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RESUMO  

No âmbito das Artes Visuais, o desenho infantil revela um conjunto de códigos a ponto de 
poder ser ensinado como uma “linguagem”? Como ensinar desenho para crianças invisuais? 
Essas questões compõem a principal discussão esboçada nesse artigo as quais segue a 
apresentação de três historinhas geométricas que constituem uma proposta de ensino de 
desenho por meio da percepção tátil.  
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ABSTRACT 

The children's drawing, as part of the Visual Arts, shows us a set of codes that could be 
taught as a "language"? How to teach drawing to invisual children? Three geometric 
children’s stories follow the discussion presented in this article and organize a teaching 
children’s drawing through tactile perception proposal. 

Key words: children’s drawing; blind children; geometric children’s stories;  

 

 

 

Introdução 

A origem desse artigo é um texto escrito para o catálogo de exposição de imagens 

visuais e táteis da ilustradora Márcia Cardeal (Duarte, 2009-a). Márcia foi minha 

orientanda no mestrado em Artes Visuais do Centro de Artes da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (PPGAV/CEART/UDESC). Ela investigou as 

possibilidades de leitura tátil de imagens em relevo por crianças e adolescentes 

invisuais (cegos).  

A escritura do texto para o catálogo da exposição exigiu que eu sintetizasse quase 

10 anos de pesquisa. À síntese, precisei atrelar uma linguagem acessível a um 

público maior e, às vezes, não especializado. Esse exercício forçou-me a reflexões 

que persistiram em minha mente mesmo após o cumprimento da tarefa.  
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Aqui, nesse artigo, busco apresentar ainda que sinteticamente, o conjunto de 

reflexões às quais fui provocada antes, durante e após a redação do texto primeiro. 

Eu começo meio pelo fim. Começo com uma discussão ainda embrionária sobre 

códigos do desenho e uma possível “linguagem” da “grafia” visual. Depois, 

apresento as reflexões básicas de minha pesquisa, conforme as organizei no texto 

para a exposição de Márcia, e, por último, integro a esse artigo as historinhas que 

Márcia Cardeal ilustrou.  São historinhas criadas a partir do momento em que, em 

projeto de extensão universitária, eu fui trabalhar em uma creche do Município de 

Florianópolis com duas crianças cegas. As historinhas foram testadas por Manuella, 

a menina participante do estudo de caso longitudinal realizado ao longo de oito 

anosI. Durante os anos de 2008 e 2009 eu trabalhei semanalmente com as crianças 

invisuais na creche e, esporadicamente, com seus colegas de classe em conjunto. 

As historinhas têm uma dupla intenção: o ensino de desenho de modo lúdico e 

tátil/visual; e a integração das diferenças no espaço escolar. 

No percurso do texto eu tento apresentar os fundamentos que direcionaram as 

escolhas metodológicas e determinaram as ações pedagógicas na elaboração de 

uma proposta de ensino de desenho para crianças invisuais. 

1. Sobre linguagem e códigos  

As Artes Visuais são linguagem?  

Uma “linguagem”II requer a exatidão do código. Emitida a palavra “pato”, é necessário 

que o receptor a identifique corretamente como “pato” (p+a+t+o) e que atrele a esta 

escrita, ou som, um significado preciso (pato é uma ave, é um animal que voa e 

nada). É necessária uma correspondência fiel entre o significante (o modo como o 

código emitido se apresenta) e o seu significado. Entretanto, o uso da língua provoca 

a sobreposição de significados. Em determinadas regiões brasileiras “pato” significa 

também “pessoa pouco esperta, que é facilmente enganada por outra”.  Deste modo, 

mesmo no uso estrito da língua falada e escrita o significado pode perder a sua 

precisão para um receptor que desconheça os hábitos dessa ou daquela região e, 

consequentemente, as especificidades da linguagem naquelas localidades.  

