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RESUMO 

 

SILVA, Giane Corrêa da. Confecção de Material adaptável para alun@s com deficiência 

visual nas aulas de Artes Visuais. 2020. 54 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2020. 

 

 

A dificuldade na inclusão de alun@s não-videntes nas aulas de Artes Visuais tem sido 

relatada por vários professores da área. Nesta pesquisa investigamos materiais disponíveis no 

mercado e o seu custo para a confecção artesanal de um protótipo tridimensional da pintura 

Monalisa, de Leonardo da Vinci - que é uma pintura mundialmente reconhecida -  e a 

utilização e o custo do recurso tecnológico de impressora 3D, apontando as vantagens e 

desvantagens de cada uma, para, em seguida, fazer a validação junto ao aluno/a com 

deficiência visual.  Sabe-se, porém, através da literatura que, quanto mais referências a 

criança tiver em idade precoce, maior a facilidade de assimilação das formas no futuro. Do 

mesmo modo, quanto maior o contato com desenho na idade infantil, maior a probabilidade 

de esta criança no futuro compreender o objeto pela leitura tátil. Tomamos nesta pesquisa o 

caso mais complexo, que é o/a alun@ ceg@ congênit@.  

 

Palavras-chave: Ensino de Arte. Material adaptável em Artes Visuais. Deficiência visual. 

Inclusão.  

 

 
 

 
 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT  

 

SILVA, Giane Corrêa da. Confecção de Material adaptável para alun@s com deficiência 

visual nas aulas de Artes Visuais. 2020. 54 f. Produto Acadêmico Final (Especialização em 

Docência da Educação Básica na Disciplina Artes Visuais) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria 

de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Residência Docente, Rio de 

Janeiro, 2020. 

 

 

The difficulty in including non-sighted students in Visual Arts classes has been reported by 

several teachers in the field. In this research we investigated materials available on the market 

and their cost for the handmade production of a three-dimensional prototype of the Monalisa 

painting, by Leonardo da Vinci - which is a world-renowned painting - and the use and cost of 

the technological resource of a 3D printer, pointing out the advantages and disadvantages of 

each one, and then validate with the visually impaired student. However, it is known through 

the literature that the more references the child has at an early age, the greater the ease of 

assimilation of forms in the future. Likewise, the greater the contact with drawing at an 

infant's age, the greater the likelihood that this child will in the future understand the object 

through tactile reading. In this research we take the most complex case, which is the 

congenital blind student. 

 

Keywords: Art teaching. Adaptable material in Visual Arts. Visual impairment. Inclusion.  
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1 INTRODUÇÃO 

 A dificuldade na inclusão de alun@s não-videntes nas aulas de Artes Visuais tem sido 

relatada por vários professores da área. Como incluir o/a alun@ não vidente nas aulas de 

Artes Visuais? Como desenvolver um material que atenda a esses alunos? Que recursos 

devem ser utilizados? Qual o custo de confecção? São alguns dos muitos questionamentos 

que os docentes se fazem.  

 Profissionais de diversas áreas como artistas plásticos, ilustradores, psicólogos, 

professores, entre outros, vem desenvolvendo pesquisas sobre o sistema háptico e a 

adequação da técnica bidimensional, como a pintura, para a tridimensionalidade.  Questiona-

se qual a melhor estratégia a ser adotada dentre as possibilidades de adaptação de obras de 

arte capazes de atender aos alun@s não-videntes:  a representação em alto relevo, a utilização 

de maquetes ou, ainda, a manutenção da bidimensionalidade, porém, recortando suas linhas 

principais. Essas são as formas mais utilizadas. A audiodescrição pode estar também 

associada a cada uma dessas possibilidades. Se por um lado possuem vantagens, por outro 

lado, contém problemas.  Não dão autonomia e nem trazem experiência estética ao alun@ 

não-vidente. O uso de tecnologias, como a impressora 3D, pode vir a contribuir de algum 

modo para esta questão. Sabe-se, porém, através da literatura que, quanto mais referências a 

criança tiver em idade precoce, maior a facilidade de assimilação das formas no futuro. Do 

mesmo modo, quanto maior o contato com desenho na idade infantil, maior a probabilidade 

de esta criança no futuro compreender o objeto pela leitura tátil.  

 Nesta pesquisa procuramos investigar os materiais disponíveis no mercado para a 

confecção artesanal de um protótipo tridimensional de uma pintura, seu custo, como também 

a utilização e o custo do recurso tecnológico da impressora 3D, as vantagens e desvantagens 

de cada uma, e, em seguida, fazer a validação junto ao alun@ com deficiência visual. 

Tomamos nesta pesquisa o caso extremo, que é o/a alun@ cego congênito, ou seja, o 

indivíduo que perdeu a visão antes dos cinco anos de idade.  
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2 OBJETIVOS 

 2.1. Objetivo Geral 

 

O objetivo desta pesquisa é propor um objeto educacional que possa ser adaptável para 

alunos com deficiência visual nas aulas de Artes Visuais.  

 

  

2.2. Objetivos Específicos 

 

Incluir alunos com deficiência visual nas aulas da disciplina Artes Visuais 

 Desenvolver estratégias de material adaptável para a inclusão de alun@s não-videntes 

nas aulas de Artes Visuais e pesquisar possibilidades tecnológicas para dar aporte de inclusão 

a esses alun@s. 
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3 JUSTIFICATIVA 

 A pesquisa surgiu quando recebemos, em 2016, um aluno do 9º ano com deficiência 

visual, na escola na qual ministro a disciplina Artes Visuais. O aluno tinha acompanhamento 

de uma mediadora em todas as aulas. No entanto, em algumas disciplinas, como Arte, 

percebia-se a dificuldade do processo ensino-aprendizagem, tanto por minha parte, que não 

tinha meios para lidar com a situação, como pelo aluno que, apesar de esforçar-se, tinha as 

suas limitações. A minha inquietação prolongou-se por todo o ano letivo. Também foi 

observada a dificuldade de inclusão do aluno com o restante da turma. Diante deste contexto, 

iniciei uma pesquisa por materiais que pudessem auxiliar o aluno nas aulas de Artes Visuais. 

