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RESUMO: Neste artigo eu relaciono a teoria das inteligências múltiplas de caráter 
localizacionista de Howard Gardner, com novas pesquisas sobre os aspectos 
multissensoriais da percepção e da aprendizagem. Apresento propostas de ensino de 
desenho para a educação inclusiva que coincidem com as investigações científicas mais 
recentes. 
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ABSTRACT: In this article I relate the Howard Gardner’s localizationist character theory of 
multiple intelligences, with new research on aspects of multisensory perception and learning. 
I present a proposal for teaching and learning drawing for children with special needs that 
match the latest scientific research. 
 
Key words: sensory modalities, visual arts education, children with special needs.  
 
 

 
Há mais de dez anos, no Laboratório de Percepção Visual e Multissensorial (Lab of 

Visual&Multisensory Perception) da Universidade da Califórnia, sob a coordenação 

da Dra. Ladan Shams, um grupo de pesquisadores realizam testes que vem 

evidenciando, cientificamente, o imbricamento entre modalidades sensoriais 

(SHAMS e SEITZ, 2008;VIOLENTYEV, SHIMOJO & SHAMS, 2005). Estes 

pesquisadores constataram, por exemplo, que um ritmo sonoro pode alterar a 

percepção visual da presença/ausência de uma imagem (SHAMS, KAMITANI & 

SHIMOJO, 2000). 

Por outro lado, desde os anos oitenta a proposta de Howard Gardner sobre as 

inteligências múltiplas tem frequentado as nossas salas de aula de Artes. A proposta 

de Gardner pode ser considerada como um incentivo ao reconhecimento e 

consequente aperfeiçoamento daquela modalidade perceptiva/cognitiva que o 

sujeito (cada sujeito) apresenta de modo relevante (GARDNER, 1993, 2006; 

GARDNER, CHEN& MORAN,  2010). 

A intenção com este artigo é estabelecer um diálogo entre essas duas teorias 

indicando consonâncias e dissonâncias, a fim de verificar e questionar a sua 
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aplicabilidade para o ensino de Artes Visuais. Nosso foco esta centrado nos anos 

escolares iniciais, isto é, na Educação Infantil e no Ensino Fundamental e 

especialmente no ensino de desenho para crianças com necessidades educacionais 

especiais. Trata-se, então, de buscar lançar novas luzes sobre o ensino de artes a 

partir das descobertas propiciadas pelas novas tecnologias de imagem 

desenvolvidas e aplicadas no vasto campo de conhecimento denominado 

neurociências. Pois, se a psicologia e a neurologia podem ser consideradas as 

áreas formuladoras do pensamento nos dois corpus teóricos, naquele proposto por 

Gardner as questões inerentes ao ensino e a arte estão contempladas e claramente 

em jogo. Mas, o mesmo não ocorre com a produção do Laboratório de Percepção 

Visual e Multissensorial. 

Com ênfase nos aspectos relacionados a interconectividade cerebral e modalidades 

sensoriais cruzadas, buscar-se-á, então, discutir as relações entre a pesquisa 

científica e a educação, tendo como apoio reflexivo a produção escolar de crianças 

com necessidades educacionais especiais e alguns questionamentos teóricos: 

Produzir sons durante o ato de desenhar pode auxiliar na produção de desenhos? 

Tocar os objetos antes de desenhá-los pode facilitar a elaboração dos desenhos? O 

que a ciência praticada nos laboratórios de psicologia e a neurologia têm a nos dizer 

sobre isso? Como a prática docente em Artes Visuais poder ser pensada frente às 

novas informações oriundas do campo neurocientífico? 