Em “Mitologias”, publicado na França em 1974, Roland Barthes (1987) já refletia 

sobre o conjunto de fatores socioculturais (políticos, ideológicos, econômicos) que 
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provocam a sobreposição de sentidos, que reinventam o significado de palavras e 

imagens. A esta construção de um novo significante/significado a partir de um 

significado estabelecido a priori ele denominou “mito” e analisou os vários mitos 

divulgados na mídia francesa da época. Edgar Morin já havia denunciado em “As 

estrelas de cinema” (Les stars,1957) essa reconstrução da forma (do significante) 

em prol de um novo significante/significado. Com o olhar em Hollywood e nas 

estrelas cinematográficas, Morin via um corpo de mulher (significante) preenchido 

pelas múltiplas máscaras do desejo dos sujeitos: um corpo re-significado. Ambos, 

Barthes e Morin, verificaram a flutuação, a imprecisão dos significados da imagem e 

da palavra no movimento sociocultural.  

Porém, o movimento de sentidos requer uma base para ocorrer, requer um 

esquema, um esqueleto significante, que mantenha agregada a referência primeira e 

essencial. A estrela de cinema só pode ser construída sobre um corpo de mulher, 

assim como o adjetivo “pato” quando atribuído a uma pessoa necessita de um pato 

real, se debatendo ao tentar voar sobre as águas, para ganhar significado.  

Parece possível, então, apresentar duas premissas: 

a. Toda a linguagem necessita de códigos (léxico) e normas de uso (sintaxe); 

b. Todos os códigos e normas aceitam ampliações e imprecisões de sentidos 

desde que mantido um esquema básico de referência; 

Se as Artes Visuais são uma linguagem, quais são os seus códigos? 

Os objetos do mundo desenhados, pintados, fotografados, filmados, podem, 

enquanto imagem visual, funcionar como código na produção artística. A partir de 

esqueletos  ou esquemas de significação (léxicos) diferentes organizações espaciais 

e determinadas qualidades expressivas auferidas na confecção de cada figura, vão 

construindo um “discurso” (uma sintaxe) próprio a cada autor e a cada obra. Como 

uma carta, ou um texto escrito de qualquer natureza que, apesar de um uso 

altamente técnico ou científico da língua, sempre evidenciam particularidades de 

autoria e denunciam o seu produtor. 

Na ausência da figura, da representação de um objeto do mundo, a identificação de 

códigos torna-se mais complexa. Códigos específicos de cada autor podem às 
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vezes ser identificados e passam a configurar um sistema particular do artista, 

identificável e legível pelos seus admiradores. Entretanto, as particularidades não 

importam a esta discussão. Importa, aqui, quanto uma imagem visual pode 

apresentar um caráter de legibilidade semelhante à língua escrita e falada.  

Nas primeiras décadas do Século XX, na Escola Bauhaus, a busca por uma  

cientificidade das Artes Visuais envolveu pesquisas sobre seus elementos 

primordiais. Kandinsky escreveu sobre o ponto, a linha e o plano atribuindo-lhes uma 

função geradora, assim como a letra gera a palavra. Seriam esses os códigos 

primeiros das imagens visuais? Seriam assim, abstratos (sem figuração), os 

elementos codificadores de uma possível linguagem das Artes Visuais? Trilhando 

esse pensamento, Kandinsky aproximou a abstração plástica das Artes Visuais à 

abstração dos códigos musicais (das notas e sons musicais). 

As crianças começam seu garatujar imprimindo pontos e linhas sobre uma 

superfície. Mas, dizemos que finalmente estão desenhando quando, obtendo um 

traçado mais controlado da linha, elas enclausuram um espaço e constroem o plano, 

isto é, constroem imagens visuais figurativas pelo desenho. Um possível código 

visual seria necessariamente figurativo? Deveria apresentar necessariamente um 

objeto do mundo em sua configuração mínima dada pela visualidade? 

Nos anos 60 do século passado, Rudolf Arnheim descreveu o desenhar na infância 

como o primeiro e necessário movimento de um produtor/leitor de imagens visuais. 

