 

alteritária. A apreciação estética dos trabalhos desenvolvidos pela turma se constitui 

como uma oportunidade para conhecer e se deixar conhecer pelo outro. Tal princípio 

se manifestou tanto nos exercícios realizados em sala de aula, tais como a produção 

e a apreciação dos desenhos e as representações corporais, como também, na 
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exposição apresentada à comunidade escolar, na qual se verificou uma ambiência 

intersubjetiva de olhar no processo de atribuição de sentido aos trabalhos expostos.  

 As impressões aqui expostas sobre a prática pedagógica desenvolvida 

mobilizam um olhar exotópico sobre a pesquisa, o qual vislumbra o corpo e o 

correlato movimento como possíveis eixos norteadores de atividades do fazer 

artístico e da apreciação estética no contexto escolar na perspectiva da inclusão, 

ampliando o potencial criativo dos alunos videntes e não videntes em interação nas 

aulas de Artes Visuais. 
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5 CONSIDERAÇÕES  

 
No diálogo entre o pesquisador e seu outro, a 
alternância de perguntas e respostas, a 
perplexidade diante dos atos e discursos alheios, 
assim como os pontos de vista e valores em jogo, 
fazem da pesquisa um processo vivo de produção 
de sentidos sobre os modos de perceber e significar 
os acontecimentos na vida (JOBIM E SOUZA; 
ALBUQUERQUE, 2012, p. 116). 

 

  A realização deste trabalho possibilitou uma reflexão sobre o ensino de Artes 

Visuais em interface com a inclusão escolar. Ao longo dos capítulos anteriores, 

discutiu-se sobre o ensino do desenho para pessoas com deficiência visual, sendo 

possível revisar os estudos realizados na área da Educação Especial e apresentar 

uma proposição metodológica para esse ensino em uma perspectiva inclusiva. 

  O itinerário desta pesquisa apresenta algumas questões a respeito das quais 

se podem traçar algumas considerações. A partir da reflexão sobre o processo 

interventivo, compreende-se que a proposta Desenho e deficiência visual: uma 

experiência no ensino de Artes Visuais na perspectiva da educação inclusiva aponta 

limites e possibilidades na implementação de uma proposta multissensorial, 

articulando vidência e não vidência. 

Entre os impasses enfrentados, podem-se destacar o processo de 

constituição do campo empírico como um dos primeiros desafios da pesquisa, bem 

como a escolha da turma e os horários para funcionamento das oficinas, pois o 

atendimento aos critérios elencados fazia-se necessário para desenvolver a 

intervenção. Nesse sentido, considera-se importante ressaltar a contribuição da 

equipe gestora e da equipe pedagógica em nos receber e não medir esforços para a 

realização da intervenção, fazendo com que a escola se efetivasse como campo de 

pesquisa.  

Nesse aspecto, não se pode esquecer a contribuição da professora 

colaboradora, pois sem ela não teria havido o acesso à turma. Além disso, sua 

disposição em ajudar no que fosse necessário fez com que compartilhássemos, 

além do planejamento, os receios e as conquistas relacionados à turma. Além das 

aulas de Arte cedidas pela professora, a escola também ofereceu um horário que 

havia ficado vago na turma para a realização dos encontros, pois a rede estadual de 

ensino passava por um processo de reestruturação na carga horária dos 
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professores, naquele período. Essa abertura possibilitou a ampliação das condições 

relacionadas ao tempo e ao espaço com os alunos e foi fundamental para que se 

pudesse cumprir o cronograma de ações. 

A escola vem demostrando esforços no que se refere à inclusão de alunos 

com deficiência, apresentando êxito em alguns aspectos, como a iniciativa e 

abertura para a formação continuada, no entanto, apesar do empenho, ainda 

observam-se alguns impasses entre o grupo, relacionados ao distanciamento entre 

os discursos e as práticas da inclusão escolar, revelando esse processo, ainda, 

como contraditório, diante dos desafios enfrentados no contexto escolar.  

Essa situação demanda a ampliação de ações de aperfeiçoamento na 

formação continuada, em conformidade com os estudos que apontam a inclusão 

escolar como um processo, a qual “deve ser gradativa por ser necessário que tanto 

os sistemas de Educação Especial como os do ensino regular possam ir se 

adequando à nova ordem” (BUENO, 1999, p. 12). Nessa perspectiva, o autor afirma, 

ainda, que se faz necessário construir práticas políticas, institucionais e pedagógicas 

que garantam o incremento da qualidade do ensino que envolve não só os alunos 

com necessidades educativas especiais, mas também todo o aluno do ensino 

regular. 

