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RESUMO 

Neste artigo busca-se refletir sobre os termos representação e representação gráfica, 
segundo os estudos de Wallon (1979), dando base aos estudos referentes ao desenhar de 
uma criança surda. Considera-se que o desenho de um objeto, assim como a palavra, 
carrega em si os elementos principais constituintes do conceito deste objeto. Num 
segundo momento será apresentada uma pequena análise trazendo os desenhos de 
uma criança surda em paralelo com os desenhos uma criança ouvinte. 

PALAVRA CHAVE: criança surda, representação, desenho infantil. 

 

ABSTRACT 

In this article we try to reflect on the terms representation and graphical representation, 
according to studies Wallon (1979), giving basis for studies related to the design of a deaf 
child. It is considered that the design of an object as well as the word carries in itself the main 
elements constituting the concept of this object. In a second stage will see a short analysis 
bringing the designs of a deaf child in parallel with the plans a hearing child. 

KEY WORDS: deaf child, representation, children's drawing. 

 

 

 

O presente artigo é um recorte da pesquisa de mestrado “Desenho infantil: entre a 

palavra e a imagem” e traz considerações acerca do desenho infantil em um caso de 

surdez profunda, para tanto a primeira parte deste texto objetiva-se definir 

representação, considerando que esta terminologia será utilizada no âmbito da 

análise do desenho infantil. Esta palavra, segundo os estudos de Wallon, 

relacionava-se ao desenvolvimento da linguagem e dos processos cognitivos da 

criança. Ainda visando esta perspectiva, o termo representação será melhor 

especificado a fim de estabelecer relações com as representações gráficas 

produzidas por crianças em seus desenhos. 

Num segundo momento relaciona-se a palavra ao desenho realizado pela criança, 

buscando lançar bases a pesquisa acerca da análise do desenho de uma criança 

surda. 
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Para tanto, serão retomadas as concepções de Wallon (1979) acerca da 

representação e suas relações com a imitação e as funções simbólicas, bem como, 

o apoio de outros pesquisadores como Antonio Damásio (2000) que trabalha com o 

termo representação ligado as imagens mentais produzidas pela mente. No âmbito 

do desenho infantil, serão considerados os estudos de Duarte (1995-2009), que 

lançam luzes acerca do processo de representação visando o desenho da criança, 

além de outros autores que subsidiam esta reflexão no tocante a surdez. 

Por fim, será apresentada uma parte da análise da coleta de dados realizados 

durante a pesquisa de mestrado que colocam em prática os estudos desenvolvidos 

até então, além de salientar as questões de hipervisualidade de uma criança surda. 

Da representação à representação gráfica  

Partindo de uma perspectiva comunicacional e da psicologia cognitiva acerca do 

desenho infantil é possível afirmar que o ato de desenhar para a criança tenha como 

um de seus objetivos a comunicação. Os traços grafados no papel substituem as 

palavras e ao mesmo tempo amparam-nas. Da mesma forma que um objeto é 

identificado e classificado por uma palavra, ele pode ser também, representado por 

uma imagem gráfica. A palavra ganha sentido para a criança somente após a 

internalização de seu significado através do conceito, das generalizações. Desta 

maneira o desenho pode tornar-se representante do conceito, do significado, seja de 

algo concreto ou abstrato. 

Wallon esclareceu como nasce a idéia, o pensamento e consequentemente o 

desenvolvimento do sistema cognitivo até que a linguagem se constituísse. Para 

tanto, salientou o papel da representação neste processo, traçando um fio condutor 

originário da imitação (motricidade, automatismo, inteligência prática) ao significado 

das coisas. No centro desta trajetória a representação assume um papel 

fundamental: 

A imitação concretizou-se como um poder latente, um dinamismo produtor, 
um modelo em potência que começou por não ser apreendido senão na sua 
realização efectiva, mas que pôde depois destacar-se desta e converter-se 
em pura representação. Já não era estrita acomodação aos outros; tornara-
se imitação de cenas e de acontecimentos; fez-se instrumental; deu lugar 
aos simulacros que opunham de maneira marcada o signo à coisa. 
(WALLON, 1979, p. 220) 



 

2212 

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

A imitação dá base, especialmente a motricidade, é através dela que o ato motor se 

constitui reforçando a memória motora e um ajustamento de gestos, precedendo a 

representação. Assim que a imitação deixa o modelo, ganhando autonomia – 

transforma-se em modificação do próprio sujeito (1979, p. 153) – nasce à 

representação e com ela o desenvolvimento das funções simbólicas que são o 

entendimento e internalização das coisas e seus significados, originando a 

linguagem.  