Com base na teoria da GestaltIII, e em especial no princípio da pregnância 

estabelecido pelo grupo de pesquisadores que a fundaram, Arnheim acentuou a 

importância das formas regulares, simétricas e simples na estruturação das 

representações gráficas infantis. Um bom exemplo oferecido por Arnheim e já 

enfatizado em outro texto (DUARTE, 2004) é o fato de as crianças desenharem as 

mãos humanas como um círculo raiado (usando o círculo para representar a palma 

da mão e os raios para representar graficamente os dedos). Outro exemplo clássico 

é a representação de uma casa pela configuração mínima de parede e telhado 

apresentados respectivamente por um quadrado e um triângulo.  Estas figuras 

geométricas simples e planas re-apresentam no plano bidimensional a 

tridimensionalidade da circunferência, do cubo e do prisma piramidal. Elas 

constituem uma base configuracional, são o esqueleto, o esquema do qual eu falava 
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acima. Mas, essas figuras demonstram igualmente o modo, a maneira pela qual 

nossa mente é impactada pela visualidade dos objetos tridimensionais. Nosso olhar 

registra primeiro apenas uma face do objeto. Com um “golpe de vista”, percebemos 

uma distinção provocada pela forma e pela cor, percebemos uma diferença que 

salienta e recorta uma figura do fundo. Registramos efetivamente uma linha de 

contorno, que separa a figura do fundo, e é demarca por uma mudança de cor ou 

textura entre o objeto visualizado e o restante das formas que estejam participando 

do campo visual acessado. 

Seriam essas figuras geométricas primeiras os códigos essenciais da “linguagem 

visual”? Quantos e quais objetos do mundo podem ser identificados e  significados a 

partir dessas formas básicas?         

2. Sobre códigos, modalidades sensoriais e desenho infantil na invisualidade 

Que imagens podemos oferecer às crianças cegas? Quais as imagens que povoam 

as mentes invisuais? 

Sabemos que nossas próprias mentes operam com imagens oriundas de várias 

outras modalidades perceptivas que não apenas a modalidade visual (Damásio, 

1999). Entretanto, somos uma civilização marcada pela visualidade. Nossos gestos 

e nossas palavras ecoam posições espaciais, cores, propriedades formais.  

As palavras de nossa língua ganham significado quando relacionadas à visualidade. 

Por exemplo: “Estou roxo de raiva”; “Fiquei vermelho de vergonha”; “Vivemos 

tempos bicudos”. Especialmente, qualificamos o mundo em que vivemos a partir de 

observações visuais.  Dizemos: belo/feio, alto/baixo, grande/pequeno, limpo/sujo, 

azul/roxo, largo/estreito, longe/perto. Todos estes conceitos são apoiados na 

aparência das coisas e, portanto, na visualidade.  

Uma pessoa cega não pode prever uma distância com um “golpe de vista” antes de 

percorrer um caminho. O caráter instantâneo e totalizador da visão é substituído, nas 

pessoas cegas, pela seqüência temporal, pela sucessão de percepções táteis, 

sonoras, corporais (soma). Se no processo de percepção tátil, um objeto pequeno 

(que caiba na mão) pode ser percebido num único gesto, um objeto maior requer uma 

sucessão de gestos ou uma seqüência tátil que se prolonga no tempo. Para a pessoa 
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cega não existe a face visível ou a melhor face de um objeto tridimensional. Por meio 

do tato, as possíveis faces de um objeto ganham seqüência e continuidade. 

O caráter seqüencial é, também, uma característica da leitura em Braille se 

comparada à leitura visual de um texto impresso em tinta. Em Braille, as letras que 

compõem uma palavra são percebidas em sucessão tátil. Reencontrar e reler uma 

palavra, ou uma frase, implica retomar o movimento, refazer a percepção tátil como 

um todo e na mesma seqüência.  No processo de leitura de um texto impresso em 

tinta, ainda que o movimento seja igualmente seqüencial, a palavra, e mesmo a 

frase, permanecem acessíveis à visão após a leitura, porque o olho vê mesmo a 

palavra que não lê. Ao contrário, na leitura em Braille, a percepção tátil é restrita ao 

exato local onde os dedos tocam.   

Aqui e agora, nessa sociedade, que imagens podemos oferecer às crianças 

invisuais? Somos capazes de traduzir em desenhos nossas percepções táteis ou 

somatossensoriais (do corpo – “soma”)?IV Percepções táteis são traduzíveis em 

desenho? O que é um desenho?  

