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CONVI(VER) AS ARTES VISUAIS:  
POR UMA EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

 
 

Taís Santiago - UnB 

 
 

RESUMO: Este artigo se propõe a analisar e contribuir para reflexões sobre uma dentre 
várias possibilidade de valorização das diferenças no aprendizado em artes visuais de 
pessoas cegas e videntes no contexto escolar brasileiro. Argumentando então em favor de 
um ambiente escolar mais acessível e inclusivo a todos.  
 
Palavras-chave: Inclusão, deficiência visual, equidade, aceitação. 
 
 
SOMMAIRE: Cet article vise à analyser et réfléchir sur l'une des nombreuses possibilités de 
valorisation des différences dans l'apprentissage en arts visuels pour les personnes 
aveugles et voyants dans le contexte scolaire brésilien. Ensuite, plaidant en faveur d'un 
environnement scolaire plus accessible et integrateur pour tous.  
 
Mots-clés: inclusion, déficience visuelle, l'équité, acceptation. 

 
 

Introdução 

No contexto brasileiro, devido a fatores históricos e culturais, nota-se com frequência 

certa dificuldade de lidar com diferenças em sala de aula. Dentre essas diferenças 

podem ser citados exemplos, como diferença física, mental ou gênero; entretanto 

todas elas dizem respeito ao reconhecimento da singularidade do outro e do seu 

pertencimento ao espaço. O caso dos cegos em relação às aulas de artes visuais é 

um bom exemplo de desafio para educadores em artes visuais.  

A observação da falta de proximidade com a realidade das aulas de artes para 

pessoas cegas, acoplado com a ausência de recursos didáticos e acadêmicos 

voltados para área de arte fazem ser possível perceber a existência de obstáculos 

para o ensino da arte de forma inclusiva.  

Este artigo leva em consideração, como base teórica, principalmente a abordagem 

cognitiva, buscando uma formação intelectual que integre a mente e o corpo; não 

excluindo a importância e a correlação com outras abordagens como a expressiva, 

perceptiva, cultural e interdisciplinar.  
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Serão consideradas as bases filosóficas do filósofo Merleau-Ponty relacionando 

experiências do ver e do tocar. Assim como a Teoria das Múltiplas Inteligências do 

neurocientista Howard Gardner, a qual valoriza nos seres humanos tipos 

diferenciados de inteligências. Compreendendo também a percepção de que os 

alunos aprendem e veem de maneiras diversas, reconhecendo e relacionando as 

múltiplas inteligências com o as variadas maneiras de aprendizado escolar. 

Além desses, são levadas em conta também ideias de artistas contemporâneos 

brasileiros como a Lygia Clark, que criaram uma arte participativa e, 

consequentemente mais inclusiva. Assim como opiniões e fala em entrevista do 

fotógrafo Evgen Bavcar1. 

Deficiência Visual- O que é? 

Atualmente resultados indicam que em torno de 80% das informações adquiridas e 

dos estímulos do ambiente captados pelos seres humanos se dão pelo olho 

(BRASIL, 2007, p. 14), pois “a função do olho é captar a luz do meio ambiente e 

convertê-la em impulsos nervosos” (ROCHA E RIBEIRO-GOLÇALVES, 1987, p. 21), 

de forma que essa luz é entendida pelo cérebro como informação. 

Segundo Rocha e Ribeiro-Gonçalves, do ponto de vista médico, a deficiência visual, 

é a redução ou ausência de forma irremediável do funcionamento do órgão da visão, 

o olho; no nervo óptico ou no cérebro, possuindo vários graus de acuidade e visão 

residual.  

Os fatores que causam a cegueira podem ser fisiológicos ou neurológicos em 

decorrência de infecções, acidentes ou doenças. Ela pode ocorrer desde o 

nascimento, quando é chamada de cegueira congênita; ou posteriormente, sendo 

chamada de cegueira advertida ou adquirida. (BRASIL, 2007, pág. 15) 

Quando existe uma redução significativa, mas não total da visão, dá-se o nome de 

visão subnormal, baixa visão, ambliopia ou visão residual. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais de Adaptações Curriculares, “sob o enfoque educacional, 

trata-se de resíduo visual que permite ao educando ler impressos a tinta, desde que 

se empreguem recursos didáticos e equipamentos especiais”. (BRASIL, 1998 p. 26) 
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Esses recursos especializados para pessoas com baixa visão, podem ser: óticos 

(lupas, telescópios e óculos bifocais); não ópticos ( papeis com fontes ampliadas e 

utilização de bonés ou chapéus para a diminuição da luminosidade) e eletrônicos 

(programas como o DOSVOX).  

