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RESUMO: 

Este artigo congrega as primeiras reflexões, esboços e idéias desenvolvidos para a 
pesquisa de mestrado, abordando a importância da arte para os deficientes visuais. O foco 
do trabalho encontra-se no enraizar de questões acerca da problemática que envolve o 
sujeito cego e suas relações com a arte fotográfica, por meio de um processo de 
experimentação da cegueira temporária. 
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ABSTRACT: 

This article congregates the first reflections, sketches and ideas developed to a Master's 
degree research, approaching the importance of art to blind individuals. The work focus  is 
on the root of questions about the problematic that envolves blind people and their 
relationships with photographic art, through a trial process of temporary blindness. 
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O presente artigo, é um recorte da pesquisa de mestrado em desenvolvimento, onde 

apresento a importância da arte como implemento no aumento cognitivo para os 

cegos, utilizo assim a arte fotográfica como meio de expressão a ser analisada. O 

interesse pelo estudo surgiu do temor de um dia dizer adeus à luz e iniciar a viver 

em um mundo monocromático, despedindo de todas as imagens que recebo 

diariamente no abrir de meus olhos. Esse medo me conduziu a desenvolver essa 

pesquisa, onde este texto congrega as primeiras reflexões, esboços e idéias 

desenvolvidas a partir de questionamentos gerados pelo orientador no inicio de 

nossas conversas. Assim, o objetivo é desenvolver a problemática que envolve o 

cego e suas relações com a arte fotográfica, por meio de um processo de 

experimentação da cegueira temporária. 

O Fazer Artístico 

A não presença da luz costuma estar associada a situações infelizes e não 

favoráveis, como é o caso dos portadores de uma deficiência sensorial. Sua 



 

2160 
 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

percepção do mundo baseia-se no que ele aprende por meio dos outros sentidos, 

provando a grande possibilidade em atuar com eficiência em diversos setores da 

sociedade. 

Imagine, se a arte fosse unicamente um fenômeno visual, o deficiente visual nunca 

poderia atuar nesse setor. Vários pedagogos especializados no ensino de crianças 

com deficiência visual asseguram que o exercício artístico não necessita ser 

diferente dos direcionados aos videntes, mas sim adaptados. (OLIVEIRA, 2002) 

As artes abrem amplas possibilidades de aprendizagem para todos os indivíduos 

deficientes visuais sendo eles crianças, jovens, adultos ou idosos, não tendo idade 

para praticarem. Mesmo sendo uma deficiência muito complexa, limitando os outros 

órgãos do sentido de melhor maneira para adquirir informações sobre a arte. 

Tais informações da estética da arte como a unidade, harmonia, simetria e ordem, 

não são privados unicamente a visão, pois o mesmo principio pode ser percebido 

pelo cego, através do tato, que percebe de forma clara contornos e texturas de 

objetos tridimensionais, compatíveis com o alcance táctil. (OLIVEIRA, 2002) Objetos 

de tamanho reduzido ou médio permitem uma melhor preensão pelas mãos, sendo 

rapidamente decifrados dos que aqueles de grande escala.  

Perante essa analise Kennedy (1993 apud Santos 2010) a tridimensionalidade não é 

monopólio da visão, quinas e bordas das superfícies, responsáveis por diferenciar os 

objetos uns dos outros, são acessíveis ao toque, contudo e razoável dizer que os 

sistemas perceptivos tátil e visual dividam muitos princípios operacionais, se 

apresentado semelhantes em pequenos aspectos, ao olho e a pele.  

No mundo tridimensional, habitualmente o que interessa esteticamente aos olhos 

não encontra correspondência no tato, devido aos olhos contemplarem com 

propriedade o conjunto, objetos isolado não conferem ao deficiente visual a idéia do 

conjunto, perdendo a beleza do todo. (OLIVEIRA, 2002) 

Com essas analises as dificuldades dos deficientes visuais, devem ser tratadas em 

um trabalho educacional direcionado ao vidente de maneira a compreender e 

recordar a cada dia que os cegos congênitos não pensam com imagens visuais, que 

um cego não pode recordar de um conjunto por meio da representação visual e 

esquemática do objeto. 
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Isso também pode ser aplicado ao educador que trabalha com arte educação, que 

deve deter seu olhar não somente no produto originado pelo aluno, mas pensar no 

processo do fazer, pois não só para o deficiente visual o processo se torna muito 

mais valioso do que o resultado em si. Assim a educação de arte aos deficientes 

visuais é uma tarefa que exige muita dedicação, paciência, criatividade entre outras 

qualidades que vão sendo adquiridas ao longo do ensino. 