Na nossa tradição milenar, um desenho é uma representação bidimensional de um 

objeto executada em planos e linhas. A bidimensionalidade do desenho é o 

resultado gráfico (ou pictórico) de uma visão única, simultânea, de um objeto que, se 

tridimensional, poderia ser visto em diferentes vistas ao longo de um determinado 

percurso e de um determinado tempo. O desenho é uma elipse de tempo. 

Esta experiência de simultaneidade, fora do tempo, é frequentemente interditada às 

pessoas cegas. As mãos que percorrem tatilmente um objeto (em seqüência 

temporal) percebem a cada etapa do percurso apenas parcelas do todo. Uma árvore 

para uma pessoa cega de nascimento é uma seqüência da rugosidade do tronco 

seccionada pela percepção tátil e parcial de galhos e folhas. Não é uma totalidade. 

Igualmente o sol, que brilha no céu, é uma sensação de calor. Não é uma figura.     

Deveriam as crianças cegas seguir pela vida assim, sem figuras, com objetos 

conhecidos pela palavra, mas inalcançáveis pela percepção tátil enquanto totalidade?  

O desenho é uma possibilidade de percepção simultânea e totalizadora dos objetos do 

mundo. Quando ensinado e aprendido, quando traçado com linhas simples e em 
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dimensões compatíveis ao tato, ele pode oferecer as pessoas cegas uma percepção 

totalizadora dos objetos. Pode permitir às pessoas cegas a percepção possível das 

figuras visuais que povoam o imaginário, as palavras, e os desejos dos sujeitos no 

mundo.  

Em pesquisa, Márcia Cardeal (2009) registrou que crianças e adolescentes cegos 

desde o nascimento enfrentam uma grande dificuldade para ler (compreender) 

imagens em relevo tátil.  As imagens legíveis pela criança invisual são aquelas que 

já foram desenhadas por ela, aquelas aprendidas depois de repetidas experiências 

táteis, ou ainda aquelas que representam objetos de uso constante, cotidiano. 

Nós construímos a imagem e a memória das coisas por meio da experiência, por 

meio da interação do nosso corpo (de nossas modalidades sensoriais) com elas. A 

impossibilidade da visão resulta na impossibilidade de uma memória visual e de uma 

memória da aparência planificada das coisas. A ausência de memória visual traz, 

como conseqüência, a impossibilidade de reconhecimento dessas imagens. Nós só 

re-conhecemos aquilo que um dia conhecemos. Para esse conhecimento temos 

como recurso as modalidades sensoriais que nos são dadas e úteis. As modalidades 

sensoriais (sonora, visual, gustativa, olfativa, tátil, somatossensorial) são de 

naturezas diferentes e resultam em imagens mentais diferentes, produzem registros 

diferentes. Memórias diferentes. 

Ilustrar, desenhar, fotografar, colorir, são ações impregnadas de visualidade. A cor é 

um conceito verbal para as pessoas invisuais, a fotografia também. Mas, o desenho 

pode ser realizado em linhas com relevo tátil. Ele é um recurso essencial para a 

compreensão de uma infinidade de conceitos com os quais organizamos nossa vida. 

Desenhando nós traçamos mapas de ruas, cidades, países, e nos localizamos no 

mundo. Construímos casas, e identificamos todo o tipo de objeto especialmente 

àqueles de grande dimensão.  

O desenho é a única “linguagem” universal. A representação gráfica de uma casa, 

uma árvore, uma pessoa, transcende a língua falada, ela pode ser reconhecida em 

qualquer cultura, país ou etnia. Mapas, esquemas, representações gráficas, tornam 

os conteúdos escolares mais compreensíveis, deixam longas explicações 

conceituais mais enxutas e simples, e a localização de uma rua ou de um bairro, 
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mais rápida e fácil. Atualmente engenheiros e técnicos em informação de todos os 

paises buscam soluções táteis para essas inúmeras representações com a 

finalidade de produzir imagens informacionais que sejam legíveis nas duas 

modalidades: visual e tátil. 