Quando há ausência total da visão é chamado de cegueira total ou amaurose. Neste 

caso, as pessoas não possuem a capacidade de percepção luminosa do ambiente, 

de forma que os recursos descritos acima não tenham utilidade para estas pessoas. 

Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Adaptações Curriculares, 

sob o enfoque educacional, a cegueira representa a perda total ou o 
resíduo mínimo da visão que leva o indivíduo a necessitar do método 
braille como meio de leitura e escrita, além de outros recursos 
didáticos e equipamentos especiais para a sua educação (BRASIL, 
1998, p. 26) 

Educação Para Eles 

Historicamente a educação existiu como privilegio de poucos, de uma elite com 

respaldo das políticas e legislações vigentes. Em tempos remotos era possível 

encontrar teorias e praticas segregadoras, inclusive sobre a questão do acesso à 

educação. A democratização, os direitos humanos e a opinião da sociedade vêm 

sendo aos poucos mudando essa realidade. Apesar de que, ainda hoje existam 

pessoas videntes2, que segundo Bavcar (1997) abordam “geralmente um cego como 

um Édipo depois do ato.”  

Entretanto, a preocupação com a inclusão de pessoas com habilidades 

diferenciadas na educação e na sociedade é consideravelmente recente. (BRASIL, 

2001) Na Constituição Federal de 1988, em seu artigo 208 é declarado que ocorrerá 

“III – O atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino.”  

Foram então iniciadas políticas e reuniões mundiais que debatem sobre a inclusão e 

participação ativa desses grupos em classes comuns com adequações de ensino 

para cada particularidade. A Conferência Mundial sobre Educação para Todos 

ocorrida na Tailândia, em 1990, foi um marco para o estabelecimento os primeiros 
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passos da política de educação inclusiva, tratando sobre a universalização da 

educação e da promoção da equidade.  

A concepção de educação inclusiva surgiu depois da criação da Declaração de 

Salamanca em 1994, na Conferencia Mundial sobre Necessidades Especiais: 

Acesso e Qualidade, da UNESCO. A declaração propõe "Regras Padrões sobre 

Equalização de Oportunidades para Pessoas com Deficiências" na qual proclama, 

dentre outros itens que “sistemas educacionais deveriam ser designados e 

programas educacionais deveriam ser implementados no sentido de se levar em 

conta a vasta diversidade de tais características e necessidades,” (BRASIL, 2001) 

Assim, a implementação da educação inclusiva no Brasil ocorreu com a Lei de 

Diretrizes e Bases nº 9394 de 1996 em seu Capitulo V onde trata exclusivamente da 

educação especial. É confirmado então o artigo 208 da Constituição e determina 

também que a educação em classes especiais ou ambientes separados devem ser 

utilizados apenas em caso de total impossibilidade por condições específicas do 

aluno de inclusão na classe regular.  

No entanto, a inclusão nas classes comuns de estudantes com deficiências mostrou 

evidente que a prática pedagógica tradicional é ineficaz para o ensino e 

aprendizagem para grande parte dos alunos. Tendo em vista que é baseada apenas 

na transmissão de conhecimentos de forma homogênea, rígida e desconsiderando 

contextos dos estudantes. (LEITE e SILVA, 2008) 

Dessa forma, várias leis vêm sendo criadas e ajustadas com base em avaliações e 

supervisões do ensino para pessoas com necessidades educacionais especiais. 

Pode-se citar a Lei nº 10.172 de 2001, a qual aprova o Plano Nacional de Educação, 

estabelecendo 27 (vinte e sete) metas e objetivos para a educação de pessoas com 

necessidades educacionais especiais. Em 2008 foi criada a Política Nacional De 

Educação Especial Na Perspectiva Da Educação Inclusiva “visando constituir 

políticas públicas promotoras de uma educação de qualidade para todos os alunos”. 