Na mesma vertente Oliveira (2002) enfatiza que o fazer artístico não necessita ser 

voltado para resultados impecáveis, quando tratamos de artistas deficientes. Nas 

artes plásticas mesmo que o cego não desfrute visualmente da arte, ele pode ter 

alegria no ato artístico de pintar o quadro.  

Para Amiralian (1997) a arte serve também como base para compreender melhor o 

mundo mental dessas pessoas, com análises pelos desenhos história, sem a 

preocupação de utilizar métodos que foram criados para analisar os videntes. A 

mesma autora afirma que os desenhos representados pelos deficientes visuais são 

linguagem simbólica e que mobiliza níveis relativamente primitivos de sua 

personalidade revelando o modo de pensar e de agir. 

Lowenfeld (1939 apud AMIRALIAN,1997) estudou a criatividade e conceitos de 

forma e espaço das representações mentais nos sujeitos cegos por meio de 

desenhos e expressões plásticas. O mesmo afirma que somos tentados a crer que a 

capacidade para ver é um pré-requisito para a representação plana e espacial dos 

objetos por meio das artes, mas isto não é uma verdade como foi analisado até aqui. 

A arte cria grande oportunidade para o deficiente visual se integrar ao meio social  

expressando-se e penetrando em um mundo lúdico, emotivo, criativo, imaginativo e 

curioso que é a arte em seus vários estilos. Assim o deficiente visual que sem 

duvida já sofreu insucesso em muitas outras esferas, a realização de algo que a 

satisfaz como as artes em geral, eleva sua auto-estima. (ATACK, 1995)  

Para a apreciação da estética da arte como também para o fenômeno de criação 

Arnheim (1992 apud OLIVEIRA, 2002) enfatiza que o artista cego está limitado, em 

diversas situações como a questão do tamanho. Quanto maior a obra, mais se torna 

difícil imaginar a sua unidade de composição, e detalhes mais complexos são mais 

difíceis de serem imaginados com os dedos. Assim tanto na criação quanto na 
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apreciação de obras de diversos artistas, o deficiente visual sente predileção pela 

simetria e outras relações formais simples. Por isso, os estilos artísticos que reúnem 

essas condições. 

Perante essas análises o fato da deficiência visual não constitui impedimento tanto 

para a apreciação quanto a prática de todas as atividades artísticas tidas como 

visuais. O deficiente visual pode desfrutar da beleza de obras escultóricas com o 

tato e também aptos a produzi-las (OLIVEIRA, 2002). 

Nesse caminho diversos autores buscaram compreender o sujeito deficiente visual 

em seus variados aspectos e as tentativas arraigadas nas artes surtiram efeito por 

romper com a verbalização por não ser o único canal de expressão para os 

indivíduos deficientes visuais. Essa crença leva muitos educadores a impedi-los de 

experimentar as diferentes formas de expressão, ofuscando outras de suas 

habilidades.  

A natureza é tão eficiente no ser humano que mesmo perdendo uma faculdade 

sensível, as restantes acabam em um eficiente mecanismo de compensação 

estimulando e compensando essa falta, mediante a utilização mais intensa. Isto é 

fato e tende a ser atenuada através da utilização mais intensa dos sentidos 

restantes, devido a própria constituição fisiológica em que nossos corpos são 

dotados. Mas para que o indivíduo tenha esse melhor desempenho ele deve 

desenvolver e solicitar mais dos outros sentidos com mais frequência do que faz 

uma pessoa que vê (OLIVEIRA, 2002).  

A arte para Atack (1995) pode ser utilizada no ensino para ajudar o desenvolvimento 

das habilidades e capacidades, como os exercícios de pintura estimulam a realização 

do controle e movimentos específicos, pode também organizar os pensamentos e 

ajudar na comunicação com outros indivíduos. Mesmo porque a arte é uma ocupação 

que não deve servir como estimulo para a competição como um jogo. 