A representação alicerça os processos que envolvem significado e significante, é por 

meio da representação que a criança é lançada a um mundo de significação que 

preenchem seus pensamentos, devaneios e brincadeiras. A representação tem a 

função de substituir, nas palavras de Wallon: 

Indispensável para pensar as coisas, a representação introduz novas 
conexões entre elas e o homem. Quando estão ausentes, a representação 
torna-as presentes no espírito; mas estejam presentes ou ausentes, 
possibilita-lhes estabelecer outras relações, além das da experiência bruta e 
individual. Isso é feito, porém, a custa duma substituição que põe no lugar 
das coisas um outro efeito sensível que as possa significar. (WALLON, 
1979, p. 177) 

Considerando o desenho infantil como uma possibilidade de representar as coisas, 

pode-se dizer, portanto, que a representação trabalha a favor desta construção. 

Pois, o desenho de um objeto, assim como a palavra, carrega em si os elementos 

principais constituintes do conceito ou da categoria deste objeto, proporcionando 

uma generalização configuracional. Deste modo, o desenho possibilita a substituição 

que põe no lugar das coisas um outro efeito sensível que as possa significar 

(WALLON, 1979, P. 177). 

Duarte (1995), também, prevê as mesmas abordagens acerca da representação a 

luz do desenho infantil, esclarece: 

 Representar graficamente pressupõe construir uma imagem plástico-visual 
do objeto, uma “representação” do objeto sempre reduzida e singular em 
relação à multiplicidade e complexidade de sua concepção mental. (...) Na 
“representação”, o objeto desenhado a partir de pontos de vista 
determinados, apresenta uma configuração unitária e totalizadora. 
(DUARTE, 1995, p. 45 - 46) 

É possível perceber, a partir daí, que desenho e palavra possuem relações estreitas: 

“As relações entre imagem e objeto são as mesmas que entre imagem e conceito” 

(WALLON, 1979, p. 221), todavia, o autor associa outro termo nesta definição – 
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imagem. Seriam as imagens mentais que evocamos ao pensar? Assim como a 

internalização dos conceitos e categorias dos objetos, as imagens que criamos das 

coisas são fundamentais para a construção do desenho. Wallon salienta que se 

estabelece um vínculo entre a atividade mental e as coisas, estes - os vínculos - 

deixam a fase sensório-motriz, superada por outras atividades sensoriais e 

simbólicas. 

A relação entre a atividade psíquica e as coisas possibilita o entendimento destas e, 

sobretudo dá margem à linguagem, é alicerçada pela evocação de imagem do 

objeto. Esta imagem, conforme Wallon é mais sensorial e orientada a coisa, todavia, 

internaliza um conceito. Desta forma, o autor elucida (1979, p. 223): “a palavra não 

será nada se não implicar a todo o instante a imagem das coisas (...).”, ou seja, a 

imagem que temos das coisas se origina dos conceitos que delas nos são passados, 

intermediados pela linguagem e pelas nossas próprias experiências sensoriais 

acerca destas. 

Wallon afirma que as imagens evocadas pelo pensamento são de origem sensorial, 

nesta perspectiva, é possível fazer algumas conexões teóricas entre Wallon e 

Antonio Damásio que na atualidade vem comprovando estas concepções. Damásio 

(1999) esclarece que as imagens mentais, ou seja, os pensamentos se constituem 

de modalidades que vão além do sentido da visão, acrescidas de várias 

modalidades sensoriais como audição, gustação, tato, olfato e somatossensoriais. 

Contrariando as expectativas de que o pensamento é formado apenas pela visão ou 

língua oral. Desta forma, todo o processo intrapsíquico é estabelecido por meio de 

uma combinação e ajustamento de imagens mentais, gênese das modalidades 

perceptivas. Ao pensarmos no objeto cadeira, dentre as inúmeras cadeiras que farão 

parte de nosso pensamento, virão algumas mais particulares as quais nos 

lembraremos através do cheiro da madeira ou o conforto causado pelo estofado 

macio. Ainda segundo Damásio, “as imagens são construídas quando mobilizamos 

objetos de fora para dentro do cérebro.” Nossa mente depende e está 

constantemente arraigada em imagens que podem ser constituídas de imagens 

auditivas, visuais ou somatossensoriais. 