(BRASIL, 2010) 

É importante salientar que as políticas nacionais e mundiais sobre a inclusão destas 

pessoas na sociedade tem que ocorrer paralelamente na educação, na saúde física 
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e mental e na vida social (no lazer, financeiramente e no transporte por exemplo). 

Possibilitando cada vez mais acesso e condições de melhor vivência e autonomia, 

para que os cegos não se sintam incapazes, precisando de assistência em tudo e 

em todos os momentos, tornando-os mais independentes. Transformando assim, 

problemas em diferenças e tolerância em aceitação. 

Arte Para Todos 

O ensino de Artes no Brasil somente foi oficializado com a Lei de Diretrizes e Bases 

da Educação Nacional nº 9.394/96, que tornou as Artes disciplina obrigatória do 

currículo escolar na Educação Infantil, no Ensino Fundamental e Educação 

Profissional, no artigo 26, parágrafo 2º: “O ensino de arte constituirá componente 

curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover 

o desenvolvimento cultural dos alunos”. 

Assim a arte foi reconhecida como área de conhecimento, deixando de ser somente 

atividades, e passando a ter um conteúdo próprio ligado à cultura artística. Loyola 

(2010) argumenta que  

as concepções contemporâneas do ensino de Arte pressupõem a 
arte como área de conhecimento, como expressão e como cultura e 
as orientações didáticas devem priorizar ações e intervenções que 
estimulem a construção de conhecimentos em arte e a ampliação da 
percepção estética dos alunos. (LOYOLA, 2010) 

A heterogeneidade dos alunos em uma mesma turma é diariamente percebida em 

todas as disciplinas no ambiente escolar. Entretanto, numa sociedade onde nota-se 

a primazia de conteúdos de matemática e português, não há muito espaço 

direcionado para artes, por exemplo, que acabam por ficar no segundo plano, tendo 

em vista que, como argumenta Gardner, a sociedade coloca as inteligências3 

linguística e lógico-matemática “em um pedestal”.4 (GARDNER, 1995). Gardner 

(1995) acredita que apesar de não haver inteligências inerentemente artísticas, 

todas as inteligências podem funcionar de maneiras artísticas à medida que o 

indivíduo opte por explorar essas propriedades. 

No entanto, “essa maneira de pensar a educação escolar em Artes deve ser 

acessível a todos, numa concepção de escola democrática” (FUSARI e FERRAZ, 
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2001. p. 24). Mas, ainda hoje, não há grande incentivo e espaço valorizado para 

trocas de experiências e saberes da arte na escola. Cabe então ao educador em 

artes visuais encarar essa questão, essas dificuldades e opiniões desfavorecedoras 

em relação às artes (visuais, música e teatro) entranhadas na sociedade.  

A artista e educadora Fayga Ostrower relata no prólogo do livro “Universos da Arte” 

sobre um convite para dar aulas de arte. Conta que  

Há cerca de 11 anos, recebi um convite surpreendente: ministrar um 
curso de arte aos operários de uma fábrica. Além de insólito, o 
convite não deixava de ser algo inquietante. Dadas as circunstâncias 
da época, não faltavam motivos de preocupação, sobretudo com 
eventuais interpretações que pudessem surgir em torno de tal 
empreendimento. Mas acabei aceitando o convite e durante sete 
meses dei um curso sobre os princípios básicos da linguagem visual 
e de análise crítica. Tornou-se uma experiência extraordinária para 
mim, experiência pedagógica e também humana. (OSTROWER, 
1983. p. 17) 

Neste trecho podem-se perceber semelhanças em relação a não aceitação do 

ensino aprendizagem das artes visuais para determinados públicos. Existem 

questões como: para quê dar aula de artes pra um cego? O que eles vão fazer com 

isso? Pensando nessas perguntas podemos chegar à conclusão de que além do 

ensino de artes nas escolas serem comumente tratado por estudantes e professores 

como disciplina menos importante que português e matemática, o público também 

era, e ainda é categorizado, como social e culturalmente aceito ou não a aprender 

sobre esta área de conhecimento. 