A experiência do fazer artístico na fase infantil realça a percepção capacitando-a a 

ter experiências de conceitos como tamanho, forma, distância, igualdade, diferença, 

textura, temperatura, som, cor e peso entre outras experiências ainda não 

analisadas alem de contribuir para o desenvolvimento das potências perceptivas, 

motoras, sociais e afetivas.  
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A Vida Estética do Cego 

A análise da vida estética do cego permeia por vários séculos de pesquisas e 

análises, que envolvem segundo Cutsforth (1951), 

[...] todas as situações de suas vidas e não alguns tipos ou funções isoladas 
de percepção ou certos valores sentimentais. A vida estética do cego 
procede tanto do desenvolvimento da personalidade, com suas 
compensações, como da percepção das formas e apreciação da musica. 
(CUTSFORTH, 1951, p. 134). 

Perante essas análises a utilização dos sentidos remanescentes o cego tem acesso 

a fontes objetivas para a estimulação estética, e as condições para a apreciação não 

se confinam só ao campo das sensações e percepções, mas o julgamento estético 

do cego, mostra claramente, que qualquer forma de apreciação inclui todas as 

experiências perceptivas e toda as relações sociais da personalidade em geral do 

indivíduo. 

Segundo Cutsforth (1985) experiências no campo da percepção tátil mostraram até 

que ponto o tato é incapaz de alcançar significados e relações visuais convencionais 

e típicas. Estas experiências  nunca irão produzir com semelhança e abundância a 

série de conexões significativas as quais  a  percepção visual produz. Devido ao fato 

de que o tato é incapaz de sugerir o sentido tridimensional da luz e sombra, este 

muito menos pode ser  o sucessor da visão sendo treinado para o simbolismo 

artístico convencional por não poder usufruir das técnicas e recursos que a 

representação visual possui. 

Porém, o tato introduz diversas novas condições que não estão presentes na 

representação visual, mas sofre pela impossibilidade de abranger o objeto como um 

todo por depender de relações de forma e linha de figuras complexas, que não são 

alcançadas por este sentido. 

Contudo, para o deficiente visual que perdeu a visão com idade avançada, este 

ainda possui uma memória visual e, conciliando com o experiências táteis, o mesmo 

consegue construir e completar visões integrais de tamanho, forma, direção e 

extensão que são transmitidas pelo tato. 
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Cutsforth (1951) avalia a vida estética do cego que em sua época sofreu muitos 

prejuízos em sua riqueza, devido aos métodos educacionais empregados na época 

que permeiam até os dias atuais.  

Para que ocorra o desenvolvimento estético ele depende da riqueza total de 

experiências diversificadas no ensino, vários métodos educacionais tendem a atacar 

esse problema de forma incorreta, colocando a percepção tátil comparada com a 

riqueza de experiências fornecidas pela percepção visual. 

Apesar de depender de toda a riqueza e experiências diversificadas no ensino ela 

inclui mais do que a apreciação das varias formas de expressão artísticas, como dito 

anteriormente a importância dos valores da vida estética tendem a socializar o 

individuo em seu meio. 

Para que o nível perceptivo tenha um maior estimulo Cutsforth (1951) avalia que, se 

os objetos tiverem carregados de conteúdos significativos e emotivos, podem 

enriquecer muito mais a vida estética para o cego. 

Através destas análises, percebe-se que a grande dificuldade na educação estética 

do cego não está apenas no fato de lhes projetar novos métodos e técnicas de 

formas visuais, mas imaginar através de quais meios o cego pode evitar o efeito 

prejudicial do excesso dos mesmos. 

Assim a arte deve ser apresentada ao cego simplesmente como um método de 

expressão de algum tema sugestivo e deve ser ensinada em forma de  estórias, ou 

descrever uma cena ou uma situação. (CUTSFORTH, 1951) 

Nesse sentido, entre os meios de arte plenamente visual observadas na atualidade, 

a fotografia se encaixa perfeitamente nesse estudo, pois é um meio de possibilidade 

de inserção do deficiente visual em sua comunidade e a de desenvolver objetos 

completamente carregados de conteúdos. 