1. Gardner e o cérebro – sobre as modalidades sensoriais e as “inteligências” 

O fato de você ou eu termos dificuldades para solucionar questões de matemática 

ou termos tendência a confundir noções espaciais e errar o caminho até a casa de 

nossos amigos pode ser um sinal de falta de inteligência?  Considerando os teste de 

Quociente Intelectual (QI) em vigência até os últimos anos, cuja base de 

mensuração é a capacidade de raciocínio lógico-matemático, a resposta pode ser 

um sonoro sim. O principal foco do exercício teórico do psicólogo norte-americano 

Howard Gardner parece ter sido provocar outras respostas, reconhecer outros 

modos humanos de realizar ações inteligentes e deixar uma marca no mundo.      
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Durante mais de um século as pesquisas no âmbito da neurologia estiveram 

voltadas para a descoberta das regiões específicas do cérebro nas quais eventos 

como ver, falar, memorizar, acontecem. Realmente, como é possível observar na 

Figura 1, nosso cérebro pode ser divido em grandes e pequenas áreas, e em 

incontáveis microrregiões altamente especializadas.  Isto porque, ao longo da 

história da medicina a análise anatomicofisiológica e localizada do cérebro de 

pacientes com traumas e patologia foi permitindo associar determinados déficits ou 

ausências (de fala, audição, visão,...) à perda ou necrose de tecido cerebral nesta ou 

naquela área específica. 

Tudo indica que Howard Gardner concebeu a sua teoria das “inteligências múltiplas” 

a partir de duas premissas: a especialização anatômico-funcional das áreas do 

cérebro, e a genialidade inventiva de alguns seres humanos evidenciada em 

produções que exigiam um tipo de habilidade altamente direcionada em 

determinadas produções. Entrelaçando área cerebral e tipo de produção humana, 

teríamos, segundo Gardner, um tipo de inteligência.  Mas, este pesquisador foi, 

também, um estudioso de Piaget. Provavelmente, deve-se a Piaget e aos testes de 

QI a primeira “inteligência” que Gardner indicou: a inteligência lógico-matemática. As 

demais “inteligências”, descritas nas primeiras publicações (Gardner, 1983,1985) 

seguem exatamente as reconhecidas áreas cerebrais e suas especificidades. São 

elas as “inteligências”: Linguística (ou verbo-linguística), Musical, Espacial (ou visuo-

espacial) e corporal-cinestésica (Gardner, 1983). Para cada uma, eram indicados e 

relacionados algumas personalidades internacionais que se destacaram em suas 

especialidade como, por exemplo, Noam Chomsky (linguística), Albert Einstein 

(lógico-matemática), Amadeus Mozart (musical), o arquiteto Frank Lloyd Wright e/ou 

o enxadrista Garry Kasparov (visuo-espacial), a coreógrafa Martha Graham 

(corporal-espacial).  

A audição, a visão e a motricidade, são modalidades sensoriais com zonas primárias 

bem setorizadas no cérebro humano, assim como as áreas que reportam a fala, à 

memorização das palavras e produção dos sentidos linguísticos. Deste modo, além 

do princípio lógico-matemático que marcara até então a filosofia e a psicologia como 

um sinônimo de inteligência e razão, Gardner vai buscar em áreas cerebrais 
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específicas um recurso de criação e compreensão de outras inteligências ou 

aptidões. Quase uma década mais tarde, provavelmente frente a constatação de 

tantas outras “genialidades” ou “inteligências” e acossado por ramos emergentes da 

filosofia e da psicologia, Gardner (1993) acrescenta primeiro as “inteligências” 

Intrapessoal e Interpessoal a sua lista e, mais tarde, as inteligências Naturalista e 

Existencial, abandonando o caráter inicial mais biológico e cognitivista da sua 

perspectiva para navegar em águas mais adequadas aos campos filosóficos e 

educacionais que haviam recebido mais calorosamente as suas reflexões. 

Na sequencia de sua produção teórica, Gardner parece abrir mão de toda relação 

com aspectos neuropsicológicos e centrar seu interesse em aspectos mais 

sociológicos da educação. Esta característica se repete em seus livros mais 

recentes (Gardner, 2010, 2012) nos quais uma  concepção mais plural de 

inteligência(s) ganha ênfase na defesa do respeito às diferenças sociais, e a 

educação passa a ser compreendida como um veículo de valores morais.  