Em relação a obras de arte dedicadas a esse público, artistas como Velazquez 

(Blind Woman) e Edvard Munch (Self Portait During Eye Desiese) criaram imagens 

tematizando os cegos e a cegueira, no entanto eram obras sobre eles e não para 

eles. A artista brasileira Lygia Clark criou a série “Bichos”, na qual estruturas de 

alumínio com dobradiças permitiam ao público espectador participador a 

manipulação das formas. Lygia Clark se tornou a pioneira da arte participativa no 

mundo.  

Tornou-se a partir de então cada vez mais comum a disponibilização de obras de 

arte ao toque, como as do artista Hélio Oiticica, que defendia a experimentação 
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tornando o público participante de atividade criadora. Um exemplo de obra 

participativa de Hélio Oticica é o “Parangolé”, que consiste em uma espécie de capa 

para vestir contendo diferentes textos, imagens e cores. 

Mas muitas vezes essa disponibilidade é feita com nenhuma ou pouca adequação 

das peças ao toque de uma pessoa sem visão, acarretando em experimentações 

malsucedidas (ALMEIDA, CARIJÓ E KASTRUP, 2010). Alegam ainda que exista a 

desconsideração do funcionamento do sistema tátil, tomada muitas vezes 

equivocadamente como análogo ao sistema visual. 

 Esta problemática conduz para o pensamento de que é possível e muitas vezes 

necessária aos educadores em artes visuais a proposição à pessoa cega o fazer 

artístico em sala de aula, para que assim haja uma preparação prévia para utilização 

adequada dos outros sentidos e dos conhecimentos artísticos. Além da proposição 

de aulas de artes visuais ser vantajosa para os alunos cegos, a inclusão dos cegos 

em classes comuns é necessária e legalmente prevista.  

A inclusão de estudantes cegos em classes comuns pode trazer enriquecimento 

também para alunos videntes. Dentro de uma gama de vantagens, podem ser 

citadas: conhecer outras formas de viver o mundo, conhecer e aceitar o próximo e 

desenvolver atividades aguçando outros sentidos que não apenas visão. Com a 

convivência saberão lidar com a diferença, aprendendo formas de descrição de 

ambientes, imagens e objetos para que o grupo seja capaz de ajudar de maneira 

adequada, lembrando que cada pessoa é diferente em gostos e necessidades, não 

excetuando os cegos.  

Quanto ao aluno cego, ele pode compreender outra forma de ver a arte além da 

forma somente visual, por meios táteis. O filósofo Merleau-Ponty faz apontamentos 

sobre a separação e hierarquia dos sentidos humanos, enfatizando a visão e o tato. 

Relata que  

Do ponto de vista do meu corpo, nunca vejo iguais as seis faces do 
cubo, mesmo se ele é de vidro, e todavia a palavra « cubo » tem um 
sentido; o cubo ele mesmo, o cubo na verdade, para além de suas 
aparências sensíveis, tem suas seis faces iguais. À medida que giro 
em torno dele, vejo a face frontal, que era um quadrado, deformar-se, 
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depois desaparecer, enquanto outros lados aparecem, e tornam-se 
cada um, por sua vez, quadrados. (Merleau-Ponty, 2006, p. 273-274)  

Pensar sobre a ilusão que os olhos criam faz o autor concluir posteriormente que o 

tato seja mais fiel e verdadeiro ao objeto. Para ele, o ver tem uma relação intrínseca 

com o tocar, e vemos não somente com os olhos, mas é essencial o toque com todo 

o corpo, em seus outros sentidos, pois ver é tocar de longe, de forma que a cada 

instante, as pessoas são tato ou visão. Existe então uma ambiguidade da existência 

corporal: corpo quando toca um objeto, este também é tocado.  

O filósofo Didi-Huberman (1998) também argumenta que a experiência visual é 

ambivalente. O ver para ele é um ato pessoal e aberto que cria uma relação entre o 

sujeito e o objeto olhado, trazendo então ilusões e interpretações diferentes para 

cada pessoa que vê. 