Busquei inicialmente na sala de recursos da escola, depois entre os colegas e, em seguida, na 

internet. Passei então a questionar o próprio nome da disciplina – Artes Visuais – que, por si, 

já é excludente para os não videntes. 

 Vários estudos foram encontrados na literatura, porém, ainda em fase de pesquisas. 

Muitos estudos remetem à Arte Moderna e Contemporânea; outros concentram-se em criar 

livros adaptados de Arte. Leila Gross (2015) e Dalila Ogg (2018), ambas professoras de Artes 

Visuais do Colégio Pedro II, são pesquisadoras de material adaptado para alun@s não 

videntes. A primeira desenvolveu uma tese de Doutorado com alun@s ceg@s  do Ensino 

Médio, na qual abordou a pintura em forma de maquete da obra “Caipira picando fumo” , de 

Almeida Júnior, a pintura em relevo “Abaporu”, de Tarsila do Amaral e uma reprodução 

bidimensional confeccionada em papel cartão da “Marilyn Monroe”, de Andy Warhol. 

Utilizou ainda algumas esculturas modernas, grega e africana, e confeccionou a Monalisa em 

papel cartão. Já a professora Dalila Ogg desenvolveu um material em relevo utilizando a obra 

“Abaporu”, da Tarsila do Amaral. 

 Na nossa investigação, exceto a “Monalisa” e “Caipira picando fumo”, confeccionada 

por Gross (2009), nenhum outro material foi encontrado sobre a fase anterior à Arte Moderna. 

Como seria, por exemplo, obras do Renascimento, do Barroco, do Rococó, do Realismo para 

o público não vidente? Partindo deste questionamento e tendo este campo de investigação que 

iniciamos nossa pesquisa. 

 A questão das cores foi também outro ponto de dificuldade detectado. Como seria 

ensinar cores para o/a alun@ com deficiência visual?  

 A designer portuguesa Filipa Nogueira Pires desenvolveu uma metodologia, na qual 

nomeou de Feelipa Color Code (figura 1), para a identificação das cores a partir de formas 

básicas. A metodologia consiste em representar as cores primárias amarelo, vermelho e azul 
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nas formas do triângulo, quadrado e círculo, respectivamente. As cores secundárias são a 

combinação das formas geométricas. A figura 1 ilustra a metodologia desenvolvida pela 

designer. 

Figura 1 – Código Feelipa 

 

 

  

Fonte: www.feelipa.com 

 

 O preto é representado por três faixas horizontais paralelas com espaçamentos iguais 

entre elas. Já o branco é representado por uma faixa horizontal. O cinza, por sua vez, é 
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representado por duas faixas horizontais paralelas. Na mistura de tonalidades, à forma da cor 

é adicionada uma, duas ou três faixas horizontais, se a adição for com branco, cinza ou preto, 

respectivamente. 

 Essa metodologia não é reconhecida no Brasil. Aqui, convencionou-se utilizar a 

textura do material associado à cor. Por exemplo, o algodão corresponde à cor branca, a terra 

à cor marrom, etc. 

 Porém, mais uma indagação surgiu: na hipótese de adotar o código Feelipa, como seria 

ensinar História da Arte, apresentando as obras dos artistas? Como ficariam representadas as 

texturas dos materiais associadas a esse código?   

 Nesta pesquisa buscamos tomar partido das texturas dos materiais, sem associá-los a 

cores, como normalmente é adotado nas escolas brasileiras.  
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4 PRESSUPOSTOS TEÓRICOS 

 A Declaração de Salamanca é considerada um marco para a promoção da Educação 

Especial e a educação para todos. Foi um documento internacional estabelecido em 

Salamanca, na Espanha, em 1994, na Conferência Mundial sobre Educação Especial e teve 

por objetivo fornecer diretrizes básicas para a formulação e reforma de políticas e sistemas 

educacionais de acordo com o movimento de inclusão social.  

 O conceito de escola inclusiva é tratado na Declaração de Salamanca como aquelas 

escolas cujos arranjos educacionais devem atender a todos os alunos, inclusive os que 

possuem desvantagens severas. A escola inclusiva é aquela que prove educação de qualidade, 

possibilita modificar atitudes discriminatórias, cria comunidades acolhedoras e contribui para 

uma sociedade inclusiva, porque respeita as diferenças.  

 A Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, adotada pela 

Organização das Nações Unidas em 13 de dezembro de 2006, considera como sociedade 

inclusiva aquela que respeita e valoriza as diferenças:  

[...] é definida pelo respeito e valorização das diferenças; reconhece o valor das 

pessoas, considera que a diferença é um princípio básico, o que torna intolerável 

qualquer tipo de discriminação; afirma que a existência de pessoas com deficiência 

faz parte da diversidade humana. (BRASIL, 2008, p.1)  
 

 O pesquisador Romeu Kazumi Sassaki (1997, p. 16-17) discorre sobre a sociedade 

inclusiva: 

A sociedade, em todas as culturas, atravessou diversas fases no que se refere às 

práticas sociais. Ela começou praticando a exclusão social de pessoas que – por 

causa das condições atípicas – não lhe pareciam pertencer à maioria da população. 

Em seguida, desenvolveu o atendimento segregado dentro de instituições, passou 

para a prática da integração social e recentemente adotou a filosofia da inclusão 

social para modificar os sistemas sociais gerais.  

Evidentemente, essas fases não ocorreram ao mesmo tempo para todos os segmentos 

populacionais. Ainda hoje vemos a exclusão e a segregação sendo praticadas em 

relação a diversos grupos sociais vulneráveis, em várias partes do Brasil assim como 

em praticamente todos os outros países. Mas também vemos a prática da tradicional 

integração dando lugar, gradativamente, à inclusão.   