Assim, é possível fazer a seguinte relação entre palavra e imagem mental resultando 

na representação gráfica. 
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Representação            conceito e imagem mental             representação gráfica 

 

Pode-se assim, elucidar a relação de palavra e imagem mental por meio do mesmo 

exemplo usado acima: ao lembrar do objeto cadeira, além de associarmos a palavra 

correspondente é possível que nos venha uma série de cadeiras no pensamento, 

mais gerais ou particulares de acordo com as conexões estabelecidas pelas 

modalidades sensoriais, todavia, boa parte destas imagens contam com acento, 

encosto e quatro pés. E é estas características que serão usadas para 

representarmos graficamente este objeto. 

Compreender como se estabelecem os processos intrapsiquicos tornam-se 

necessário, tendo em vista, a compreensão do desenho infantil. Para tanto, 

reconhecer que o pensamento é estrutura de forma multimodal, ou seja, pelas 

diversas modalidades sensoriais, é compreender que a falta de um sentido pode 

trazer implicações nos processos cognitivos e consequentemente no desenho da 

criança. 

A criança surda e o desenho 

Considerando o desenho como um elemento de cognição, entende-se o 

desenvolvimento gráfico da criança como um processo, a principio visual, onde será 

construída uma imagem mental do objeto, para posteriormente, ser desenhado.  

Quanto ao que é possível esclarecer acerca do pensamento do sujeito que não 

ouve, Sacks prevê uma acentuada visualidade no surdo, a qual inclina estas 

pessoas a formas de memória especificamente visuais (SACKS, 1998, p. 118), 

considerando a linguagem de sinais que faz a vez das palavras.  

Haja vista, a marcante visualidade do sujeito não ouvinte, é possível pensar que esta 

compensação facilita a percepção do meio e a memória visual auxiliando na 

representação gráfica. Deste modo, “Todos os surdos (...) adquirem certa 

intensificação da sensibilidade visual e passam a apresentar uma orientação mais 

visual no mundo”. (SACKS, 1998, p. 113). Sacks narra, entre outros casos, o caso 

de Joseph, menino que nasceu surdo e durante muito tempo permaneceu sem 

língua alguma, tendo sido diagnosticado inúmeras vezes como deficiente mental em 

função de sua dificuldade em comunicar-se. Apenas com onze anos começou a 
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freqüentar a escola, porém, lhe era atribuída uma evidente habilidade para o 

desenho (SACKS, 1998, p. 50): “Joseph ansiava por comunicar-se, mas não 

conseguia. Não sabia falar, escrever, nem usar a língua de sinais, e só podia servir-

se de gestos e pantomima, além de uma notável habilidade para desenhar.” O autor 

salienta ainda a importante inteligência visual do menino, resultando em uma boa 

percepção para resolver problemas de ordem visual, porém, a atividade que o 

agradava era consideravelmente o desenho (SACKS, 1998, p. 51): “Ele sabia 

desenhar, e gostava dessa atividade: fazia bons esboços do quarto, apreciava 

desenhar pessoas.” 

Maurem Cox, pesquisadora do desenho infantil, relata o caso de Nadia, menina 

autista com grandes dificuldades em tarefas correspondentes a linguagem. Nadia 

possuía problemas em classificar objetos e quase não falava, porém, apresentava 

grande habilidade para desenhar e já aos três anos desenhava fielmente qualquer 

figura que lhe era apresentada. Cox atribuiu este acontecimento ao fato de Nadia, 

talvez, possuir algum dano na parte do cérebro correspondente a classificação e de 

ter o lado direito do cérebro como dominante, todavia, salienta que a menina é um 

caso específico. “Não conseguia, por exemplo, identificar a ilustração de uma 

espreguiçadeira como pertencente à mesma classe de objetos de uma poltrona.” 

(COX, 1995, p. 228) 

Isto possibilitou que a autora concluísse o porquê da menina fazer desenhos tão 

realistas (COX, 1995, p. 228):  

Sempre que olhamos uma cena, recebemos uma imagem dela através da 
retina, mas rapidamente interpretamos a cena e reconhecemos seus 
objetos como “uma cadeira”, “uma pessoa” etc. como vimos, porém, nossa 
tendência “natural” de descrever a cena nesses termos freqüentemente 
prejudica nossa capacidade de desenha-lá; para fazê-lo de modo realista, 
precisamos ver a cena como uma configuração bidimensional de formas e 
linhas. 

