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RESUMO 
 
Este artigo apresenta um estudo de campo piloto e os dados obtidos na construção de 
esquemas gráficos realizados por crianças com visualidade e faz parte da dissertação de 
mestrado que investiga uma nova proposta metodológica de ensino de desenho para 
crianças cegas, no âmbito comunicacional. Compreende a identificação de linhas e figuras 
geométricas básicas presentes nos esquemas gráficos e a escolha de três objetos para um 
exercício de desconstrução da forma. Apresenta também um quadro com elementos de 
desenho e esquemas gráficos adaptados em linha de relevo tátil, que foram posteriormente 
utilizados na coleta de dados com alunos cegos.  
  
 
Palavras-chave: desenho infantil, esquemas gráficos, elementos de desenho, desenho e 
cegueira 
 
 
ABSTRACT 

This article presents a model field study and data gathered while building up graphic 
schemes done by children visual; it's part of a master degree dissertation that researches a 
new methodology for teaching drawing blind children in its communicational aspect. It 
comprises the identification of basic geometric forms and lines found within those graphic 
schemes and the choice of three objects for performing an exercise of shape deconstruction. 
It also presents a table of drawing elements and graphic schemes adapted for high relief 
lines which have been later used for collecting data with blind students. 
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1. O estudo de campo piloto 

Foi realizado entre 2007 e 2008 um estudo de campo piloto, com o propósito de se 

obter dados referentes à construção de esquemas gráficos, realizados por crianças 

com visualidade. Nos procedimentos estão envolvidos: o contato com os alunos, a 

preparação do material, a coleta e análise de desenhos. Este estudo veio 

posteriormente, contribuir para a elaboração do presente projeto de pesquisa, o qual 

propõe uma nova metodologia de ensino de desenho para crianças cegas, com 

ênfase na comunicação. Uma das vantagens do estudo de campo é que este vai 
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fornecer dados mais específicos para a elaboração do projeto, e a partir do qual é 

possível definir melhor, tanto os objetivos, quanto as técnicas que serão 

posteriormente utilizadas para a coleta de dados. Este estudo de campo caracteriza-

se como exploratório na área do processo do desenho infantil e da invisualidade, 

tendo como uma de suas principais metas desenvolver idéias para investigações 

futuras. 

Foram coletados desenhos de 50 crianças com visualidade, entre 06 e 10 anos de 

idade, da Escola Municipal Antônio Prado, em Almirante Tamandaré – PR. Os 

desenhos foram realizados na própria escola, com lápis, linha de contorno e sem 

colorir, em uma folha com os espaços previamente demarcados para o desenho. A 

tarefa foi monitorada pelas próprias professoras, não ocorrendo estimulação mental 

prévia1 dos alunos em relação aos objetos solicitados. Nesse sentido, considera-se 

que foram realizados “desenhos de memória de ‘ordem curta’” pelas crianças 

participantes (COUTINHO & FERREIRA, 2009, p.158). Deste exercício, totalizaram-

se 2548 representações, oriundas dos 100 objetos2 solicitados pela pesquisadora.  

As crianças participantes deste estudo de campo piloto pertenciam à faixa etária 

que, segundo Coutinho & Ferreira, 2009), a partir da teoria de Luquet3, compreende 

dois estágios do desenho infantil. Para as autoras, no primeiro estágio, chamado de 

realismo intelectual, o desenho da criança entre 5 e 8 anos de idade tende a ser 

realista, “(...) pois a criança tem a intenção de reproduzir não só o que vê, mas tudo 

o que ‘existe’ no objeto. Segundo Luquet, ela é capaz de representar o conceito 

básico do objeto com todos os seus principais atributos, desconsiderando pontos de 

vistas fixos.” (COUTINHO & FERREIRA, 2009, p.157). No segundo estágio, 

chamado de realismo visual, a criança entre 8 e 12 anos, talvez por já ter adquirido, 

em função da prática, mais habilidade para o desenho e maior capacidade de 

interpretação do objeto, das suas relações topológicas, de distâncias e proporções, 

tende a executar uma representação mais realista, no entanto agora desenha com a 

intenção de deixar sua representação gráfica mais próxima da aparência real do 

objeto e de sua configuração no espaço (COUTINHO & FERREIRA, 2009, p.157). A 

respeito desta faixa etária, na opinião das pesquisadoras, 

De acordo com a teoria recente sobre a produção gráfica, crianças entre 
cinco a onze anos possuem o mais rico repertório de estratégias de 
desenho (GOLOMB, 1992; COX, 1992, 1993; DARRAS, 1992, 1996; FEIN, 
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1993; KINDLER & DARRAS 1997; EFLAND, 2002). As estratégias que 
crianças dessa idade escolhem para desenhar dependem de hábitos 
individuais, do propósito e do contexto da atividade de desenho. Todavia, a 
principal estratégia de desenho que elas utilizam é aquela que os 
psicólogos cognitivistas chamam de “esquemas de nível de base”. 
(COUTINHO & FERREIRA, 2009, p.157).  