Contudo, é necessário também que os alunos videntes percebam que a visão não é 

a única forma de ver e talvez sequer a mais correta. É necessário colocar o cego no 

contexto do vidente assim como o vidente no contexto do cego, pois, como 

argumenta Bavcar (2001) o mundo não é separado entre pessoas com cegueira e 

videntes, todos coexistem. Cada pessoa vê de uma forma diferente. É necessário 

mostrar que existe valor na diferença, e se uma pessoa está aberta a aceitar com 

respeito o outro, ela poderá aprender com novas experiências.  

Bavcar (2001), fala sobre a incompreensão dos videntes em relação à arte das 

pessoas cegas quando diz: “É difícil para mim fazer contatos com pessoas do 

cinema porque existem muitos preconceitos, não encontro produtores. Então fiz 

alguns filmes por minha conta, pois quero fazê-los com minhas palavras, não com as 

palavras dos outros.” O artista, em outra entrevista dada em Paris em 1997, reafirma 

essa ideia ao declarar que “os cegos têm direito a sua palavra própria.” 

Arte como um processo inclusivo 

Definir a abrangência e o valor da arte é uma tarefa difícil que sempre se torna de 

certa forma incompleta, mas segundo Barrett (1982) é composta por uma mescla de 

três elementos essenciais que se inter-relacionam e se modificam mutuamente. Eles 

são: o elemento conceptual (ideias, impulsos e sentimentos – trata a realidade 
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pessoal); o operacional (meios, materiais e técnicas) e o elemento síntese (dinâmica 

das formas visuais, realizar a ideia através dos materiais).  

A arte como conhecimento- descobrindo, experimentando, criando conhecimento, 

desenvolvendo atividades manuais e mentais, inter-relacionando a esses três 

elementos, os aspectos culturais e outros fatores influentes, pode também ser uma 

forma de complementar o aprendizado de outros saberes, criando outras reflexões. 

Assim, também como maneira de expressão dos próprios sentimentos, emoções e 

pensamentos, o autoconhecimento, a autoaceitação, a mensuração dos limites 

sensoriais. 

Esses processos individuais de autoconhecimento são propostos na viagem interior 

da obra “Máscaras Sensoriais” de Lygia Clark, na qual as máscaras confeccionadas 

de diversos tecidos; nos olhos, são costurados diversos objetos alterando a visão; 

no nariz, colocados cheiros distintos e dispositivos modificadores sonoros. É 

proporcionado assim, um isolamento do participante, de forma que possa interiorizar 

e refletir sobre si.  

Pode-se levar em conta ainda outra questão: como possibilitar o acesso de pessoas 

com cegueira à aprendizagem das artes visuais que, em sua maioria, são feitas para 

serem vistas? Como é argumentado no Atendimento Educacional Especializado, 

desde a infância “a visão reina soberana na hierarquia dos sentidos e ocupa uma 

posição proeminente no que se refere à percepção e integração de formas, 

contornos, tamanhos, cores e imagens que estruturam a composição de uma 

paisagem ou de um ambiente.” (BRASIL, 2007, p. 15) 

Para estudantes amblíopes, com baixa visão, é possível a condução das aulas com 

por exemplo, a ampliação dos tamanhos das imagens em um projetor. No entanto, 

para estudantes com cegueira total esse recurso não é útil e nem sequer inclusivo. 

Tendo em vista que inteligências e conteúdos que envolvem as artes não devem ser 

incentivados somente àqueles que possuem visão, existem outros fatores 

importantes dentro de sala de aula comuns em relação às artes: nem todos os 

conteúdos são possíveis de ser trabalhados da mesma forma com todos os 

estudantes (cegos e videntes). No entanto “os alunos cegos podem e devem 
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participar de praticamente todas as atividades com diferentes níveis e modalidades 

de adaptação que envolvem criatividade, confecção de material e cooperação entre 

os participantes.” (BRASIL, 2007, p. 26) 