Podemos observar até aqui que crianças possuidoras de uma língua, seja oral ou 

sinalizada, capazes de uma organização quanto as competências cognitivas, 

geralmente, representam em seus desenhos uma classe de objetos comuns, 

salientando, sobretudo, suas característica funcionais e menos as características 

específicas dos objetos. Desta forma, considerando os exemplos de Nadia e de 

Joseph, como é possível que crianças com dificuldades na comunicação e aquisição 
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da linguagem podem apresentar precisão ao desenhar? É possível que crianças 

sem linguagem tendam a desenhar apenas o que veem, como uma copia fiel, 

enquanto, a criança detentora da língua de sinais desenvolva um processo cognitivo 

ao desenhar parecido com o de uma criança ouvinte? 

Desenhos de observação:   

estudo com uma criança surda e uma criança ouvinte 

Nesta sessão serão abordadas as tarefas orientadas na coleta de dados da 

pesquisa de mestrado. Esta tarefa possibilitou verificar questões de visualidade. Os 

cartões com figuras de animais seguiram estes objetivos. Ao desenhar um animal já 

conhecido as crianças vão representá-lo pela referência do cartão ou a referência 

experenciada acerca do animal?  

No que diz respeito às figuras de cartões estas foram utilizadas num primeiro 

momento para promover a comunicação com K, haja vista que o diálogo com 

pessoas surdas é facilitado por meio da visualidade, nesta caso optou-se por figuras 

infantis de animais, veículos e especialmente figuras humanas em ação. Assim foi 

com o tema “menino jogando futebol”. Ao explicar a tarefa a K foi mostrado a ele a 

figura de um menino jogando futebol ao mesmo tempo em que se explicava em 

LIBRAS a tarefa. A seguir retirou-se da frente dele a figura e o menino após 

entender a proposta desenhou sem adotar o modelo exibido. Esta tarefa serviu 

como recurso de estímulo para representação da figura humana. 

Porém, no decorrer dos encontros o menino mostrou-se interessado em copiar os 

modelos que lhes eram expostos, adotando-se assim a proposta de desenhar as 

figuras de cartões, possibilitando um paralelo entre os desenhos dos dois meninos.  

Foi interessante notar a produção de K na tarefa de desenhar as figuras de animais. 

Além do menino copiar as imagens, atencioso aos detalhes, desenhou o que parece 

ser o limite do cartão, delimitando as figuras que aparecem na mesma folha sulfite 

(fig. 01, 02). 
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Fig. 01: figura de cartão original. 
(http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/canal-

desenhos-para-colorir/) 

Fig. 02: exemplo de atenção nos detalhes.     
Desenho realizado por K. 

 

Mesmo salientando as características visuais em seus desenhos K emprega a forma 

de letra “M” (fig.03 e 04) para representar o bando de pássaros. Isto denota que o 

menino também faz representações compreendendo-as como generalizações 

configuracionais, ou seja, resumos cognitivos. K se utiliza aqui de um pensamento 

de ordem figurativo que, segundo Darras é evocado quando, ao olhar um objeto, faz-

se uma simplificação deste, salientando suas partes mais significativas. Desta forma, 

o menino faz uma simplificação ou resumo que salienta as partes formais dos 

pássaros. 

 
 

Fig. 03: imagem de cartão original (Fonte 
desconhecida) 

Fig. 04: detalhe, exemplo de representação 
de bando de pássaros.  

Desenho realizado por K. 

 

Diferente de K, W não se sentiu a vontade para copiar as figuras, utilizando seus 

Modelos Internos correspondente as imagens (fig. 05, 06 e 07). Duarte (1995) afirma 

que entre os pré-adolescentes costuma-se dizer que o bom desenhista é aquele que 

sabe copiar figuras de histórias em quadrinhos ou outros temas. W está numa fase 

em que critica seus desenhos e não se considera um bom desenhista, talvez, por 

isso a insistência em evitar a cópia. Deste modo, W não abandona formas ou 

modelos de desenhar que poderão ser repetidos durante a fase adulta. 
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Fig. 05: Detalhe, 
desenho de cartão – 
elefante. Desenho 

realizado por K. 

Fig. 06: imagem de cartão original 
(http://www.portalsaofrancisco.com.br/alfa/cana

l-desenhos-para-colorir/) 

Fig. 07: Detalhe, 
desenho de cartão – 
elefante. Desenho 
realizado por W. 

 

Em outras atividades de copia, K acrescentava elementos aos desenhos criando 

composições. 