Em minha pesquisa longitudinal com uma criança cega foi possível verificar (como a 

pesquisadora inglesa, Susanna Millar, 1991, verificou em investigação transversal 

com várias crianças invisuais), que a aprendizagem do desenho, na infância, pode e 

deve ser o começo de todo trabalho com a imagem tátil-visual. Esses dados 

encontram fundamento em um hábito milenar: a história da humanidade se confunde 

com a história do desenho. O ser humano desenhou antes de escrever. Ainda hoje 

as crianças desenham antes de escrever. Desenhar e escrever são ações 

características da nossa humanidade. 

A criança cega não desenha porque não vê. 

Ela não vê os objetos (a aparência visual dos objetos) e também não vê os 

desenhos produzidos pelas outras pessoas de seu entorno.  Entretanto, sabemos 

que o desenho é um importante recurso cognitivo de classificação e compreensão 

dos objetos do mundo. Desenhando a criança observa, aprende e diferencia as 

propriedades formais (físicas) dos objetos: casa tem que ter telhado, menino tem 

que ter cabeça, árvore tem tronco, bicicleta tem roda. Na situação de invisualidade 

essa aparência das coisas e a totalidade dos objetos é, muitas vezes, quase um 

enigma a ser decifrado.  

Para a criança cega essa aprendizagem pode ocorrer por meio do desenho.  

Em minhas aulas de desenho para crianças cegas, a primeira referência são os 

fundamentos do desenvolvimento do desenho infantil, especialmente aqueles 

oferecidos por Georges-Henri Luquet (1969) e Viktor Lowenfeld (1974). A pesquisa 

que venho realizando desde 1995 e a caracterização do desenho infantil em sua 

fatura esquemática e comunicacional também oferece elementos importantes. 

Trabalho com a concepção de desenho infantil como “esquemas gráficos” que 

correspondem, no âmbito da neuropsicologia, ao “nível cognitivo de base” 

(especialmente com Darras, 2003) e os relaciono à teoria componencial (Richard 

2004). Trata-se de identificar os objetos por meio das características formais que lhe 
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são mais características, indispensáveis e típicas. Essas bases teóricas permitem 

compreender e ressaltar os aspectos generalizantes dos esquemas gráficos infantis. 

Assim, por exemplo, uma menina é representada pelo desenho da cabeça (com 

olhos, nariz e boca) e do cabelo, do corpo (vestido, geralmente triangular), das 

pernas, dos pés, e dos braços. O desenho de um coelho apresenta o corpo e a 

cabeça arredondados, as quatro patas que caracterizam os animais quadrúpedes, 

mas, especial e necessariamente, as orelhas compridas e o rabo bem curto e 

arredondado que o caracterizam.  

3. Três historinhas geométricas 

As histórias apresentadas abaixo foram concebidas com função didática. Elas 

formam uma seqüência que envolve a compreensão de um conceito de desenho, a 

aprendizagem dos elementos básico da linguagem do desenho (linhas, formas 

geométricas), e a noção, essencial, de que as pessoas invisuais são capazes de 

perceber, por meio da modalidade tátil, as “linhas de contorno” que particularizam os 

objetos no espaço. Pessoas invisuais percebem tatilmente as bordas de superfície 

dos objetos, do mesmo modo que as pessoas visuais as percebem com o sentido da 

visão (Kennedy, 1983).   

Passo a apresentar cada história e, brevemente, as intenções pedagógicas que as 

acompanham: 

3.1. A família enroladinha 

A primeira história possibilita o ensino-aprendizagem da linha. A linha é o primeiro 

elemento do desenho. É a linha que evolui no espaço e enclausura um plano. Ela 

determina um dentro e um fora. A linha constrói a silhueta do objeto desenhado. 

As crianças começam a registrar suas tentativas de desenho (ou escrita) grafando 

linhas desordenadas no papel. Denominamos esses primeiros rabiscos “garatujas”. 

O ato de garatujar é a experiência onde ocorre a descoberta do registro gráfico, mas 

é também, essencialmente, um exercício motor de movimento de mão e braço. 

Desenhar requer o controle motor do gesto. 