Um professor de artes com alunos cegos tem necessidade de adequar formas 

didáticas e métodos a serem trabalhados em sala de aula. Assim como é afirmado 

no Atendimento Educacional Especializado “algumas atividades predominantemente 

visuais devem ser adaptadas com antecedência e outras durante a sua realização 

por meio de descrição, informação tátil, auditiva, olfativa e qualquer outra referência 

que favoreçam a configuração do cenário ou do ambiente.” (BRASIL, 2007, p. 25) A 

adaptação pode ser interpretada como flexibilização, pressupondo alterações ou 

modificações no processo educacional. (LEITE e SILVA, 2008) 

Almeida, Carijó e Kastrup (2010) alegam que investigando iniciativas inclusivas em 

diversos ambientes, como museus e escolas, é possível identificar três formas de 

apresentação de obras de artes para pessoas cegas: técnica de alto-relevo, 

exposição de esculturas e utilização de texturas como representação de cores. Mas 

para que isso aconteça, tem que se garantir a especialização dos professores para 

trabalhar com este público, a adequação ao ambiente escolar, entre outras medidas.  

Em relação aos alunos cegos, é preciso que adquiram uma nova base de 

entendimento de linguagem de compreensão de imagens sendo dadas em escolas 

especiais ou em educação integral. Os alunos poderão, com o tempo, organizar 

novos esquemas, estruturas de conhecimento e interpretação de informações sobre 

o mundo. Bavcar (2001) comenta sobre as novas formas de compreensão e 

reorganização do mundo depois da cegueira, explicando que 

É uma nova realidade. Mas se não existe um objeto de base para a 
construção de outras coisas, não posso construir nada. [...] 
compreender uma pintura é algo muito complicado se não possuo 
um sistema de construção da totalidade interior. Os mesmos quadros 
que existem na exterioridade devo transportar para minhas galerias 
interiores. (BAVCAR, 2001) 

Na entrevista dada em 1997, Bavcar faz uma analogia das imagens que tinha antes 

da cegueira com eventos ocorridos e experiências posteriores: 
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“estas imagens são a matéria-prima, me dando a possibilidade de 
olhar o mundo inteiro. Eu posso ver, por exemplo, uma pororoca, no 
Brasil. Eu a olho através de um pequeno rio esloveno, que se chama 
Socia, muito azul. Eu vejo a pororoca se desenhando na minha 
cabeça, este fenômeno do mar que envia suas ondas para o interior 
de um rio, o Amazonas.” (BAVCAR, 1997) 

Na perspectiva das Inteligências Múltiplas de Gardner (1995) a riqueza da arte está 

na sua capacidade múltipla de se acercar e construir o conhecimento. É necessário 

dar ao estudante o espaço e o tempo de produzir e aproximá-lo de forma que ele 

possa apreciar trabalhos de outros, mas também o próprio. Tendo este ponto de 

vista, Fusari e Ferraz (2001) argumentam que um curso de artes só pode ser 

consistente caso incluam o “fazer artístico” tanto pessoal como grupal, e 

elaborações sensíveis-cognitivas face às próprias criações e as de outros 

estudantes. 

Os alunos chegam à sala com experiências de vida e reflexões que os professores 

podem levar em consideração de forma positiva. Loyola (2010) argumenta que se o 

professor partir dos conhecimentos prévios do estudante, do que é comum e do que 

eles apreciam é possível estimular a descoberta, a exploração e a experimentação 

de outras alternativas em artes visuais. Assim “o ensino de Arte ganha autonomia e 

atua como possibilidade de alargamento do campo do conhecimento e da qualidade 

das experiências estéticas e visuais.” (LOYOLA, 2010) 

Desta forma o professor está presente para mediar, pontuar, e o aluno compreende 

por si, formando e corporificando o próprio conhecimento que vai além da 

informação. O educador em artes visuais estará fazendo da aula não uma 

transmissão de informações, e sim, construindo conhecimento junto com os alunos. 

Para isso, o professor deve adequar, ou traduzir, a informação ao nível de 

desenvolvimento atual do estudante, sendo possível o aprendizado de qualquer 

conteúdo em qualquer idade, dependendo apenas da mediação adequada.  

O professor dará ao estudante possibilidades de reinventar o que aprende em novas 

experiências tanto em sala de aula quanto em espaços além dela, como exposições 

(Além do Olhar de Hércules Barsotti) museus e galerias de arte (Pinacoteca de São 

Paulo e Museu do Futebol, por exemplo). Podendo assim começar a trabalhar o que 
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Gardner chama de “educação centrada no indivíduo”, levando seriamente em 

consideração a grande variedade de inteligências (GARDNER, 1995, p. 6). 