 

 O termo “inclusão” começou a ser utilizado na década de 1980, com a criação do 

Movimento de Inclusão Social, nos EUA. Antes utilizava-se o termo “integração”: 

No conceito de integração, a maior responsabilidade era atribuída ao 

desenvolvimento pessoal e superação de barreiras do indivíduo, enquanto a 

sociedade incumbia-se de receber a pessoa para o convívio, mas sem a preocupação 

de adaptar os espaços e sistemas sociais existentes. (SARRAF, 2010, p. 98)  
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 No Brasil, diversas leis e decretos foram criados no sentido de efetivar a inclusão das 

pessoas não-videntes no contexto escolar. As políticas educacionais implementadas a partir de 

2002 possibilitaram avanços na Educação Básica e, em particular, na Educação Especial. A 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (Lei 9394/96) estabelece entre os seus princípios a 

igualdade de condições para o acesso e a permanência do aluno na escola. E em seu artigo 58 

define Educação Especial como a “modalidade de educação escolar oferecida 

preferencialmente pela regular de ensino, para alunos com deficiência, transtornos globais do 

desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação”.   (BRASIL, 1996). 

 Os dados do Censo Demográfico de 2010 nos mostram que 23,9% da população 

brasileira possuem alguma necessidade especial (figura 2). Considerando que somos 

190.755.799 habitantes (CENSO, 2010), há um pouco mais de 4,5 milhões de pessoas com 

alguma deficiência. Deste percentual, 18,8% têm deficiência visual; 7% possuem deficiência 

motora; 5,1% apresentam deficiência auditiva e 1,4% têm deficiência intelectual 1.  

 

Figura 2 – Gráfico da População com Deficiência no Brasil  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 

 

 Quando se trata da deficiência, é importante ter um cuidado especial, pois pode-se 

passar ao indivíduo um entendimento de inferioridade por sua deficiência. Neste aspecto, 

tratando-se especificamente da deficiência visual, foco de nossa pesquisa, Moraes e Kastrup 

(2010) observam que: 

 

 
1 O termo correto é deficiência intelectual, e não mental. 
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[...] aquele que intervém para restaurar as perdas que marcam a cegueira está no 

lugar de quem detém o saber sobre o outro, sobre a pessoa com deficiência visual. 

Numa intervenção assim ordenada, acaba-se por produzir uma distribuição 

assimétrica de eficiência e deficiência, isto é, aquele que intervém o faz em nome da 

eficiência a ser alcançada; aquele que é alvo da intervenção aparece como alguém a 

quem falta eficiência. (MORAES; KASTRUP, 2010, p. 22).  
   

 Portanto, a inclusão deve ser feita com o outro, e não para o outro.  

 Com relação à questão da inclusão, Ochoa (2015) aponta para uma importante 

questão:  

[...] incluir quem, onde e quando. Pois quando se fala em inclusão, comumente fala-

se apenas em incluir o aluno com deficiências e dificuldades de ensino e métodos de 

adaptá-lo à aula, e à turma. Porém, o movimento contrário, a meu ver, também deve 

acontecer. (OCHOA, 2015, p. 24) 
 

 Em outras palavras, a inclusão é uma via de mão dupla: tanto de quem está entrando 

em uma turma, como também do grupo que recebe esse aluno/a. 

 No dicionário Houaiss, incluir é juntar, fazer parte de um grupo ou categoria. Integrar 

é adaptar alguém ou a si mesmo a um grupo ou coletividade.  

 Na escola inclusiva todos os alunos aprendem juntos, independente das diferenças e 

dificuldade que tenham. A acessibilidade no espaço escolar, assim como adaptações no 

currículo e na avaliação – e não o contrário – devem ser adotados para uma escola 

efetivamente inclusiva.  

 Ochoa (2015) cita o trabalho da professora Marisa Fantauzzi, “Metodología de la 

Investigación Artística”, que criou um esquema (figura 3) que traduz visualmente o conceito 

de inclusão e exclusão: 

Figura 3 - Esquema demonstrativo sobre inclusão 

 Fonte: OCHOA (2015, apud FANTAUZZI, 2015) 

 Ou seja, saímos de uma fase de exclusão e segregação com as escolas especiais, rumo 

à inclusão d@ alun@ nas escolas regulares. Mas para que esse aluno/a seja efetivamente 

incluído na escola e nas salas de aula, serão necessárias mudanças que compreendem desde o 
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ambiente físico (acessibilidade com rampas e sinalizadores, do portão à sala de aula, nos 

banheiros masculino e feminino, refeitório e cantinas, adaptação das carteiras escolares, 

evitando-se os móveis acoplados (cadeira e mesa num só mobiliário), até ao plano de aula do 

professor, com materiais adaptáveis para esses alunos. Caso contrário, haverá integração, sem 

haver, contudo, a inclusão: o/a alun@ é aceito dentro da escola, porém, mantém-se afastado 

dos demais colegas (OCHOA, 2015). 

 Castro (2017) lembra que, para uma escola inclusiva, há a necessidade de capacitação 

dos educadores: “o investimento na capacitação dos professores é primordial, visto que a 

escola exerce um papel fundamental na vida do aluno com necessidades especiais.” Segundo 

ela, a inclusão escolar é o caminho para a inclusão social. (CASTRO, 2017) 

 Com relação à inclusão de alunos com deficiência visual nas escolas, a intermediação 

de imagens é fundamental em algumas disciplinas, como, por exemplo, a de Artes Visuais. 

Para estas disciplinas, os materiais adaptados são muito importantes.  

Gross (2015), em sua tese de doutorado, desenvolve uma pesquisa com alunos do 

Ensino Médio do Colégio Pedro II, Rio de Janeiro, com deficiência visual, investigando os 

materiais táteis, sua descrição e audiodescrição nas aulas de Artes Visuais.  