Na história “A família enroladinha” os personagens principais são três cobrinhas. A 

cobra é um bicho linear. Ela pode ser percebida tatilmente como uma linha.  Além 
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disso, a cobra é um bicho maleável que, como diz a história: rola, enrola. Todos os 

tipos de linha, retas e curvas, podem ser percebidos e executados com a criança 

realizando brincadeiras com a reprodução gráfica desse bicho. 

A FAMILIA ENROLADINHA 

Era uma vez uma família enroladinha 
que morava em um saquinho de pano. 
Era uma família de três irmãs bem iguaizinhas. 
Dona Enrola, Dona Rola e Dona Bola. 
 
Enrola, Rola e Bola eram muito amiguinhas 
e adoravam sair de casa para brincar 
com os outros animais. 
Mas, tinha um problema: 
eles ficavam com medo delas. 
 
O medo era porque as irmãs pareciam 
muito diferentes deles. 
Eram fininhas, eram compridinhas, 
não tinham quatro patas, nem orelhas, 
como os outros animais conhecidos. 
 
A coelhinha Corelha foi a primeira 
a ir brincar com as irmãzinhas, 
depois o macaco, Seu Marrabo, perdeu o medo 
e também resolveu entrar na brincadeira. 
 
Enrola, Rola e Bola gastaram muita conversa e muita brincadeira, 
mas um dia finalmente conseguiram 
que todos compreendessem 
que mesmo sendo da família das cobras, 
elas não eram venenosas nem perigosas. 
Sua família não comia bicho grande, nem criança, 
comia apenas bichinhos pequenos 
e assim, nos campos, as plantações ficavam sempre bonitas.  

No método que desenvolvi para ensinar desenho às crianças cegas, inicio com a 

experiência tátil do objeto. Trabalho com o objeto real, quando possível, e depois 

com a sua maquete tridimensional.  São vários os brinquedos infantis que 

reproduzem “cobras”. É possível encontrá-las em materiais diversos e sempre 

maleáveis, produzidas com anéis de madeira encadeados, ou em formas 

emborrachadas. Para cada experiência tátil com a maquete tridimensional, deve 

corresponder uma experiência tátil bidimensional com linhas e/ou planos em relevo. 

Após essas duas primeiras etapas, inicia-se o exercício do desenho. A história “A 

família enroladinha” permite uma variedade de exercícios com a linha.   
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3.2. O sonho redondo de Manu 

A primeira figura que as crianças constroem desenhando é o círculo. Rudolf Arnheim 

(1980) atribuiu este fato ao movimento de alavanca que o antebraço realiza 

naturalmente. Quando a criança sincroniza movimento de mão e dedos com o 

movimento do antebraço, a linha anteriormente desenhada de modo descontrolado 

ganha maior precisão. Em curva, a linha parte de um ponto no espaço e depois 

retorna a esse mesmo ponto. Ela fecha, com o seu contorno, um plano circular. 

A grafia de figuras circulares configura os primeiros desenhos infantis. A partir do 

desenho do circulo a criança começa a fazer analogias entre os seus rabiscos e os 

objetos do mundo. Os rabiscos ganham nome, interpretação, identidade. Eles 

deixam de ser rabiscos para ser um objeto desenhado. A criança acrescenta linhas 

entorno do círculo e desenha o sol, ou uma flor. Mas, o seu primeiro e mais 

festejado desenho é o pré-esquema da figura humana. Ali, o círculo inicial ganha 

olhos e boca. Linhas alongadas completam a figura representando o corpo e as 

pernas humanas.     

“O sonho redondo de Manu” evoca vários objetos redondos que podem ser 

desenhados com a figura circular.   

O SONHO REDONDO DE MANU  

Manu estava muito cansada. 
Tinha jogado bola de dia, de noite, de madrugada. 
Então, foi dormir e sonhou 
um sonho redondo como a sua bola. 
  
Ela flutuava no espaço entre planetas e estrelas. 
Jogava para o alto a Lua. 
Rolava com o Sol pela rua. 
Podia abraçar a Terra com os seus braços,  
e prender Plutão sob o seu sapato. 
  
Emprestou de Saturno um anel,  
E brincou de bambolê com Ariel.   
  