2. O esquema gráfico e o nível de base 

Na concepção de Darras (2003), o estudo do desenho deve ser relacionado com o 

contexto em que este foi produzido. Para o autor, os aspectos sócio-culturais 

influenciam na sua realização, estando, portanto, o seu resultado gráfico 

estreitamente ligado à função comunicacional, entre as pessoas e o seu entorno. 

Este foco de estudo está inserido no campo da semiótica cognitiva dialógica, que 

aborda o sentido das imagens e como elas são internalizadas pelo indivíduo, por 

meio de processos cognitivos, numa relação deste indivíduo com o mundo em que 

vive. Nesse sentido, segundo o autor, o desenho enquanto signo tem uma função 

comunicacional, e para a criança, ele será produzido com a mesma função. Para 

Darras & Duarte (2007)  

Se observarmos a atividade de uma criança visual num meio estimulante 
que consiste de outras pessoas, incluindo jogos e materiais de desenho, 
vemos a inclusão de um complexo conjunto de práticas, algumas das quais 
estão relacionadas com a produção de signos gráficos. Insistimos na 
abordagem desta atividade global porque para nós o desenho não está 
separado de seu ambiente de ação e de comunicação (DARRAS & 
DUARTE, 2007, p.54. Tradução da autora).  

Com base em estudos provenientes da psicologia cognitiva, em especial de Eleanor 

Rosch, a respeito dos níveis de abstração, Darras (1998) investiga o processo da 

produção de desenhos da criança e do adulto não-artista. A partir de um modelo 

semio-cognitivo de sistemas de representação figurativa, o autor prioriza parte de 

suas discussões, principalmente sobre os esquemas do nível de base. Estes níveis 

de abstração são assim propostos por Darras (1998):  

a. Nos esquemas do nível super-ordenado os desenhos são extremamente 

abstratos, com poucas propriedades figurativas e, devido ao alto grau de 

generalização que ocorre neste nível, ele pode ser denominado esqueleto 

semântico visual do objeto. Exemplo: um animal quadrúpede. 
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b. Os esquemas do nível de base contêm propriedades figurativas mais gerais, 

simplificadas e neutras, e são os mais usados na comunicação cotidiana 

entre as pessoas.  Exemplo: um cão. 

c. Nos esquemas do nível sub-ordenado são representadas as particularidades 

do objeto, sem grande abstração, demonstrando propriedades figurativas 

memorizadas. Exemplo: um cão da raça Cocker. 

O quadro abaixo (Quadro 1) exemplifica tipos de representações gráficas 

relacionadas aos níveis de abstração:  

 

 
1. Exemplar do 
nível super-
ordenado 

 

 
2. Exemplar do 
nível de base 

 

 
3. Exemplar do 
nível sub-
ordenado 

Quadro 1. Exemplares dos níveis de abstração baseado em Darras (1998). Fonte: arquivo da autora. 

Segundo Darras (1998), a atividade gráfica na infância é muito intensa e os 

esquemas produzidos pelas crianças, com características simplificadas, 

generalizantes e neutras, podem ser considerados como sendo do nível de base. 

Essa produção abundante acaba gerando um automatismo gráfico, o qual persistirá 

provavelmente até a idade adulta. Assim, os adultos não-artistas, quando 

desenham, acabam utilizando um registro gráfico que está armazenado na sua 

memória. Neste sentido, Darras (1998) contribui com uma análise enriquecedora 

para esta pesquisa, no que diz respeito a processos de comunicação, de cognição e 

de produção de imagens, manifestadas através do desenho. 