 Consistiu em investigar com os/as alun@s a qualidade de reproduções bi ou 

tridimensionais. Foram usados inicialmente uma escultura africana e outra grega. Depois 

foram apresentadas aos alun@s  a maquete de “Caipira picando fumo”, de Almeida Júnior 

(figura 4), a pintura em alto-relevo de “Abaporu”, de Tarsila do Amaral (figura 5), e “Marilyn 

Monroe”, de Andy Warhol, em papel cartão, tendo o enfoque na forma da figura humana, 

variando os contextos e os estilos. Também foi apresentada uma réplica da “Monalisa” em 

papel cartão com texturas de tecido e tinta relevo (figura 6). 
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Figura 4 – Pintura em forma de maquete da obra “Caipira picando fumo”, de Almeida Júnior 

 

Fonte: Gross (2015) 

 

Figura 5 – Pintura em relevo da obra “Abaporu”, de Tarsila do Amaral 

Fonte: Gross (2015) 
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Figura 6 – Monalisa: fotocópia, tecidos e tinta relevo sobre papel cartão 

Fonte: Gross (2015) 

 

 Os/as alun@s que haviam cursado a disciplina anteriormente reconheceram as 

reproduções táteis. Na sua investigação, Gross (2015) verificou que o material tridimensional 

possibilitava maior facilidade na leitura tátil do que o bidimensional, como a imagem da 

“Marilyn” em papel cartão: 

Para a pessoa cega, uma imagem representada numa prancha é mais difícil de ser 

identificada do que a sua maquete. Isso ocorre porque a pessoa que não enxerga não 

tem o hábito de se deparar com representações no espaço plano, tão corriqueiras 

para o indivíduo que vê. Observou-se que os alunos valorizam esteticamente não só 

materiais tridimensionais, mas também os bidimensionais, mais difíceis de serem 

compreendidas sem audiodescrição. Ou seja, a facilidade de compreensão não 

interfere no juízo de gosto. Além disso, apesar da maior dificuldade em 

compreensão do recurso bidimensional pelo tato, os participantes consideraram a 

importância de trabalharem com esses materiais. Uma das alunas chamou atenção 

para a fidedignidade da reprodução tátil com o original. A reprodução de uma 

pintura deve mostrar “exatamente como os outros veem”, ou seja, manter seu caráter 

bidimensional. Entrar em contato com a bidimensionalidade da pintura é se arriscar 

no espaço plano e nos seus artifícios para representar ou negar a espacialidade, 

possibilitando o acesso a ambientes desconhecidos para o cego. (GROSS, 2015, p. 

177) 
 

 Gross (2015) também observou a importância das visitas a museus e centros culturais 

e a acessibilidade às obras para a formação de espectadores de arte: 

Desta forma, observou-se a importância das visitas organizadas pela escola a centros 

culturais e museus, onde se destacou a atuação do Instituto Benjamin Constant nesta 

área, informando e acompanhando os alunos em atividades culturais adaptadas para 

pessoas com deficiência visual, revelando a importância da parceria entre as 

instituições culturais e escolas para a formação do espectador de arte. (GROSS, 

2015, p. 179). 
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 Almeida, Carijó e Kastrup (2010) investigaram as estratégias mais comuns de 

adaptação de obras de artes plásticas para deficientes visuais. São elas: a adaptação pelo alto-

relevo, o uso representacional de texturas e a seleção de esculturas. 

 

a) Adaptação pelo alto-relevo  

 

 Muito utilizada na acessibilidade de pinturas em museus (figura 7), esta estratégia 

consiste em transpor um conjunto de linhas visuais para um conjunto de linhas táteis. Neste 

caso perde-se a cor em detrimento à forma. 

 

Figura 7 – Adaptação pelo alto-relevo em museus 

 

 

Fonte: http://www.advcomm.com.br/ 

  

Na exposição Raised Awareness, em Londres (2005), assim como na exposição no Rio 

de Janeiro (2019) foi utilizada esta solução de adaptação. A professora Dalila Ogg (2018), em 

sua pesquisa no Colégio Pedro II, também utilizou esta solução ao confeccionar a pintura 

“Abaporu”. Os autores apontam que o principal problema do alto-relevo é que, ao 

replicarem a pintura em uma forma tangível, mantém-se sua forma visual (ALMEIDA; 

CARIJÓ; KASTRUP, 2010). 

 Citam um experimento do pesquisador Gibsons, com pessoas que não podiam ver o 

que tinham nas mãos. Ele percebeu que alguns padrões se repetiam como, por exemplo, o 

toque inicial com ambas as mãos no objeto para buscar arestas e vértices, explorando a 

volumetria.  

http://www.advcomm.com.br/
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Na exploração manual livre de um objeto, os sujeitos nunca se limitam ao alisar 

bidimensional das superfícies ou faces, mas buscam sempre sua geometria 

tridimensional – vértices, arestas, curvaturas. Ora, quando pedimos para alguém que 

explore uma figura em alto-relevo, pedimos que se limite a alisar uma superfície. 

Assim, restringimos o próprio funcionamento do sistema háptico, visto que, de cada 

objeto representado, apresentamos apenas uma face. Em outras palavras, retiramos 

uma das condições essenciais da percepção háptica de objetos. Além disso, sem as 

indicações tridimensionais, que funcionam como uma espécie de guia da direção da 

exploração manual, a pessoa cega pode sentir-se um pouco perdida. Ao encontrar 

uma bifurcação ou um encontro de muitas linhas numa placa de alto-relevo, em que 

direção deve seguir explorando? Isto não é um problema para a visão, que não 

encontra dificuldades em distinguir as linhas que compõem um emaranhado. No 

domínio tátil, no entanto, um emaranhado bidimensional é algo confuso, aparecendo 

antes como uma espécie de borrão indefinido. (ALMEIDA; CARIJÓ; KASTRUP, 

2010, p. 90-91) 

 

 Outra desvantagem do alto-relevo refere-se aos objetos que apresentam a mesma 

qualidade material, ou seja, não a do objeto que está sendo ali representado, mas a do material 

do qual é feita a placa de alto-relevo.  

 Concluem os autores, que a estratégia de adaptação de pinturas em alto-relevo, 

limitam o sistema háptico por não explorar a tridimensionalidade, característica inerente a 

esse sistema: 

O alto-relevo não é uma versão tátil da obra, mas 'outra versão' visual. Donde se 

conclui que, para pessoas cegas, especialmente aquelas que nunca viram, um 

desenho em alto-relevo dificilmente faz sentido. Parece então que a criação ou 

adaptação de obras em alto-relevo não é a maneira mais apropriada de dar acesso às 

obras de arte às pessoas cegas, como naturalmente se supõe. Ao contrário, o que 

podemos esperar é que a obra em alto-relevo, em si mesma, cause mais confusão do 

que inclusão para os cegos. (ALMEIDA; CARIJÓ; KASTRUP, 2010, p. 91) 
 

  

 b) Textura Representacional 

 

 Esta solução procura utilizar-se da textura para produzir “imagens táteis” 

bidimensionais, buscando cada cor correspondendo a uma textura ou, ainda, cada textura 

correspondendo a uma parte diferente de um objeto (figura 8). 