Mas, de algum modo, o alerta inicial fica ecoando: é possível que entre nós existam 

variáveis nas maneiras de perceber e aprender o mundo externo e no modo de 

processar internamente as percepções e informações. Para além do interesse e da 

formação educacional dos sujeitos, algumas ênfases genéticas, biológicas e 

ambientais podem viabilizar habilidades únicas que fazem surgir os grandes 

criadores nos campos da música, da literatura, da arquitetura, da física, e de todas 

as demais áreas do conhecimento humano. 

Ainda em 1993, este autor traçou perspectivas promissoras para a sua teoria 

(Gardner, 1993, p. 212-214). Ele imaginou que em 2013 a educação escolar estaria 

muito diferente ao contar com suas propostas. Mas, ele não pode avaliar que 

justamente estas últimas duas décadas seriam altamente e definitivamente 

marcadas pelas novas tecnologias  e pelos estudos do cérebro.    

2. Testes científicos e o cruzamento de modalidades sensoriais 

Você usa óculos? Se a resposta é sim, talvez você já tenha se sentido muito ridículo 

ao procurar os óculos para  tentar ouvir melhor. Isto mesmo, eu disse procurar os 

óculos para ouvir melhor. Eu mesma já duvidei do meu funcionamento cerebral ao 
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perceber-me nesta situação. Só o compartilhamento desta informação e a 

honestidade generosa de alguns amigos, tão usuários de óculos quanto eu, me 

permitiu aceitar com maior naturalidade esse cruzamento aparentemente absurdo 

entre modalidades sensoriais. 

Nos anos finais do século XX, o grupo de pesquisadores do Laboratório de 

Percepção Visual e Multissensorial (Lab of Visual&Multisensory Perception), 

coordenado pela Dra. Ladan Shams, deu início a uma série de pesquisas testando 

as interferências ou influências entre modalidades perceptivas. Em artigo publicado 

em 2000 com o sugestivo título “What you see is what you hear” (O que você vê é o 

que você ouve), Shams e seu grupo demonstram que o número de “beeps” ouvidos 

podem alterar a consciência perceptiva de imagens visuais apresentadas 

simultaneamente aos sons. Isto é, eles observaram por meio de experimento 

controlado que  a audição de sons pode induzir a uma ilusão visual. “... quando um 

único flash visual é acompanhado pela múltipla audição de beeps, o flash único é 

incorretamente percebido como flashes múltiplos.” (2000, p.788, a tradução é minha) 

Eles perceberam, ainda, que a ilusão visual era mais persistente quando a 

experiência era realizada no intervalo de 100 milesegundos, um intervalo de tempo 

provável para que ocorra a integração entre neurônios (polisensoriais) no cérebro. 

Frente aos dados afirmaram: “... nós propomos que a percepção de um estímulo 

continuo em uma modalidade torna-se mais maleável [influenciável] frente a um 

estímulo descontinuo em outra modalidade e vice-versa.” (idem, p.788, a tradução é 

minha) 

Em 2005, o grupo do Lab of Visual&Multisensory Perception, publicou novo 

experimento verificando a interconectividade entre a modalidade perceptiva visual e 

a modalidade perceptiva tátil. Realizando testes similares, verificaram que o 

“estímulo tátil modula fortemente a percepção visual” (2005, p.1109). Neste 

experimento os participantes da investigação visualizavam um disco cinza na tela do 

computador enquanto um mecanismo de pinos provocava a recepção de impulsos 

mecânicos, “taps”, no dedo indicador da mão esquerda. Muito embora a imagem 

visual permanecesse fixa, sem qualquer movimento, 62% dos participantes 

reportavam a percepção de dois flashes da imagem visual quando recebiam dois 
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“taps”. A constatação de que um único flash  (uma imagem visual fixa), 

acompanhado por dois “taps”, isto é, pela recepção tátil de dois impulsos, pode ser 

percebido como dois flashes, permitiu aos pesquisadores afirmarem que:    