O artista Bavcar defende que a posse da imagem não é exclusiva de videntes. Ele 

afirma que “todo cego tem o direito de dizer “eu me imagino”. E se imaginar, é ter 

imagens. Mesmo que eu diga, por exemplo “Eu te imagino como um elefante”.” 

(BAVCAR, 1997) Argumenta também que não há motivos para que inexistam 

imagens produzidas por pessoas não videntes. Em entrevista, quando perguntado 

se suas fotografias são uma rebelião contra a cegueira, Bavcar responde:  

Sim, mas também uma compreensão da cegueira. Todos os 
fotógrafos precisam de um quarto escuro, devem revelar seus filmes 
em uma sala escura. E toda a minha vida é uma sala escura, eu sou 
uma sala escura, usando uma máquina por onde entra a luz. Por que 
não poderia fazer fotos? Isso não é uma provocação e sim um desejo 
interior de fazer imagens. (BAVCAR, 2001) 

Considerações Finais 

Discussões sobre a educação inclusiva tem cada vez mais espaço na sociedade 

brasileira atual. Falar sobre a educação em arte no contexto escolar de educação 

inclusiva, ainda está em seus passos iniciais. Mas para mudar o histórico de 

exclusão ao cego é necessário não só o esforço de alguns, mas sim de educadores 

em artes, tutores ou governantes, e da sociedade como um todo. Condições de 

equidade de viver em sociedade só serão possíveis quando todos perceberem que 

não existe somente um tipo de inteligência, uma forma de ver, de aprender e de 

viver. 

A arte é uma porta para essa mudança, pois com ela é possível desenvolver várias 

outras inteligências, tendo em vista a importância de levar a sério todas as 

inteligências sem priorizar somente algumas. A inclusão em sala de aula deve 

acontecer não só em aulas de português e matemática, mas em todas as disciplinas, 

assim as relações de cidadania começam desde o período escolar em diferentes 

contextos. Hoje, muitos dos preconceitos acontecem, entre outros motivos, pela falta 

de informações e pela segregação da convivência. Mas, dessa parte, a escola pode 

intervir e modificar. 



 
 

783 
 

23º Encontro da ANPAP – “Ecossistemas Artísticos”  

15 a 19 de setembro de 2014 – Belo Horizonte - MG 

 

Conviver com pessoas com habilidades específicas proporciona a todos a 

percepção de que nem sempre prestamos atenção nas pessoas, coisas e 

momentos, pelo menos não em sua complexa trama de possibilidades. Ao ouvirmos 

uma pessoa cega descrever uma escultura é possível aprender que muitas vezes 

ele enxerga detalhes que muitas vezes o vidente não consegue ver: os cegos têm 

uma forma diferenciada de ver o mundo, não inferior, não superior, mas apenas uma 

outra forma de ver que merece tanto espaço quanto as outras. 

 
 
 
NOTAS 

                                            
1 Evgen Bavcar é um artista nascido na antiga Iugoslávia. Perdeu a visão devido a dois acidentes na 
infância. Começou a fotografar depois da perda da visão utilizando recursos próprios para o registro 
de suas imagens como a descrição de terceiros das cenas assim, como os sons, o tato e o repertório 
imagético da memória visual. 
2 A palavra vidente será utilizada neste artigo para designar pessoas que enxergam, que não 
possuem deficiência visual. 
3 Na Teoria das Inteligências Múltiplas, define-se inteligência “como a capacidade de resolver 
problemas ou de elaborar produtos que sejam valorizados em um ou mais ambientes culturais ou 
comunitários” (GARDNER, 1995, p. 14) 
4 Segundo Gardner (1995) apesar da possibilidade de existirem inúmeras inteligências, ele localiza 
sete: a inteligência linguística; inteligência lógico matemática; inteligência espacial; inteligência 
musical; inteligência corpóreo-cinestésica; inteligência intrapessoal; inteligência interpessoal. 
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