A Fotografia do Invisível  

A atuação do cego no meio artístico ainda é imperceptível, mas encontramos 

atualmente os que se utilizam da fotografia como forma de expressão, tal 

complexidade é impossível de ser imaginada como pode ser real. 
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Dito anteriormente a arte não só se reduz ao campo sonoro e verbal, outro setor que 

tradicionalmente foi direcionado especificamente aos olhos, e que é denominado 

como arte visual também é possível ao deficiente visual apreender sua beleza e se 

expressar com essa linguagem.  

Para Porto (2005) esse fenômeno pode ser entendido como um trinômio 

ordem/desordem/organização, onde o individuo provoca um desequilíbrio, uma 

desestruturação, instabilidade e desentendimento se forem considerado apenas na 

ordem lógica e racional dos fatos. Ainda enfatiza que este fenômeno acontece para 

o indivíduo encontrar na sua presentidade para auto-organizar a sua existência, que 

sé da na escuridão e ao mesmo tempo na luz. 

Um exemplo disto pode-se citar dois fotógrafos cegos, o primeiro que domina a cena 

como fotografo cego perdeu sua visão do olho esquerdo aos 10 anos de idade em 

um acidente com um galho de árvore aos onze anos ao brincar com uma mina 

transformada em brinquedo feriu o olho direito e aos poucos suas luzes foram se 

apagando. 

Evgen Bavcar, traduz a câmera obscura como um método efêmero do apagar da luz 

para esta possa melhor se fazer valer. Em sua experiência o aparelho fotográfico 

não passa de um acessório técnico com o qual ele exprime sua situação existencial. 

(BAVCAR, 1994)  

 

Figura 2 - Two nudes with swallows 

Fonte: http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/bavcar/ - Acessado em 20/04/2009 

 



 

2166 
 

19º Encontro da Associação Nacional de Pesquisadores em Artes Plásticas
“Entre Territórios”  –  20  a  25/09/2010  –  Cachoeira  –  Bahia  –  Brasil
 

 

Figura 2 - Véronique and the duck  

Fonte: http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/bavcar/ - Acessado em 20/04/2009 

 

 

Figura 3 - Portrait with hands 

Fonte: http://www.zonezero.com/exposiciones/fotografos/bavcar/ - Acessado em 20/04/2009 

 

O outro recentemente descoberto Pete Eckert, também cego, devido a retinose 

pigmentar que aos poucos se transformou em uma cegueira total, pretende por meio 

da fotografia demonstrar e representar graficamente o seu mundo visual interior, 

como indivíduo cego escolheu começar a fotografar para "... mostrar ao mundo que 

eu posso ver com meus outros sentidos, memórias, emoções, sons e tato" . 

(FARKAS, 2010) 
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Figura 4 - Idol 

Fonte: http://www.explodingheadgallery.com/artist/eckert1.html - Acessado em 20/01/2010 

 

Figura 5 - Night Dream 

Fonte: http://www.peteeckert.com/photos.htm - Acessado em 20/01/2010 
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Figura 6 - Looking Out 

Fonte: http://www.peteeckert.com/photos.htm - Acessado em 20/01/2010 

Partilhando assim das mesmas idéias de Bavcar criando o desafio de fotografar que 

é um teste agradável a criatividade, utilizando os sentidos e a memória visual para 

formular tais fotografias.  

Com o auxilio da fotografia passar a ter uma apreensão e compreensão do mundo e 

da relação do corpo com o mundo vivido de forma mais ampla, abrangente, livre, 

sensível e mais prazerosa. 

Para Bavcar (1994) o olhar da verdade não é o olhar físico, pois só o toque pode 

confirmar a presença do objeto, desta forma o tato permanece o único órgão da 

verdade, dado que ele não pode negar a materialidade das coisas. Ele não pode 

confundir a imagem com o seu substrato material em outras palavras, tal 

proximidade táctil é o mais seguro sinal de uma existência real do objeto com o 

corpo. 