É importante ressaltar que, como apontado nesta investigação, já existem 

relevantes estudos sobre o desenho em interface com a deficiência visual, porém 

são contribuições que se inserem, especificamente, no campo da Educação 

Especial. Esta pesquisa, por sua vez, foi desenvolvida na perspectiva da educação 

inclusiva, contemplando alunos videntes e não videntes, por isso, a escolha dos 

materiais e o planejamento da sequência didática se apresentaram como um 

processo em construção durante toda a pesquisa. Tal fato, de início, causava 

angústia, por receio diante da ausência de estudos que indicassem formas de 

proceder com o ensino do desenho contemplando vidência e não vidência. Porém, 

os estudos teóricos realizados ao longo da pesquisa e as experiências práticas 

realizadas por meio do tateamento experimental no grupo de estudos que gravitam 

em torno do projeto de pesquisa Arte e Deficiência: os processos educacionais e 

estéticos de pessoas com deficiência em contextos escolares e não escolares, 

vinculado ao PPGEd/UFRN, possibilitaram traçar estratégias compatíveis com a 

proposta da intervenção. 
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Com a colaboração de muitos parceiros na pesquisa, foi possível superar os 

desafios que foram surgindo ao longo do percurso investigativo, porém, 

compreende-se que existiram limites em nossa atuação. Entre eles, podemos citar o 

tempo reduzido para o aprofundamento de conceitos do componente curricular de 

Artes Visuais, a necessidade de ampliação do tempo para planejamento coletivo 

com a professora colaboradora e a impossibilidade de retomar o trabalho no ano 

posterior, pois a turma havia sido desmembrada. 

Diante do que se está discutindo, não se tem como pretensão apresentar 

conclusões estanques, mas sim, apontar possíveis estratégias de ensino de 

desenho no contexto da inclusão escolar, compreendendo que “uma proposta 

pedagógica é um caminho, não é um lugar. Uma proposta pedagógica é construída 

no caminho, no caminhar. Toda proposta pedagógica tem uma história que precisa 

ser contada. Toda proposta contém uma aposta” (KRAMER, 1997, p. 19). 

Nessa perspectiva, o itinerário desta pesquisa aponta algumas contribuições 

à prática pedagógica do ensino de Artes Visuais no contexto da inclusão, a partir da 

pesquisa-intervenção realizada. Respondendo a questão de estudo e o objetivo 

geral desta investigação, comprovou-se que é possível construir uma abordagem de 

ensino de desenho envolvendo alunos videntes e não videntes no contexto da 

classe comum do ensino regular, a partir de oficinas pedagógicas que mobilizem as 

expressões tátil, corporal e gráfica, defendendo, inclusive, a adoção da abordagem 

multissensorial como uma possibilidade de enfoque pedagógico que não se restrinja 

à presença de alunos com deficiência visual.  

Este estudo promoveu a identificação das experiências escolares e culturais 

dos alunos relacionadas ao desenho e, por meio das oficinas realizadas, foi possível 

lhes oferecer a oportunidade de ressignificar a produção gráfica do desenho no 

contexto escolar. Por meio dos estudos teóricos e práticos, formulou-se o 

delineamento de uma sequência didática de ensino de desenho na perspectiva da 

educação inclusiva a partir da qual foram potencializadas as interações entre os 

alunos da turma, as quais passaram a ocorrer com mais frequência durante a 

intervenção, em um processo colaborativo de aprendizagens. Também foi possível 

proporcionar experiências multissensoriais, associando a mobilização do corpo e do 

tato como aspectos intrínsecos à leitura e à produção do desenho tátil-visual, antes 

não experimentado pela turma. 
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Nesse sentido, mediante este estudo, pode-se apresentar a indicação de 

possíveis materiais adaptados para o trabalho pedagógico para grupos de alunos 

com esse perfil, indicando que eles podem ser construídos no próprio processo de 

ensino e aprendizagem, a partir de recursos simples e acessíveis na própria escola 

ou no seu entorno. Os recursos utilizados, como as caixas vazadas, as miniaturas, 

os diferentes tipos de lápis e papéis, foram indicando, no decorrer da execução da 

proposta, que a sua funcionalidade depende das respostas dadas pelos alunos 

durante as oficinas, as quais nos fizeram refletir sobre a ação interventiva 

desenvolvida na escola, redimensionando-a, sempre que se fez necessário. A partir 

dessas observações, foram escolhidas as miniaturas, propostos os jogos corporais 

de estátua e formuladas as interações entre o grupo, tendo a multissensorialidade 

como aspecto central na produção e na apreciação dos desenhos na escola. 

A partir desta investigação, marcada por estudos, pesquisas, debates e 

experiências, ressignificamos nosso olhar para a inclusão escolar de alunos com 

deficiência visual na rede comum de ensino, compreedendo-a como um processo 

em construção, marcado por tensões, contradições, desafios e conquistas ocorridas 

no chão da escola, por meio da formação continuada e da abertura para conhecer o 

outro e conhecer a si mesmo.  

Sendo assim, espera-se que este estudo possa contribuir para a ampliação 

das discussões relacionadas à área do ensino de Artes Visuais em interface com as 

deficiências, sobretudo a deficiência visual, principalmente suscitando diálogos no 

contexto da escola regular, para que assim, possa promover novas perguntas, 

construir novos itinerários e traçar novas propostas na perspectiva da educação 

inclusiva 
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ANEXO A – CRONOGRAMA DE ENCONTROS COM A TURMA – 7º ANO C 

 

 
DATA 
 
 

 
ENCONTROS 

 
ATIVIDADES PROPOSTAS  

 
10/10/2013 
Quinta-feira 

 
1º encontro 

 
Apresentação da proposta à turma: 7º ano C. 
E. E. A. Newton Braga – Alecrim, Natal/RN. 