A técnica “swell paper” é uma combinação do alto-relevo com a textura 

representacional. Tem como vantagem trazer à forma a textura do material, deste modo 

potencializando o sistema háptico, ao contrário do alto-relevo que apenas valoriza a forma. 
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Figura 8 – Textura representacional 

 

Fonte: https://br.pinterest.com/ 

  

 Porém, segundo os autores, esta solução também apresenta problemas visto que as 

texturas estão ali não enquanto texturas, mas para serem percebidas como cor. Desta forma, a 

essência das texturas não é explorada, causando certa confusão na percepção tátil: 

O uso de texturas pode ser um passo em direção à inclusão artística, mas é 

importante perceber que não é todo e qualquer uso de texturas que nos aproxima da 

realização de um acesso dotado de sentido estético. Parece-nos que, quando 

(implícita ou explicitamente) convencionamos um tal código, optamos por fornecer 

apenas um acesso informacional, preterindo a possibilidade de um acesso estético. 

[…] Se a textura – objeto da percepção tátil – comparece, não é por seu sentido 

expressivo próprio, mas para representar aquilo que é objeto da visão. A estratégia 

introduz o tato com uma mão para retirá-lo com a outra. (ALMEIDA; CARIJÓ; 

KASTRUP, 2010, p. 93) 
 

 c) Acessibilidade pelas esculturas 

 

 Segundo Almeida, Carijó e Kastrup (2010), a escultura, por sua característica de 

tridimensionalidade, já viabiliza a experiência tátil da obra de arte (figura 9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://br.pinterest.com/
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Figura 9 – Acessibilidade pela Escultura 

 

Fonte: http://www.deficienciavisual.pt 

  

Os autores ressaltam, no entanto, que a limitação ocorre pela questão do material. Eles 

exemplificam com um estudo experimental realizado por Kilgour e Ledereman (2012). Neste 

estudo, pessoas videntes vendadas exploram três rostos e devem informar qual dos três é o 

mesmo explorado anteriormente, com taxa de acerto de 78,9%. Quando o rosto é substituído 

por máscaras de barro a taxa de acerto cai para 58,9%, de onde se conclui da importância das 

propriedades materiais para a leitura tátil. 

 Os autores ressaltam que, no caso da escultura: 

O que acaba ser dito poderia ter como consequência imediata a própria 

impossibilidade de se representar objetos por meio de materiais diferentes daquele 

do qual o objeto é feito; para representar cabelos, teríamos que oferecer não pedra 

talhada em forma de cabelos, mas os próprios cabelos; para representar madeira, não 

teríamos escolha senão utilizar madeira. Nada que não possuísse as mesmas 

propriedades materiais serviria. Em última análise, isto excluiria por completo a 

possibilidade da plena apreciação tátil de uma escultura. (ALMEIDA; CARIJÓ; 

KASTRUP, 2010, p. 95) 

 

 Muitas pessoas cegas conseguem ter uma experiência estética com a escultura, ainda 

que esses objetos sejam feitos com materiais distintos do que são na realidade. No entanto, no 

caso das esculturas, representar um material com outro completamente distinto da realidade 

pode causar confusão na percepção tátil, e não atingir a inclusão a que se propõe a obra de 

arte em questão. Os autores citam o exemplo de uma escultura que utiliza pedra para uma 

túnica, o que torna difícil a identificação para o deficiente visual. 

 Para Moraes e Kastrup (2010), algumas obras de arte que foram criadas para serem 

apreciadas pela visão não se prestam à percepção tátil. Dentre estas obras encontram-se 

aquelas pinturas em perspectiva, que são muito difíceis de serem compreendidas pelo sistema 

háptico. 

http://www.deficienciavisual.pt/
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 Em seu trabalho de conclusão de curso em Licenciatura em Artes Visuais, Ochoa 

(2015) propõe o livro artístico utilizando o método multissensorial de Miquel-Albert Soler, 

acessível a pessoas com alguma deficiência sensorial. O objetivo de seu estudo é propor um 

livro cujo acesso seja universal, ou seja, “que possam ser explorados por todos os tipos de 

usuários” (OCHOA, 2015, P. 03) 

 A autora investiga os diversos livros existentes no mercado: livros para bebês, livro 

ilustrado adaptado para ceg@s, para pessoas surdas, livros de artista e livros sensoriais. 

 No caso específico do livro adaptado para ceg@s, Ochoa destaca o trabalho da autora 

mineira Elizete Lisboa, cega congênita, cujo livro “Firirim Finfin” já mostra a preocupação na 

adaptação para o braille, com a ilustração centralizada na página e os dois textos – o maior em 

braille e o menor em tinta – localizados, respectivamente, na parte superior e o outro na parte 

inferior da página (Figura 7). 

 

Figura 10 – Livro Tátil  

Fonte: Cardeal (2009) 

 

 A ilustração é em relevo, contornado por pontos táteis. Ochoa (2015) destaca que 

esses livros ilustrados com relevo utilizam em geral um dos três recursos: 

 

 a) Relevo interpontado 

 

 No relevo interpontado, a imagem é contornada por linhas pontilhadas, no estilo 

braille. A figura 8 mostra um exemplo desta técnica, muito utilizada em livros infantis. 
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Figura 11 - Relevo interpontado 

Fonte: Cardeal (2009) 

  

b) Relevo feito por termoformagem  

 

 É a técnica na qual uma placa termoplástica plana é aquecida e extrudada sobre um 

molde, produzindo relevo em negativo ou em positivo (figura 9). Observa-se este tipo de 

relevo em mapas e no estudo do corpo humano. 