“Estas descobertas indicam que a percepção visual pode ser 
qualitativamente e radicalmente alterada por um estímulo tátil. Junto 
a outros efeitos de modalidades perceptivas cruzadas, estes 
resultados esclarecem sobre a interconectividade entre modalidades 
e desafiam a antiga crença na particularidade e exclusividade das 
diferentes modalidades perceptivas.”(2005, p.1109, a tradução é 
minha)  

Em 2008, Ladan Shams e seu colega Aaron Seitz, publicaram um artigo direcionado 

especialmente a aspectos pedagógicos, relacionados às suas investigações e 

descobertas científicas, no qual afirmam que “procedimentos multissensoriais se 

aproximam mais do cenário social natural e por isso são mais adequados para a 

aprendizagem” (Shams and Seitz, 2008, p. 411, a tradução é minha). Neste artigo 

eles anotam ainda que a interação entre modalidades sensoriais é a regra e não a 

exceção nos processos informacionais humanos. Para ratificar esta afirmação eles 

citam os resultados de testes nos quais um grupo de participantes deveria 

memorizar uma informação apenas visual, enquanto outro grupo deveria memorizar 

uma informação na qual à modalidade visual era acrescida uma informação sonora 

(modalidade auditiva). Eles verificaram que o grupo ao qual foi oferecida a 

informação multimodal memorizou mais rapidamente e facilmente as informações e 

era capaz de evocá-las (evidenciar haver memorizado) mesmo quando uma das 

modalidades sensoriais participante no processo de aprendizagem não era 

apresentada.  Os testes realizados além de evidenciarem a facilitação provocada na 

aprendizagem pelo uso de informações multimodais, salientaram, também, que a 

correspondência de significados culturais entre os recursos multissensoriais 

utilizados é altamente relevante. Por exemplo, a apresentação da imagem visual de 

um sino de igreja e a audição do som que lhe corresponde naquela comunidade.   

A partir do segundo decênio do século atual a interconectividade, o cruzamento de 

modalidades perceptivas, e o caráter multimodal da nossa percepção de mundo é 

um fato corroborado por pesquisas como estas realizadas pelo laboratório 

americano e pelos registros em imagens visuais, gravadas digitalmente, dos fluxos 
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energéticos que demarcam a ação e conexão neuronal em nosso cérebro. A 

hipótese freudiana (Freud, 1895) das vias neuronais com suas facilitações e 

barreiras de contato foram comprovadas, assim como a inter-relação entre os 

“padrões neurais” ou “imagens mentais” indicada por Damásio (1999).  

No âmbito da educação torna-se, portanto, necessário considerar as diferentes 

modalidades sensoriais e os modos de aprimoramento de cada uma das 

modalidades em suas peculiaridades. Mas, especialmente, torna-se necessário 

buscar compreender, e utilizar com competência, as possibilidades que a 

interconectividade e os cruzamentos entre as modalidades sensoriais oferecem.  

3. Neurociência e educação 

O que surge na sua mente quando você relembra a casa da sua avó? 

Eu tenho na memória todo um conjunto de imagens mentais sobre a casa de minha 

avó. Lembro da porta de entrada, lembro das cortinas cor de vinho do corredor 

(modalidade visual), lembro do som dos chilenos da minha avó percorrendo a 

distância até chegar a porta de entrada (modalidade auditiva), lembro do cheiro de 

loção que emanava do seu corpo quando ela me abraçava e do cheiro de sopa que 

vinha da cozinha (modalidade olfativa), lembro do gosto da sopa e do pão quentinho 

com manteiga (modalidade gustativa). Todas essas imagens, cada uma delas e 

muitas outras, compõem o mosaico mental que vivificam na minha memória a 

presença da minha avó. O conjunto de imagens mentais atribuem um significado a 

palavra “avó” e ao grau de parentesco que ela indica em nossa língua e cultura. 