Para Duarte (2008-d, p.1290), “Os esquemas gráficos são representações 

simplificadas e generalizantes dos objetos do mundo. Estudos comparativos entre os 

desenhos de crianças de vários países já demonstraram que eles são muito 

similares e, além disso, mantém essa similaridade através do tempo.” A autora 

aponta que, crianças repetem freqüentemente desenhos dos mesmos objetos nas 

suas produções de esquemas gráficos, e isso faz com que acabem criando uma 

memória de procedimentos. Segundo Duarte (2001-a), a partir dos estudos de 

Darras, nesse tipo de memória, os desenhos mantém, geralmente, o mesmo 

aspecto formal, além de serem simplificados e produzidos quase que 

automaticamente, resultando numa economia de trabalho mental, ou seja, o 
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desenho passa a ser construído cada vez com mais facilidade. Do ponto de vista da 

criança cega, esse resumo cognitivo do objeto, configurado em esquema gráfico e 

presente na memória de procedimento, em função de exercícios repetidos, pode ser 

positivo quando for necessário para esta criança se comunicar por meio do desenho. 

3. Sobre ‘elementos de desenho'  

Especificamente para este estudo adotou-se o termo ‘elementos de desenho’ para 

denominar os tipos de linhas (vertical, horizontal, ondulada, etc. e figuras 

geométricas básicas), identificáveis e possíveis de nomear, usadas na construção 

dos esquemas gráficos feitos pelas crianças com visualidade desta escola e mais 

tarde pelas 3 crianças e 1 adolescente, cegos congênitos, participantes desta 

investigação. Tipos de linhas irregulares e difíceis de nomear, não foram 

consideradas neste estudo. Nesse sentido, Coutinho (1998) utiliza o termo grafema 

para designar a menor unidade gráfica de uma figura.  

Através da observação dos desenhos coletados na escola, foi possível identificar 

grande parte desses ‘elementos de desenho’. É importante salientar que não foi 

registrada a fala das crianças no ato de desenhar, nem a seqüência em que foi feito 

o desenho. A maneira como as crianças denominam os traços que vão incorporando 

nos seus desenhos também não foi pesquisada. Para a presente investigação, no 

entanto, foi relevante assinalar os ‘elementos de desenho’ como sendo tipos de 

linhas e figuras geométricas básicas, a fim de relacioná-las a uma nomenclatura 

específica já existente, aquela utilizada nas aulas de desenho do ensino 

fundamental, compreendendo que crianças cegas possam compartilhar um processo 

de aprendizado com seus colegas e professores com visualidade. A esse respeito, 

Lima (2005) propõe que,  

“1) se desenvolva (...) uma linguagem própria para a representação pictórica 
tangível; 2) que essa linguagem seja ensinada às crianças portadoras de 
limitação visual; 3) que o desenho faça parte do cotidiano da criança cega, 
como o faz da criança vidente; 4) que se faça pesquisa, visando à 
padronização da produção desses desenhos (...).” (LIMA, 2005, s/p) 

A fim de compreender melhor a linguagem usada no desenho básico foi elaborado 

um quadro de linhas e figuras geométricas (Quadro 2) a partir dos tipos de garatujas 

realizadas pelas crianças, investigadas por Kellogg (1979) e na literatura, sobre 

desenho geométrico (PUTNOKI, 1989),  
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Quadro 2. Tipos de linhas e figuras geométricas básicas: a. Linha pontilhada; b. Linha tracejada; c. 

Linha horizontal; d. Linha pontiaguda; e. Linhas curvas; f. Linha ondulada; g. Linha vertical; h. Linha 

oblíqua; i. Linhas perpendiculares; j. Linhas cruzadas; k. Linhas paralelas; l. Linha em espiral; m. 

Quadrado; n. Triângulo; o. Círculo. 

Estes tipos de linhas e figuras geométricas podem ser visualizados nos esquemas 

gráficos abaixo, os quais fazem parte da amostragem de desenhos de crianças 

visuais, coletada no estudo de campo piloto e caracterizam-se como esquemas do 

nível de base (DARRAS, 1998). Sobre as figuras estão demarcadas, em vermelho, 

algumas manifestações de ‘elementos de desenho’ ou seja, tipos de linhas e figuras 

geométricas básicas (Quadro 3): 

LINHAS  

Pontiaguda 

   

Curva 

     

Ondulada 

 
 

 

 

Oblíqua 

 
   

 

Perpendiculares 
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Cruzadas 

   

 

Paralelas 

  

Espiral 

 
   

Círculo 

 
  

 

Quadrado 

 

 

  

Triângulo 

   

  

Oval 

 
 

 

 

Quadro 3. Amostras de esquemas gráficos coletados na escola e a presença dos ‘elementos de 

desenho’. Fonte: arquivo da autora. 