 

Figura 12 - Relevo por termoformagem 

Fonte: Ochoa (2015) 

c) Relevo feito em papel microcapsulado 

 

 Nesta técnica (figura 10), a imagem é impressa ou desenhada com tinta preta à base de 

carbono sobre um papel especial com microcápsulas que, ao contato com a impressora 

térmica, inflam a parte escrita ou desenhada formando o relevo tátil, enquanto o restante do 

papel permanece plano, sem enrolar, apesar do calor da impressora térmica. 
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Figura 13 - Papel microcapsulado 

 

Fonte: www.tecnovisao.net 

  

Ochoa (2015) observa nessas ilustrações em relevo que não há uma preocupação 

quanto à assimilação das figuras, por serem muito estilizadas e de difícil compreensão do todo 

da imagem. 

 Outra autora que investigou os livros em relevo foi Márcia Cardeal. Em sua 

dissertação de mestrado, Cardeal (2009) investigou a ilustração em relevo e a apreensão tátil 

por crianças cegas. Sua pesquisa de mestrado envolveu 13 crianças e adolescentes entre 8 e 16 

anos, diagnosticadas clinicamente como cegas precoces, ou seja, sem nenhum tipo de 

memória visual anterior.  

 Ela também entrevistou dois autores e dois ilustradores para saber como era o 

processo de produção dos livros considerados inclusivos, como era colocado o relevo nas 

imagens e quais eram as imagens mais rapidamente identificadas. 

 Na experiência com ilustrações com pontos em relevo, Cardeal (2009) percebeu a 

destreza de uma menina cega em ler em braille o título, nomes do autor e do ilustrador. No 

entanto, apresentou dificuldade na identificação das ilustrações em relevo. Pequenas linhas 

pontilhadas que parecem não fazer sentido algum, que levam a lugar nenhum, o que causou 

perplexidade à pesquisadora. Desta forma, ela questiona: “como uma pessoa que nunca 

enxergou, percebe o mundo ao tocá-lo com as mãos, ao ouvir seus ruídos, ao sentir seus 

cheiros? Como se formam suas imagens mentais, desvinculadas da visualidade, a partir da 

experiência tátil?” (CARDEAL, 2009, p. 16) 

 Citando Millar, a autora aponta que bordas, vértices e a suavidade dos objetos são 

reconhecíveis pelo sistema háptico em virtude das informações complementares necessárias 
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como tamanho do objeto, sua composição, continuidade de estimulação, modo de exploração, 

demandas da tarefa e o conhecimento prévio do objeto (CARDEAL, 2009). 

 A partir da sua investigação e do relato das crianças cegas congênitas, a autora 

observou que alguns elementos são facilitadores para a compreensão tátil da imagem:  

 

 a) a linha de contorno deve ser contínua e completa, sem interrupções; 

 b) a forma deve ser simples e esquemática, sem detalhes e sem complexidade; 

 c) deve existir repetição da forma ao longo da leitura tátil. 

 

 A autora também verificou em seu estudo elementos que, por outro lado, dificultam a 

leitura tátil da imagem. São eles: 

 

a) a forma superior ao tamanho de uma mão; 

b) a forma com muitos detalhes; 

c) formas em perspectiva; 

d) a linha de contorno incompleta; 

e) a linha de relevo com contornos irregulares, com variação dos espaços entre os 

pontos. 

 

 Na sua pesquisa, Cardeal (2009) concluiu que: 

Em síntese, de acordo com este estudo, foram detectados dois elementos básicos 

facilitadores para a legibilidade tátil das ilustrações em relevo: a esquematização da 

forma e a experiência com desenho. É necessário, no entanto, que se aprofundem as 

pesquisas sobre a configuração da forma para a percepção tátil, tanto para o 

reconhecimento, quanto para sua representação gráfica. 

[…] formas geométricas simples e planas possuem maior legibilidade tátil, do que 

representações tridimensionais, portanto, pode ser a resposta para um 

reconhecimento tátil eficaz.  (CARDEAL, 2009, p. 128) 
 

 A autora verificou a importância do desenho ensinado a essas crianças desde a mais 

tenra idade, de modo a facilitar a compreensão tátil das imagens: 

Parece acertado pontuar que o ensino do desenho, através de configurações simples 

(esquemas), assume um papel fundamental que se refere ao reconhecimento de 

imagens tátil-visuais. Neste sentido, portanto, se o que se busca é efetivamente a 

inclusão da criança cega no ensino regular, o ensino do desenho pode representar 

uma importante conquista, no âmbito do seu desenvolvimento cognitivo. 

(CARDEAL, 2009, p. 128) 
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 Se o que pretendemos é a inclusão d@ alun@ no ensino regular, ao elaborar material 

adaptável para alun@s ceg@s, devemos aprender a “pensar tatilmente”, da mesma forma que 

pensamos visualmente, pois sem a visão a apreensão de mundo externo é fragmentada e as 

atividades que nós, videntes, fazemos automaticamente tornam-se mais difíceis de serem 

realizadas (CARDEAL, 2009).  

 Cardeal (2009, p. 51) levanta o ponto central da questão: “como transformar uma 

informação estruturalmente visual em uma informação capaz de ser reconhecida tatilmente 

por alguém que nunca acessou os códigos da visualidade?”  

 Deste modo, para efeito desta pesquisa, foram descartados os desenhos e imagens com 

relevos em níveis, por ter demonstrado  na prática a ineficiência da leitura háptica. 

 

 



29 
 

 

5 PRESSUPOSTOS METODOLÓGICOS 

 Para a produção deste objeto educacional foram adotados alguns critérios para a 

seleção da obra.  Portanto, a obra deveria: 

 a) ser representativa de uma época ou período da História da Arte 

 b) ser mundialmente reconhecida  

 c) ser totalmente bidimensional 

 d) estar na maioria dos livros consagrados de História da Arte 

 e) o artista deveria ser reconhecido mundialmente 

 f) pertencer a algum período anterior à arte Moderna ou Contemporânea 

 

 O motivo para este último item é que foi observado na literatura a concentração de 

pesquisas em obras do período Moderno e Contemporâneo. 