3.1. As modalidades sensoriais, a memória e a aprendizagem  

A nossa memória é multimodal. Ela agrega percepções e registros de várias 

modalidades sensoriais ainda que estejamos acostumados a privilegiar a 

modalidade visual. Talvez a segunda modalidade de percepção e registro mental à 

qual recorremos mais facilmente seja a modalidade olfativa. O cheiro assim como a 

visualidade nos atingem por inteiro, em um instante. A simultaneidade da visão e do 

odor, não se repete para o tato, o som, ou o gosto. Estas últimas modalidades 

perceptivas são, em geral, sequenciais. Elas não nos são dadas como um “golpe de 
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vista” ou a invasão de um cheiro, mas dependem de um continuum. Assim como a 

percepção do gosto depende de uma sequencia de movimentos de mastigação 

acompanhados de uma sucessão de sensações gustativas, também as modalidades 

auditiva e tátil dependem de uma sequencia, seja ela de notas musicais, de sons 

vocais, ou de espaços, temperaturas e texturas, percorridas com a palma da mão. 

3.2. As práticas multimodais nos processos de aprendizagem 

Se a aprendizagem está fortemente implicada em memorização e se a memorização 

envolve a inscrição de impressões nos neurônios nas diversas áreas cerebrais que 

envolvem diferentes modalidades perceptivas, então as ações educacionais que 

estimulem ao mesmo tempo múltiplas modalidades sensoriais têm maior 

probabilidade de êxito. 

A pesquisa e experiência docente que realizei permitiram que eu vivenciasse a 

prática multimodal em procedimentos de ensino de desenho para crianças cegas. 

Quando divulguei o estudo de caso longitudinal realizado com Manuella entre os 

anos 2002 e 2009, enfatizei o aspecto sensoriomotor. Destaquei, então, a 

modalidade motora como aquela que, na ausência da modalidade perceptiva visual 

poderia substituir, como recurso de aprendizagem imitativa, todo um processo 

humano, natural, que ocorre usualmente por meio da visualidade. Eu havia 

compreendido que para as crianças que nascem cegas, o modo de aprender a 

escovar os dente, pentear o cabelo ou segurar um lápis, demandava a memorização 

de atos motores. Igualmente, aprender a desenhar exigia a memorização e imitação 

de um gesto realizado junto com o professor (Duarte, 2011).  

Mas, na pesquisa realizada com Manuella e mais tarde com João e Ellen, pude 

experimentar, também, o cruzamento de outras modalidades sensoriais. A 

combinação entre a modalidade motora (que traça linhas de desenho no papel) e a 

modalidade sonora (o uso de cantigas populares) foi intensamente utilizada quando 

o que estava em questão era a aprendizagem do desenho. 

Na experiência com Manuella, a aprendizagem do traçado do círculo foi atingida 

com certa tranquilidade. A circularidade motora do movimento exigido encontrou 

alguma dificuldade apenas no seu fechamento. O mesmo não aconteceu na 
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aprendizagem do quadrado e do triângulo, onde as dificuldades foram maiores. 

Como já ressaltei anteriormente (Duarte, 2011) essas duas figuras geométricas, que 

junto com o círculo deveriam formar o conjunto de figuras básicas e permitir a 

construção de uma série de desenhos (pelas combinações que possibilitam), 

apresentaram entraves quase intransponíveis a sua aprendizagem. Os recursos 

para vencer esta barreira surgiram da combinação entre os gestos motores e a 

modalidade auditiva. Cantigas de roda, sílabas sonoras, marcação de ritmo,  foram 

alguns dos recursos sonoros utilizados. Nestes casos, a orientação de colegas, 

professoras de música, foi essencial.  