4. Os esquemas gráficos selecionados 

Depois da formulação do quadro de linhas e figuras geométricas básicas, partiu-se 

para a segunda parte deste estudo de campo piloto: a seleção de três desenhos, a 

partir da coleta feita na escola, para servirem de ‘exemplares’ para a elaboração dos 

exercícios a serem realizados junto às crianças cegas. Acredita-se que, ensinar 

desenhos, para essas crianças, semelhantes àqueles feitos por crianças com 

visualidade, configurados em esquemas gráficos, pode proporcionar-lhes a 

aquisição de um novo meio de se comunicar com as outras crianças e pessoas de 

seu entorno, além de fortalecerem o seu processo de inclusão. Neste contexto, 

Duarte (2008-c) aprofunda questões sobre o desenho infantil e a linguagem gráfica, 

considerando-os como fundamentais nos processos de aprendizagem e de 
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comunicação. Para a autora “(...) o desenho, na infância, é um forte recurso 

cognitivo de reconhecimento, classificação e identificação dos objetos do mundo” 

(DUARTE, 2008-d, p.1284) e para a criança cega, pode ser também “(...) uma 

possibilidade de uma comunicação direta, imediata e segura com os membros de 

sua família, não conhecedores do sistema braille, sempre que se fizesse 

necessário.” (DUARTE & PIEKAS, 2009-b, p.11).   

Os esquemas gráficos escolhidos foram os representantes de flor, de borboleta e de 

árvore, pois as crianças com visualidade freqüentemente os incluem nos seus 

desenhos. Nestas composições livres pode-se observar a presença de esquemas 

gráficos do nível de base, onde predomina o pensamento figurativo4 com 

representações simplificadas e neutras (DARRAS, 1998). 

5. Um exercício de ‘desconstrução’ da forma 

O objetivo do exercício de ‘desconstrução’ foi evidenciar quais ‘elementos de 

desenho’ fazem parte dos esquemas selecionados (flor, borboleta e árvore), e 

também encontrar um ‘exemplar’ que melhor representasse cada um desses três 

objetos, os quais seriam adaptados para linha em relevo tátil, a serem usados nas 

sessões de desenho com as crianças cegas. Foram agrupadas, portanto, 50 

representações de cada esquema (Quadro 4). 

Exemplo de desconstrução do 
esquema gráfico “flor” 

Exemplo de desconstrução do 
esquema gráfico “borboleta” 

Exemplo de desconstrução do 
esquema gráfico “árvore” 

 
 

 

Quadro 4. Exercício de ‘desconstrução’ dos esquemas gráficos. Fonte: arquivo da autora. 
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Estes esquemas foram posteriormente desconstruídos para análise de seus 

‘elementos de desenho’ conforme tabela abaixo. (Tabela 1). 

50 flores   50 borboletas 50 árvores 
Miolo Asas Desenho do tronco 
circular 49 linhas em curva 45 linha vertical única 1 
sem miolo 1 linhas pontiagudas 3 2 linhas paralelas 13 
Desenho das pétalas Outras 2 2 linhas semi-curvas 36 
linhas em curva 46 Formato do Corpo Copa 
outros 4 Ovalado 43 circular ou ovalada 14
Quantidade de pétalas Outros 7 com linhas em curva 36 
até 5 pétalas 17 Corpo  com frutas 10 
mais de 5 pétalas 33 com cabeça 8 com linha aberta 39 
Caule Sem 42 Galhos no tronco 
vertical 41 Antenas sem 48 
curvado 9 Com 46 com 2 
Folhas Sem 4  
com 39 Terminação da antena  
sem 11 Circular 40  
 sem terminação 10  

Tabela 1. Resumo das ocorrências de elementos de desenho. 

Deste levantamento de 50 desenhos de cada esquema, constatou-se, portanto que, 

para o esquema ‘flor’ predomina o miolo com forma circular (49 desenhos), mais de 

5 pétalas (33 desenhos), com linhas curvas (46 desenhos), caule vertical (41 

desenhos) com folha (39 desenhos). Para a ‘borboleta’ tem-se: o corpo com formato 

ovalado (43 desenhos), duas asas com linhas curvas (45 desenhos), duas antenas 

com linha oblíqua/inclinada (46) e terminação da antena com um pequeno círculo 

(40). Por fim, para a ‘árvore’: copa com linhas curvas (36), e tronco com duas linhas 

que remetem a uma verticalidade (36). O quadro abaixo mostra os exemplares de 

esquemas gráficos mais representativos e selecionados para serem adaptados em 

linha de relevo tátil (Quadro 5).  