 Partindo então dos critérios adotados, tivemos como referências os autores 

consagrados Giulio Carlo Argan (1992), com o livro Arte Moderna, Ernst Hans Gombrich 

(2015), com A História da Arte e a autora e artista brasileira Fayga Ostrower (1996), em 

Universos da Arte. O que se observou em comum nos autores mencionados foi a obra 

Monalisa, do artista italiano Leonardo da Vinci (figura 11). Também conhecida como A 

Gioconda, esta pintura renascentista tem as dimensões de 77 x 53 cm e encontra-se no Museu 

do Louvre, em Paris, França. É uma famosa pintura, mundialmente reconhecida e 

representativa do Renascimento italiano. 
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Figura 14 – Monalisa, de Leonardo da Vinci 

Fonte: Argan, Arte Moderna (1992) 
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6 A PRODUÇÃO DO OBJETO EDUCACIONAL 

 Uma vez definida a pintura que seria o objeto do estudo, procedemos à confecção da 

imagem tridimensional. 

 A literatura ensina que o objeto em 3D destinado a cegos não pode ser nem grande – 

pois no tato perde-se a noção do todo – nem pequeno demais – de modo que não se consiga 

perceber os detalhes. Deste modo, inicialmente optou-se pelo tamanho de 17 x 12 cm, 

proporcional às medidas originais. 

 Seguindo a informação fornecida por Almeida, Carijó e Kastrup (2010), procuramos 

simplificar a pintura da Monalisa, eliminando a paisagem do fundo que não agregaria 

informação, podendo, inclusive, causar confusão na percepção tátil. Desta forma, enfatizamos 

a figura principal, adicionando as texturas à imagem. 

 Foi feita uma cópia colorida da imagem neste tamanho e transferiu-se para uma 

superfície de isopor (foi usada bandeja de fruta), que seria o suporte da obra.  

 Para modelagem, inicialmente utilizou-se papel machê (massa espanhola) feita com 

papel higiênico, cola e óleo, por serem materiais baratos e fáceis de encontrar e modelar 

(figura 12). Para modelagem, foram utilizadas as ferramentas próprias de escultura. 

 

Figura 15 – Preparo de papel machê (massa espanhola) 

Fonte: A Autora (2019) 

 

 A secagem demorou 7 dias em temperatura ambiente (figura 13). Após este período, 

observou-se que não houve aderência do papel machê à base de isopor. Deste modo foi 
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transferido o papel machê para outra superfície. Foi usado como novo suporte o papel paraná 

de 2 mm de espessura. 

Figura 16 – Modelagem com papel machê 

Fonte: A Autora (2019)  

 

Figura 17 – Modelagem com papel machê e acabamento com massa de modelar 

 

Fonte: A Autora (2019) 
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 Como o papel machê não deu acabamento liso, foi utilizada massa de modelagem da 

marca Acrilex para cobrir a textura irregular do papel machê. Deixou-se secar bem por 3 dias. 

Após a secagem, passou-se lixa d'água 220.  Em virtude do tamanho da imagem, houve 

dificuldade em lixar a massa de modelagem, principalmente nos cantos do rosto, nariz, boca e 

mãos. Neste momento foi feito um teste tátil com a imagem semi-pronta com uma pessoa 

vidente vendada. Percebeu-se que os detalhes pequenos do rosto ficavam impossíveis de se 

identificar. Partindo dessa constatação, descartou-se essa amostra e foi feita uma nova em 

tamanho maior, de 26 x 18 cm, também proporcional à pintura original. 

 No tamanho maior utilizou-se outra massa de papel machê feita com jornal, cola e 

vinagre. Também foi percebida a falta de acabamento dada pelo papel machê. A secagem 

durou 7 dias. Após a secagem, passou-se massa de modelar (figura 14). Deixou-se secar por 

mais 3 dias.  A imagem foi lixada com lixa d'água 220. O resultado não ficou esteticamente 

bom, embora tenha sido facilmente identificável pelo tato. 

 Foi feita então nova busca no mercado por algum material que pudesse dar um 

acabamento adequado e com bom resultado estético. Alguns materiais já a priori tinham sido 

descartados: borracha EVA, papelão e biscuit. Tanto o papelão quanto a borracha EVA não 

permitiriam a modelagem tridimensional, tendo que optar por confeccionar o objeto em 

camadas (relevos) para depois dar o acabamento. O biscuit seca por evaporação e nesse 

processo reduz seu tamanho, o que poderia vir a ser um problema na modelagem 

tridimensional da obra.  

 Na busca foi então encontrada a cerâmica fria (figura 15). É uma massa de resina que 

serve para modelar objetos. Seca por evaporação em 72 horas. É encontrada em papelarias, 

custando R$ 14,90 (2019).  

 A Monalisa foi modelada com cerâmica fria e colada sobre o papel paraná com cola 

Cascorez para evitar que ela deslizasse. Apesar da resistência deste material, não era objetivo 

desta pesquisa criar a Monalisa como uma escultura, mas, sim, como uma “pintura 

tridimensional” que pudesse ser transportada e manuseada com facilidade, sem se destruir 

com o toque ou no transporte. Toda a modelagem com a cerâmica fria levou cerca de 3 horas. 

Após o período de secagem dado na embalagem a cerâmica fria foi lixada (figura 16).  
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Figura 18 – Cerâmica fria  

Fonte: Americanas (2018) 

 

 Figura 19 – Modelagem com cerâmica fria 

 

Fonte: A Autora (2019) 

  

 A etapa seguinte foi a colocação das texturas. Na pele do rosto, pescoço, colo e mãos 

foi utilizada tinta acrílica em bisnaga da marca Acrilex na cor amarelo pele, apenas como 

estética visual. Na vestimenta foi utilizado tecido jacquard marrom e feltro na roupa interna 

(figura 17), colado com cola Cascorez Extraforte.  O cabelo é humano, conseguido com uma 

cabeleireira. O espaço do cabelo foi deixado sem a cerâmica fria, de modo que o cabelo 

pudesse ser colado diretamente sobre o papel paraná. Foi colado em mechas na superfície do 
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papel paraná com fita duplaface da 3M, pois os cabelos se soltavam com facilidade e a cola 

Cascorez tinha deixado acúmulo de resina ao secar nas áreas onde fora colocada 

anteriormente. Devido ao manuseio, os fios foram se soltando necessitando de constante 

manutenção. Foi adicionada renda preta no véu da Monalisa, colada com cola Cascorez 

Extraforte sobre o papel paraná (figuras 18, 19 e 20). 