Em uma atividade de desenho livre K desenhou um caminhão de bombeiros. No 

encontro seguinte, o qual W estava ausente, a pesquisadora leva figuras de 

bombeiros, caminhões e até uma miniatura de caminhão, além de ensinar a K o 

sinal em LIBRAS da palavra bombeiro. Na proposta daquele dia, as figuras variavam 

de desenhos simples à mais elaborados. K poderia ficar a vontade para escolher a 

figura que desejasse desenhar, escolhendo logo a figura mais elaborada de 

caminhão. K acrescentou um prédio em chamas (fig. 08 e 09), após desenhar a 

figura de caminhão com bombeiro. 

 
 

Fig. 08: imagem original de cartão. (Fonte 
desconhecida.) 

Fig. 09: desenho de caminhão de bombeiros. 
Desenho realizado por K. 

 

No mesmo encontro foi lhe dado a figura de um galo, após copiar a imagem, 

atencioso aos detalhes, K acrescentou um risco para o chão e em seguida um ovo 

(fig. 10).  
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(Fig. 10: desenho de um galo com ovo. Desenho realizado por K.) 

Assim, o menino parece estabelecer relações de significado muito importante com 

aquilo que vê e desenha, distanciando-se das vezes em que simplesmente copiava 

as figuras ou objetos.  

Considerações finais 

Através destas reflexões foi possível considerar como se estrutura a mente humana, 

possibilitando o desenvolvimento dos processos cognitivos e da linguagem. Da 

linguagem às palavras, aos conceitos, às imagens mentais e daí para as 

representações gráficas. Assim, foi possível observar as relações entre a palavra, o 

desenho infantil e a compreensão dos objetos do mundo. Todavia surge a partir 

desta perspectiva outra questão relevante: como é compreendida a elaboração do 

desenho no plano mental na ausência da audição das palavras, provocada pela 

surdez?  

Observamos que a representação resulta na significação, ou seja, o entendimento e 

compreensão dos signos, que por sua vez dão margem aos conceitos, 

generalizações e classificações no pensamento verbal. Partindo desta perspectiva, é 

possível compreendê-la na dinâmica dos processos do desenho da criança, 

possibilitando fazer algumas conexões teóricas acerca do desenho infantil que 

permitam tal relação, ou seja, assim como a palavra verbal carrega em si os 

conceitos e as generalizações entendidas por determinado grupo, o desenho 

também carrega toda uma classe de objetos, isto é, as generalizações e o conceito. 

Entende-se, portanto, que na impossibilidade auditiva e com a linguagem 

prejudicada o desenho infantil pode percorrer caminhos distintos entre uma criança 

ouvinte e uma criança surda. Assim, a pesquisa vem a colaborar com os inúmeros 

estudos acerca do desenho infantil, porém, trazendo como foco a criança surda, 



 

2220 

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

buscando conhecer seus modos de ver e desenhar, compreendendo, assim, um 

pouco mais acerca da vida de um indivíduo que não ouve.  

Verificou-se a partir destas atividades que K, o menino surdo parece demonstrar que 

tem conhecimento dos conceitos que envolvem algumas imagens. Márcia Goldfeld 

(2002) afirma que uma criança surda ao brincar de carrinho, por exemplo, não se 

difere de uma criança ouvinte. As duas crianças brincam da mesma forma, 

empurrando o carrinho. Porém, a autora afirma que na criança ouvinte “o significado 

do objeto (carrinho) é deslocado (carro de verdade)” (2002, p. 75), questionando se 

“o significado atribuído ao carrinho e a si própria são iguais para estas crianças” 

(2002, p. 76).  

K, no entanto, parece possuir capacidade de generalização já que atribui elementos 

relacionados ao contexto de cada figura como a imagem de bombeiro e galo. Porém, 

é difícil saber até que ponto esta relação é compreendida fora da experiência 

vivenciada ou concreta. Ou seja, as figuras para K podem transmitir somente uma 

noção de sentido que é particular e se dá em determinado contexto diferente do 

significado que é partilhado socialmente. 

Foi interessante notar, que o menino também utiliza, da mesma forma que uma 

criança ouvinte, simplificações gráficas, repetindo-as diversas vezes quando 

solicitada a desenhar um mesmo tipo de desenho – caso dos pássaros. Do mesmo 

modo, que um bando de pássaros demanda a criança a fazer uma simplificação de 

formas, pode-se comparar ao desenho de platéia em um jogo de futebol onde só 

aparecem círculos representando as cabeças. 
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