No caso de crianças cegas muito pequenas, que ainda nem garatujavam, como 

João e Ellen, cantigas de roda com letras adaptadas foram o recurso mais usado a 

fim de que o ritmo da cantiga imprimisse um ritmo nos exercícios de grafismo. O 

entusiasmo e o prazer experimentado pelas crianças tornavam-se evidentes sempre 

que eu associava o gesto de traçar linhas às canções.   

Recentemente, frente aos primeiros testes práticos de utilização do Vocabulário 

Pictográfico (Duarte e Piekas, 2013) com crianças com déficits motores e 

intelectuais, eu percebi com clareza que o ensino do traçado de toda e qualquer 

linha gráfica pode se tornar mais assimilável e prazeroso quando trabalhado junto a 

uma expressão sonora.  Creio, realmente, que as linhas e figuras geométricas que 

compõem a base de composição dos elementos pictográficos do Vocabulário 

deverão ser associadas de modo fixo a um determinado som. Estou sugerindo aos 

pesquisadores que definam cada movimento gráfico pré-codificado também com um 

código sonoro. Deste modo, teríamos, por exemplo:  
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Fig. 1. Exemplo de combinação entre códigos gráficos e sonoros. Fonte: Concepção da autora. 

Seguindo ainda Piaget e Wallon, tenho ressaltado a necessidade de tornar  

concretos os exercícios de aprendizagem por meio de objetos tridimensionais que 

realmente fazem parte do cotidiano infantil ou do jovem com necessidades 

educacionais especiais. O uso, por exemplo, de “cobras” confeccionadas em 

madeira maleável tem se mostrado um recurso altamente valioso para o ensino do 

traçado gráfico da linha. Após brincar com as “cobras”, ouvir histórias, e realizar 

movimentos táteis sobre a superfície deste objeto, as crianças encontram 

claramente mais entusiasmo e facilidade para realizar os traçados definidos com e 

na brincadeira. 

Nesta proposta, o uso de objetos tridimensionais e de exercícios táteis torna mais 

evidente o caráter multimodal dos procedimentos de ensino. Estes procedimentos 

requerem: a experiência tátil com um objeto que provoque a aprendizagem do 

movimento de traçado antes de que ele ocorra como grafia de uma linha; e a 

experiência motora do traçado da linha visual associada à marcação de um tempo  

(duração) por meio da produção de um equivalente sonoro ao ato de traçar. 

Considerações Finais 

Durante meus longos anos como professora de Artes Visuais para a Educação 

Infantil e o Ensino Fundamental observei crianças emitindo sons enquanto 

desenhavam, geralmente onomatopeias que concretizavam sonoramente o choque 

entre automóveis ou o rápido percurso de um avião. Nas paredes das salas de aula, 

que eu dividia com meus colegas de outros conteúdos, imagens visuais eram 

apresentadas com a grafia de palavras que evocavam os seus sons. De algum 
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modo, um ou outro procedimento de ensino ou recurso de produção gráfica já 

evidenciavam, “naturalmente”, a presença de procedimentos multimodais.  

Neste artigo, busquei traçar um percurso entre um projeto pedagógico com 

orientação seletiva e vocação unimodal, e pesquisas científicas atuais, que buscam 

apreender, por meio de testes controlados e com os recursos inovadores 

propiciados pelas novas tecnologias, como realmente o nosso cérebro e a nossa 

mente funcionam.  

As informações científicas parecem inequívocas: processos pedagógicos que 

estimulem a interconectividade, isto é, que atinjam múltiplas modalidades 

perceptivas sensoriais, provocam uma aprendizagem mais consistente e duradoura. 

Corroboram com estes dados, minha própria experiência com o ensino de desenho 

para crianças com necessidades educacionais especiais.  Importa ressaltar que, 

conforme reiterou o grupo de pesquisadores norte-americanos do Laboratório de 

Percepção Visual e Multissensorial (Lab of Visual&Multisensory Perception) trata-se, 

apenas, de observar e replicar os eventos que ocorrem no mundo e que nos expõem 

diariamente a percepções sensoriais múltiplas e simultâneas.   
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