   
 

  
Exemplar de 
esquema 
gráfico de flor 

Esquema 
gráfico de flor 
adaptado para 
linha em relevo 
tátil 

Exemplar de 
esquema 
gráfico de 
borboleta 

Esquema 
gráfico de 
borboleta 
adaptado para 
linha em relevo 
tátil 

Exemplar de 
esquema 
gráfico de 
árvore 

Esquema 
gráfico de 
árvore adaptado 
para linha em 
relevo tátil 

Quadro 5. Exemplares dos esquemas gráficos mais representativos da amostragem e suas 

adaptações para linha em relevo tátil. Fonte: arquivo da autora. 
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A partir desse exercício pode-se perceber uma estreita relação entre os ‘elementos 

de desenho’ e os componentes gráficos do estudo de Coutinho (1998). O 

componente de um objeto, segundo a autora, é compreendido como sendo uma de 

suas partes que, combinado com outras partes formam o objeto como um todo. Isto 

se aplica também à representação bidimensional do objeto. Além dos aspectos 

formais, os componentes podem ser identificados por sua função, cor ou tamanho. 

Tomando-se como exemplo o elemento de desenho ‘linha curva’, observa-se que ela 

se manifesta na pétala da flor, na asa da borboleta e na copa da árvore. No entanto, 

se ocorrer somente ‘um’ traçado da linha curva, este simples elemento não poderá 

representar o conjunto de pétalas necessárias para construir a flor, da mesma 

maneira que, mesmo ocorrendo um conjunto de linhas curvas sem constar o círculo 

no centro (o miolo), esta ainda não será uma flor. Entende-se portanto que, o 

‘elemento de desenho’ será usado para construir o componente de desenho, que por 

sua vez, dentro do contexto, vai construir o esquema do objeto como um todo 

(Quadro 6), assim tem-se para a flor, nesse estudo específico, como seus 

componentes: as pétalas, o miolo, o caule e a folha.  

 
Elementos de desenho 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 Linha vertical Círculo Linha curva Oval 
 
 
Componentes de 
desenho 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 Caule de flor Miolo de flor Pétalas de 
flor 

Folha de flor Esquema gráfico 
de flor 

Quadro 6. Quadro com elementos e componentes do esquema gráfico de flor. 

 Sendo assim, a proposta metodológica para ensino de desenho de esquemas 

gráficos para crianças cegas, desta dissertação, compreende basicamente três 

etapas:  

1ª etapa: aprendizado dos ‘elementos de desenho’; 

2ª etapa: aprendizado dos ‘componentes de desenho’ do esquema gráfico do objeto; 

3ª etapa: aprendizado de ‘desenho final’ do esquema gráfico do objeto. 
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Com base neste estudo de campo piloto, foram elaboradas cartelas com os 

desenhos em relevo tátil a serem usados nos exercícios com as 3 crianças e 1 

adolescente, todos com cegueira congênita, participantes dos estudos de caso desta 

dissertação. O quadro abaixo apresenta as cartelas, no formato 21x21cm, contendo 

elementos de desenho (Quadro 7), componentes de desenho dos esquemas 

gráficos e por fim, os esquemas gráficos (Quadro 8).  

 

Linha 
pontilhada 

 

Linha 
tracejada 

 

Linha 
horizontal 

 

Linha 
vertical 

 

Linha 
ondulada 

 

Linhas 
curvas 

 

Linha 
oblíqua 

 

Linha 
pontiaguda 

 

Linhas 
paralelas 

 

Linhas 
cruzadas 

 

Linhas 
perpendicul
ares 

 

Linha em 
espiral 

 

Círculo 

 

Quadrado 

 

Triângulo 

 

Oval 

Quadro 7. Cartelas com ‘elementos de desenho’, em linha de relevo tátil. Fonte: arquivo da autora. 