Utilizando das palavras de Porto (2005) esse fotógrafo, é um corpo vivente da 

escuridão, vive sobre a intencionalidade de sentir a luz nas suas ações cotidianas, 

corpo em movimento continuo, absorvendo todas as informações do seu 

ecossistema e transformando-as, a partir da sua capacidade de transcender-se, com 

os conhecimento que lhe é beneficiado pela sociedade. 
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A reflexão de Bavcar (1994) sobre a câmera obscura, da qual ele experiência no seu 

dia a dia transbordam imagens que existem para ele através da descrição dos 

outros, isto não o impede em nada a possibilidade de vivê-las pela atividade mental. 

Elas existem mas para ele quanto mais elas possam se comunicar também com os 

outros. O fato de ter perdido a visão aos onze anos fez com ele pudesse reter muita 

informação visual, assim justifica-se o seu bom desempenho como fotografo, criando 

cenários fotográficos como se estivesse vendo.  

Bavcar (2003) quando esteve no Brasil acabou sendo apresentado a um grupo de 

fotógrafos cegos de São Paulo, e ficou impressionado pela motivação que a 

fotografia trazia para cada indivíduo. Diz Bavcar: “Para mim, eles são os pioneiros 

das novas imagens para além do visível, que se juntam assim a todos os criadores 

que não renunciaram a impor seu próprio olhar, mais frágil que seja.” 

Diversas experiências são feitas através da fotografia para o deficiente visual com o 

objetivo de participarem de uma parcela da vivência provocada por uma arte 

fundamentalmente direcionada para a visão, experimentando outros sentidos. 

Oliveira (2002) afirma que a visão é insubstituível, mas não impede do deficiente 

visual encontre prazer em atividades artísticas como a fotografia, mesmo não 

podendo o resultado final ser desfrutada a fotografia continua sendo uma arte visual 

em sua essência. 

A Experimentação em um Passeio pelo Invisível 

Como imaginar o mundo cego? Como é fotografar cego? É possível experimentar 

um pouco as sensações daquele que perde a visão?  

Tais questões lançadas pelo orientador gerou reflexões e certa frustração em perder 

por um tempo um dos sentidos mais utilizados na artes visuais como a fotografia. 

Com o tempo e a frustrações suportadas, vendei meus olhos para experimentar a 

cegueira por alguns minutos e em outros momentos verificar Silva (2009). 

O desafio, foi perceber o espaço onde aconteceria uma performance artística de 

uma outra maneira, ouvir sons, sentir cheiros e texturas do pátio da Escola de 

Comunicações e Artes da USP em São Paulo.  
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Meu guia era uma das artistas da performance que me guiava e escolhia os 

melhores caminhos a serem analisados pelas experiências sensíveis e ao mesmo 

tempo registrando o que me agradava pela estesia do momento. 

Experimentar  um pouco das sensações daquele que perde a visão durante toda a 

apresentação e refletir sobre a magia de poder ver e não ver, foi transformado nessa 

sequência de imagens (Figuras 7,8,9 e 10) intituladas “Ao fechar dos olhos”. 

 

Figura 7 – Ao Fechar dos Olhos 

 

Figura 8 – Ao Fechar dos Olhos 

 

Figura 9 – Ao Fechar dos Olhos 
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Figura 10 – Ao Fechar dos Olhos 

Depois da experiência realizada, foram partilhadas junto ao orientador e a artista da 

performance as sensações, medos e descobertas das possibilidades da percepção, 

como a escolha do que fotografar, a busca do foco, a aproximação ou não do que 

poderia de ser retratado, a composição que foi definida, os conceitos fotográficos 

utilizados ou não. 

Considerações Finais 

Tais imagens aqui apresentadas, tanto as fotos de Bavcar, Eckert e da experiência 

vivida por este autor, como um fotografo “cego” entremeiam em narrativas que nos 

fazem percorrer por diversas possibilidades de percepções, aproximação, foco, 

movimentos, jogos de luz e sombras nunca imagináveis que poderiam ser realizadas 

sem o órgão da visão. 

O cego ao produzir tais imagens elimina por completo toda ligação que a fotografia 

traz como um apontamento de algo que aconteceu em um determinado tempo e 

espaço em seu mundo, desestruturando a idéia da fotografia como um vestígio do 

real. 

Assim com o tolher do dom da visão o deficiente visual consegue aprimorar seus 

outros sentidos remanescentes, utilizando-as para gerar imagens, inventando-as por 

acaso ou por seus desejos mentais de se auto-refletir no mundo. 
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