Rodou, rodou, rodou, 
rolou, rolou, rolou, 
como um CD na vitrola, 
como na bicicleta a roda rola. 
  
Depois acordou meio tonta, 
vendo círculos e circunferências. 
Quase sem referências, nesse mundo tão variado,  
às vezes liso, enrugado e quadrado,  
no qual aprendeu a viver.  
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Uma bola de jogar, que cabe entre as mãos da criança invisual, pode ser a sua 

primeira experiência com formas circulares, redondas.  Na história anterior, a 

experiência tátil com a cobra de brinquedo, conduz quase naturalmente ao 

conhecimento da linha e seus movimentos no espaço. Entretanto, a experiência com 

o círculo precisa ser construída a partir da repetição do movimento de percepção da 

linha de contorno que delimita o objeto no espaço, e da repetição do movimento 

circular que permite o traçado do desenho.   

3.3. A casa quadrada 

Ensinar a desenhar a figura de um quadrado requer enfrentar, definitivamente, uma 

concepção de desenho. Isso, porque o quadrado é também a planificação 

(bidimensional) do objeto tridimensional que denominamos “cubo”.  Um quadrado 

tem quatro linhas retas iguais (quatro lados) e quatro ângulos retos. 

A CASA QUADRADA  

Manu e Ariel estavam brincando no sítio,  
no meio do bambuzal.  
Encontraram Dona Rola, Seu Marrabo, a coelha Corelha,  
todos muito atarefados, sem tempo para conversar. 
  
Na falta do que fazer, Manu e Ariel resolveram trabalhar. 
Que tal construir uma casa, 
para do frio se abrigar?  
  
Ariel cortou quatro varas de bambu para a casa começar, 
todas do mesmo tamanho, para a forma não vacilar. 
  
Um com dois, Dois com três,Três com quatro,  
Manu amarrou todos os pedaços, sem errar o laço. 
  
Era casa para morar ou casa para desenhar? 
Para desenhar é mais fácil 
uma parede chega,  
quatro linhas, um quadrado,  
e a casa já fica arrumada. 
  
No chão o quadrado parece parede, 
em pé, parece um portão. 
No chão é desenho, 
em pé, ganha outra dimensão.  
  
Entre parede e portão, 
que grande confusão! 
  
Manu e Ariel esqueceram mais três lados, 
e também o principal: 
esqueceram o telhado!    
  
Casa tem que ter telhado.  
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Tem que ter porta e janela? 
- Presta atenção no desenho, moleque passado! 
Gritou do alto da árvore o macaco Marrabo.   

 Para uma criança invisual, desenhar uma casa começando pelo quadrado não é 

tarefa fácil. Um quadrado requer o traçado de linhas horizontais e verticais, e pontos 

de encontro entre as linhas em ângulos retos, corretos. As linhas devem apresentar 

dimensões iguais. 

É possível usar moldes com a figura ou réguas táteis para solucionar parte das 

dificuldades. Entretanto, quando enfrentei essa tarefa pedagógica, preferi o recurso da 

música e do tempo rítmico para marcar a dimensão das linhas. Tentei transformar 

uma visualidade em temporalidade. Ao final, contávamos apenas o tempo: um, dois, 

três; um, dois, três; um, dois, três; um, dois, três. A cada três tempos de percurso a 

linha deveria mudar de direção e, após quatro movimentos, configurar o tal quadrado.  

Nesta historinha busquei ressaltar as diferenças entre a linha traçada no espaço 

tridimensional (com a idéia do “portão”) e a linha traçada sobre uma superfície plana 

qualquer, no espaço bidimensional. Esta última, traçada sobre uma superfície plana, 

necessariamente provoca o enclausuramento de parte do plano que a suporta (o 

quadrado/parede da historinha).    

Uma vez que a criança tenha compreendido uma concepção de desenho como 

planificação dos objetos e tenha domínio da grafia de linhas, círculos e quadrados, 

uma infinidade de combinações gráficas torna-se disponível. Ela passa a ser capaz 

de desenhar vários objetos, inclusive a casa, de cuja construção trata essa última 

história. 

