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BALLESTERO-ALVAREZ, J. A. Multissensorialidade no ensino de desenho a
cegos. 2002. 121 p. Dissertação de Mestrado apresentada à Escola de Comunicações
e Artes, Universidade de São Paulo – São Paulo.

A pesquisa relatada visa responder à questão: a arte pictórica é acessível ao cego?.
Assim, a presente dissertação trata da fidelidade do entendimento tátil do cego e das
imagens criadas em seu imaginário através da leitura tátil e reprodução por meio de
suporte adaptado. Relata e discorre a respeito de como essas imagens são criadas por
meio da multissensorialidade e a possibilidade da produção artística.

Palavras-chave: Educação Especial, Educação Inclusiva, Arte para cegos, Didática
Multissensorial, Pedagogia Especial.
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BALLESTERO-ALVAREZ, J. A. Multisensoriality in teaching drawing to the
blind. 2003. 121 p. Master’s Degree Dissertation submitted to the School of
Communication and Arts of the University of São Paulo – São Paulo.

This research is aimed at answering the question? Is pictorial art accessible to the
blind Thus, this dissertation covers the accuracy of the tactile understanding of the
blind, and of the images created in his/her imagination through the tactile reading
and reproduction by an adapted support. It describes and analyses how these images
are created by multisensoriality and the possibility of artistic production.

Keywords: Special Education, Inclusive Education, Art for the blind, Multisensory
Pedagogy, Special Pedagogy.
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A arte pictórica é acessível ao invidente?
É com essa pergunta que iniciei uma trajetória que não só é intrigante como também
inquietante para mim. Uma outra preocupação nos leva, por exemplo, a refletir:
quanto pode ser explicado ao cego sobre as cores?
Como esclarecimento há de se dizer que, quando falamos de deficientes visuais nos
referimos a um universo que engloba as pessoas portadoras de algum tipo de
deficiência no sentido da percepção visual. Dentro desse universo temos os cegos
que são portadores de cegueira total, os portadores de visão subnormal e os
portadores de baixa visão.
O invidente1 pode entender de desenho, não de maneira direta, naturalmente, porque
a percepção real do feito gráfico não lhe é acessível de imediato, mas sim de outras
maneiras sensoriais, tais como:

o

relevos, utilizados para identificação e reconhecimento de uma grande parte
de informações em substituição à visão;

o

texturas, utilizadas para identificar a diferença entre figuras, fundo, mudança
de cor, diferença de profundidade entre objetos, referência de objetos e
localização;

1

Passaremos a utilizar apenas as expressões: invidente e vidente quando nos referirmos aos alunos com ou sem
restrições visuais, respectivamente.
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sons, porque podem identificar o objeto ou elemento sem um contato direto
ou físico, neste sentido, a relação da percepção auditiva de associar o som ao
elemento físico é diretamente relacionada à quantidade de experiências que o
sujeito tenha passado, como exemplos podemos citar a aproximação de um
veículo quando atravessamos uma via pública ou qual tipo de panela está
fervendo sobre o fogão;

o

temperaturas, como elemento do conjunto das atividades multissensoriais,2
esta percepção auxilia não de uma forma direta na configuração de desenhos
mas de uma maneira intuitiva e pode indicar onde e o que está acontecendo
no ambiente onde estamos, se existe algum equipamento ou dispositivo em
funcionamento como caldeiras, chuveiros, fogões, panelas; da mesma
maneira que a temperatura do conteúdo de um copo, que pegamos nas mãos,
nos leva a idealizar o gosto que sentiremos: água fria, leite quente etc.,
encerrando um conceito do objeto e por fim remetendo a sua configuração
linear descritiva.

A identificação desses fatores comentados é resultado de experiências vividas em
monitorias, oficinas e aulas3 ministradas pelo autor desta pesquisa, realizadas com
invidentes. As atividades propostas procuravam diversificar os materiais e suportes
utilizados para que pudesse, se possível, identificar o maior número de variáveis
como: dificuldades tanto de manuseio (psicomotricidade), de entendimento

2

3

Entende-se por multissensorialidade a utilização de dois ou mais sentidos para a percepção sensorial ou
aquisição sinestésica, relação que se estabelece espontaneamente entre uma percepção e outra.
As monitorias foram desenvolvidas: na XXIII e XXV Bienal Internacional de São Paulo (1996 e 2002); na
Mostra do Redescobrimento (2000); nas obras gravadas de Luis Sacilotto (2001); na 50 anos de TV e + (2001);
na 500 anos de Arte Russa (2002). As oficinas foram desenvolvidas: no SESC Pompéia na mostra de Monteiro
Lobato (1998); na Estação Especial da Lapa (1998); e, no Instituto para Cegos Padre Chico (2001 e 2002). As
aulas foram ministradas na Associação Rodrigo Mendes (2000 a 2003).
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