 

 
23/10/2013 
Quarta-feira 

 
2º encontro 

 
Levantamento das experiências culturais e escolares dos 
alunos com o desenho – Entrevista coletiva. 

 

 
24/10/2013 
Quinta-feira 
 

 
3º encontro 

 
Oficina de desenho: “objetos do cotidiano”. 

 
30/10/2013 
Quarta-feira 
 

 
4º encontro 

 
Oficina de desenho: “objetos do cotidiano”.  

 
06/11/2013 
Quarta-feira 
 

 
5º encontro 

 
Oficina de desenho: “corpo humano”. 

 
20/11/2013 
Quarta-feira 

 
6º encontro 

 
Oficina de desenhos preferidos. 
 
Entrevista individual com alunas cegas. 
 

 
27/11/2013 
Quinta-feira 
 

 
7º encontro 

 
Oficina de desenho: “abstração e movimento”. 

 
28/11/2013 
Quinta-feira 
 

 
8º encontro 

 
Entrevista e avaliação coletiva. 
 
Discussão e reflexão sobre as atividades propostas nas 
oficinas. 
 

 
05/12/2013 
Quinta-feira 

 
9º encontro 

 
Exposição das produções gráficas tátil-visuais dos alunos à 
comunidade escolar. 
 

 
06/12/2013 
Sexta-feira 

 
10º encontro 
 

 
Exposição das produções gráficas tátil-visuais dos alunos à 
comunidade escolar. 
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ANEXO B – TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

Você está sendo convidado (a) a consentir a participação de seu filho (a) e/ou 
tutelado (a) como voluntário (a), em uma pesquisa. Após ser esclarecido (a) sobre as 
informações a seguir, no caso de consentimento em fazer parte do estudo, assine ao final 
deste documento, que está em duas vias. Uma delas é sua e a outra é do pesquisador 
responsável. 

Desde logo fica garantido o sigilo das informações. Em caso de recusa não haverá 
penalizações de forma alguma.  

 

INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA: 
 

Título do Projeto:  

Desenho e deficiência visual: uma experiência no ensino de Artes Visuais na 

perspectiva da educação inclusiva. 

 

Pesquisador Responsável: Rivaldo Bevenuto de Oliveira Neto 
Telefone para contato (inclusive ligações a cobrar): (84) 99475375 
Pesquisador participante: Jefferson Fernandes Alves  
Telefone para contato: (84) 88294632 
 
O objetivo desta pesquisa é construir uma proposta de intervenção pedagógica em Ensino 

de Artes Visuais tendo como referência o desenho e o seu processo de construção, 

mediante a participação de alunos videntes e com deficiência visual em contexto escolar 

inclusivo. Trata-se de uma atividade interventiva onde iremos propor sequências didáticas 

que possibilitem processos de articulação entre as expressões corporal, tátil e a gráfica. 

Ressaltamos que todo o material necessário à realização da pesquisa será custeado pelos 

pesquisadores responsáveis. As atividades serão gravadas e fotografadas, com fins de 

registro, análise e ilustração em nossa pesquisa. As atividades desenvolvidas são de 

conhecimento da professora titular da disciplina de Arte  e da coordenação pedagógica da 

escola. Não haverá nenhum risco, desconforto, lesões ou despesa financeira relacionada 

com a participação dos alunos na mencionada pesquisa. A importância de seu filho (a) ou 

tutelado (a) participar deste processo se dá pelo fato de ele está inserido em uma sala de 

aula que apresenta um contexto inclusivo dentro da escola priorizada como nosso campo de 

pesquisa, onde sua turma terá a oportunidade de vivenciar oficinas de desenho, 

considerando a participação de todos os que assim desejarem. 

 
Rivaldo Bevenuto de Oliveira Neto 

Pesquisador Responsável 
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ANEXO C - CONSENTIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DA PESSOA COMO 

SUJEITO 

 

 

 

 

 

 

Eu,____________________________________________________________, 

abaixo-assinado, concordo com a participação do meu filho (a) / tutelado (a) na 

pesquisa Desenho e deficiência visual: uma experiência no ensino de Artes 

Visuais na perspectiva da educação inclusiva, como sujeito da investigação. Fui 

devidamente informado e esclarecido pelo pesquisador Rivaldo Bevenuto de Oliveira 

Neto, sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis 

riscos e benefícios decorrentes da participação. Foi-me garantido o sigilo das 

informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento, sem que 

isso leve a qualquer penalidade. 

 

 

 

 

Local e data _______________/_______/_______/__________ 

Nome do aluno: ______________________________________ 

 

 

Assinatura do sujeito ou responsável: ____________________________________ 

 

 

 

 