Considerações Finais 

As crianças invisuais para quem escrevi estas historinhas ainda não sabem 

desenhar. Lentamente estão aprendendo a falar, com certo atraso, pois completam 

4 anos nos próximos meses. A historinha “A casa quadrada” ainda não foi utilizada, 

apenas testada por Manuella. Para ensinar o quadrado seria necessário que as 

crianças já desenhassem as linhas e círculos com controle desses traçados. Mas, 

nesses dois anos de contato foi possível perceber o seu crescente interesse pela 

configuração dos objetos e o fato de passarem a usar a percepção tátil para 

descobri-los e reconhecê-los. Elas também demonstraram grande curiosidade pelas 
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linhas e formas apresentadas em relevo emborrachado ou grafadas com giz sobre 

superfície que produza linhas táteis. Começaram a segurar o giz de cera e a ensaiar 

algum movimento sobre o papel. Penso que o trabalho de imitação e aprendizagem 

tátil é necessariamente mais árduo e longo do que a aprendizagem pela visualidade, 

mesmo porque nós, videntes, enfrentamos dificuldades para pensar, trabalhar e 

ensinar tatilmente. A experiência longitudinal com o ensino de desenho para 

Manuella mostrou-me que essa aprendizagem é possível e altamente benéfica do 

ponto de vista cognitivo e comunicacional.     

Manuella, já com quinze anos, testou e apreciou as histórias. Ela disse, por exemplo, 

que havia compreendido a mensagem “filosófica” do final da historinha “O sonho 

redondo de Manu”, porque estava estudando filosofia em seu primeiro ano de Ensino 

Médio. Há ainda um longo caminho a percorrer a fim de tornar as imagens visuais 

acessíveis às crianças cegas. É um percurso pleno de encruzilhadas no qual as 

respostas não são dadas na urgência que novas legislações ou interesses provocam. 

Respostas e soluções eficientes surgem sempre a partir de investigações criteriosas. 

Com a divulgação preliminar dessas bases teóricas de reflexão e das historinhas, 

espero que novas investigações sejam realizadas e os resultados compartilhados, a 

fim de permitir ajustes, correções de rumos, e um maior número de acertos nessa 

jornada.       

                       

Notas: 

                                                 
I O trabalho de investigação com Manuella gerou uma série de artigos e inúmeros deles publicados aqui nos 
Anais da ANPAP (2004, 2005, 2007, 2008, 2009) 
II O termo “linguagem” é empregado aqui na intenção de manter o percurso da discussão divulgada por Susanne 
Langer em 1963 (Langer,1980). Entretanto, a concepção de referência é aquela de “Língua”, falada ou escrita, 
enquanto código geral e normatizado, e não de “Linguagem” no sentido de enfatizar as várias nuances da língua 
em seu uso pelos sujeitos.   
III Os estudos frankfurtianos da escola ou psicologia da “Gestalt”, igualmente desenvolvidos na primeira metade 
do século XX, estabeleceram quatro princípios da visualidade de objetos e formas que mantêm validade nos dias 
atuais. Trata-se de: a tendência à estruturação (o nosso olho completa formas que lhe são oferecidas 
incompletas à percepção); a segregação figura-fundo (frente a um plano recortado em múltiplas formas ou cores 
temos a tendência a buscar distinção entre o que está mais próximo (figura) e o que está mais distante (fundo); a 
pregnância ou boa forma, que constata o fato de percebermos mais facilmente as boas formas, ou seja, as mais 
simples, regulares, simétricas e equilibradas; e a constância perceptiva que nos permite, por exemplo, manter a 
identidade de um objeto em diferentes distâncias do nosso olhar, ou a correta distinção de uma cor 
independentemente das sombras ou luzes que incidam sobre ela. (Pedrosa, 1979) 
IV “somatossensorial” é o termo utilizado por Damásio (1999) para dizer das percepção do corpo quando em 
contato com um objeto (a água na qual um corpo esteja mergulhado, por exemplo). Entretanto, é mais comum na 
literatura de neurociências encontrarmos o termo “proprioceptivo” para dizer da percepção e somatossensorial 
para dizer da área cerebral que registra essas percepções.      
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