 

 
Miolo de flor 

 

 
Pétalas de flor 

 

 

 
Miolo com 

pétalas de flor 
 

 

 
Caule de flor 

 

 
Folha de flor 

 

 
Caule com folha 

de flor 

 

 
Corpo de 
borboleta 

 

 
Corpo de 
borboleta 

 

 
Antenas de 
borboleta 

  

 
Copa de árvore 

 

 
Tronco de 

árvore 
 

 
Flor 

 

 
Borboleta 

 

 
Árvore 

   

Quadro 8. Cartelas com componentes de desenho e esquemas gráficos de flor, borboleta e árvore, 

em linha de relevo tátil. Fonte: arquivo da autora. 

6. Considerações sobre a coleta de dados referentes aos desenhos das 
crianças com visualidade 

A partir dos três esquemas gráficos: flor, borboleta e árvore, foi constatado que as 

crianças utilizam elementos de desenho como linhas e figuras geométricas básicas 

para construir seus esquemas gráficos. Na maioria dos desenhos foram mantidos os 
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aspectos gerais das figuras, contendo poucos detalhes. Segundo Coutinho (1998), 

com base na teoria de Arnheim, a percepção da criança não deriva de pormenores, 

e sim de generalidades, ou seja, a criança percebe o elemento estrutural do objeto, 

como a horizontalidade do barco, a verticalidade da figura humana e a circularidade 

do sol. Neste estudo também observou-se, conforme Miranda e Coutinho (2006, p. 

41) que “o desenho infantil além de ter um caráter sociabilizante, é uma forma 

particular de comunicação, (...)”, pois os desenhos se mostraram graficamente 

similares entre si, na maneira como as crianças os fizeram. O estudo respondeu de 

maneira satisfatória às expectativas, no entanto, vale ressaltar que os resultados 

equivalem aos dados obtidos na escola participante, dentro de seu contexto sócio-

cultural e educacional. As 50 crianças participantes da pesquisa demonstraram usar 

um vocabulário gráfico comum entre elas, em função da semelhança formal 

observada nas suas representações gráficas. Diante da expectativa da inclusão de 

crianças cegas em aulas de desenho no ensino comum, optou-se por um modelo 

construído a partir dos próprios desenhos elaborados por crianças com visualidade 

(Figura 1).  

 

Figura 1. Aluno cego tocando a cartela com esquema gráfico de flor em linha de relevo tátil. Fonte: 

arquivo da autora. 

Sendo assim, esta proposta almeja propiciar uma troca positiva de informações, no 

que se refere ao aprendizado do desenho no ambiente escolar inclusivo. 
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Notas 

                                            

1 Ver para isso COUTINHO & MIRANDA, (2004-a). 

2 Os 100 objetos foram escolhidos em função do cotidiano das crianças desta escola e advém de diversas 

fontes, como: livros de literatura infanto-juvenil, televisão, família, animais domésticos, hábitos alimentares, 

objetos pessoais, e outros. São eles: sol, flor, lua, folha, estrela, árvore, montanhas, cobra, pássaro, peixe, 

formiga, mosquito, galinha, pato, joaninha, borboleta, caranguejo, vaca, cavalo, urso, baleia, jacaré, cachorro, 

tartaruga, girafa, elefante, leão, golfinho, tomate, cenoura, abóbora, batata, alface, uva, morango, laranja, maçã, 

abacaxi, banana, sorvete-casquinha, sorvete-palito, bombom, pirulito, pipoca, pastel, cachorro-quente, sopa, 

copo, prato, garfo, colher, faca, casa, escada, janela, porta, mesa, cadeira, livro, lápis, guarda-chuva, carro, 

bicicleta, navio, avião, barco, trem, homem, mulher, criança, bebê, vovó, vovô, professora, cabeça de homem, 

cabeça de mulher, olho, boca, mão, pé, calça, camiseta, vestido, sapato, chinelo, tênis, chapéu, boné, bola, 

boneca, fada, bruxa, super-herói, monstro, personagem folclórico, anjo, dinossauro, palhaço, dragão e fantasma. 

3 Estudos mais aprofundados sobre ‘realismo’ podem ser vistos em Duarte (2007-a) no texto A concepção de 

“realismo” em George-Henri Luquet. 

4 Segundo Darras (1998), o pensamento figurativo deriva principalmente da percepção visual.  É um resumo 

cognitivo, onde ocorre um processo de categorização e tipicidade, além de ser uma imagem simples, 

esquemática e rápida. Contrapõe-se ao pensamento visual, o qual constrói suas redes de referências, verificação 

e provas no campo da experiência visual. É um processo lento, mental, e detalhado de um elemento específico. 

(DARRAS, 1998). 
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