 

Figura 20 – Tecidos utilizados como roupa 

Fonte: A Autora (2019) 
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Figura 21 – Monalisa com o véu e cabelos 

 

 
Fonte: A Autora (2019) 

 

 

Figura 22 – Monalisa com roupas e véu 

Fonte: A Autora (2019) 
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Figura 23 – Monalisa final 

Fonte: A Autora (2019) 

 

 O material - cerâmica fria - atendeu às expectativas porque substituiu com vantagens 

tanto o papel machê quanto a pasta de modelagem. No processo de modelagem, a cerâmica 

fria foi razoavelmente fácil de manusear, tendo sido utilizadas ferramentas próprias. Requer, 

porém, do usuário alguma noção de modelagem. A cerâmica mostrou-se também vantajosa na 

etapa do lixamento: foi fácil de lixar, gerando um pó muito fino. A pintura aderiu 

perfeitamente bem.  

 O papel paraná utilizado mostrou-se adequado como base para a cerâmica fria. No 

entanto, como qualquer papel, fica instável quando absorve umidade. Neste caso, o papel 

paraná deverá ser usado com espessura de 4 mm ou superior para evitar deformação. Foram 

utilizados nesta pesquisa as espessuras de 1 e de 2 mm. O primeiro deformou nas 

extremidades, onde não havia papel machê. Na gramatura de 2 mm observou-se leve 

deformação no sentido longitudinal.  

 

 6.1. Tecnologia 3D  

 

 Gross (2015) em sua tese de doutorado menciona a possibilidade de uso da impressora 

3D como auxiliar na produção de material adaptado para pessoas com deficiência visual. 

Buscamos na literatura pesquisas dentro dessa área que pudessem servir de suporte e 

orientação. 
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 Há um grupo de estudos da Universidade de Joinville, Santa Catarina, chamado 

Homero 3D, criado em novembro de 2014, com o objetivo de pesquisar a impressora 3D 

como recurso educacional para cegos e pessoas com baixa visão. Conta com 7 participantes 

entre alunos e professores vinculados ao Departamento de Design da universidade. Além da 

pesquisa, o grupo criou um espaço virtual para trocas e experiências com o mundo utilizando 

a tecnologia 3D. 

 O trabalho foi apresentado no 15º Congresso Internacional de Ergonomia e 

Usabilidade de Interfaces Huma-Tecnologia (ERGODESIGN). 

 

 6.1.1 A impressora 3D  

 

 A impressora 3D, também chamada prototipagem rápida ou estereolitografia, surgiu 

na década de 1980. A primeira impressora 3D foi o modelo SLA-250, da marca 3DSystems, 

fundada por Chuck Hull que, a partir de dados digitais, imprimia objetos 3D.  

 Em 1989 foi lançado o modelo 3DModeler, criação de Scott Scrump, para concorrer 

com o SLA-250. Ambas custavam mais de 100 mil dólares, o que as tornavam inviáveis para 

comercialização. Apenas grandes empresas adotaram essas impressoras 3D. 

 Ao longo dos anos e, principalmente, os setores como os de automobilismo, 

arquitetura, engenharia, design e saúde colaboraram para a redução dos custos de operação. 

Além disso, também aumentaram a velocidade de impressão, cores e definição. Com isso os 

custos diminuíram, o que colaborou para a sua comercialização. Como ocorreu com o 

computador, acredita-se que, em um futuro próximo, a impressora 3D fará parte do dia a dia 

das pessoas. Atualmente, uma impressora 3D simples e barata situa-se na faixa de R$ 

1.600,00 (2019). 

 No entanto, para que o objeto seja impresso em 3D, ele precisa ser modelado. 

Atualmente há vários sites que fornecem arquivos prontos para impressão em 3D. Porém, 

tendo como foco desta pesquisa as obras consagradas da História da Arte para serem 

trabalhadas nas aulas de Artes Visuais, faz-se necessário a modelagem das pinturas, tarefa não 

muito fácil se considerarmos a transposição de uma imagem 2D - a pintura - para a 

tridimensionalidade, tornando-se mais trabalhoso quando se trata de um retrato. Para tanto, 

não basta colocar em camadas, ou “layers”, como são conhecidas nos softwares. Exige do 

modelador ou designer, profundo conhecimento do programa e muita criatividade para a visão 

espacial das obras, pois não há registros da volumetria dos modelos das pinturas. 
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 Do que foi levantado sobre impressoras 3D, podemos concluir que para transpor 

imagens 2D das pinturas para a forma tátil, há necessidade de que o professor tenha 

conhecimentos prévios de modelagem digital.  

 Todos os softwares para impressora 3D são pagos, porém a maioria oferece versão de 

teste gratuitamente variando o período de 15 a 45 dias. Após este período o usuário deverá 

desembolsar o valor de cerca de R$ 800,00 mensais ou um pouco mais de R$ 6.400,00 

anuais2 pelo software, o que torna inviável para a realidade brasileira. Uma vez modelado o 

objeto no software, o arquivo é enviado a um bureau de serviços para então ser impresso em 

uma impressora 3D. 

 Todos os softwares de modelagem digital são bastante complexos. Para desenvolver a 

imagem tridimensional da Monalisa, utilizei o 3D Studio Max 2018 (figura 21),  software de 

modelagem e renderização que utilizo na minha profissão de arquiteta. Como não havia 

registros na internet ou qualquer referência do perfil da Monalisa de Leonardo da Vinci, 

utilizei como modelo a minha filha Luisa, de 15 anos, fotografando-a de perfil de modo a 

obter alguma referência para a modelagem digital nas vistas laterais esquerda e direita (figura 

22). 

 A primeira dificuldade encontrada foi como fazer a modelagem do rosto. Há dois 

métodos: utilizando-se a modelagem de superfície e a modelagem a partir de planos. A 

modelagem de superfície (figuras 23 e 24) utiliza-se de uma forma geométrica simples, como 

por exemplo, uma esfera, e a converte em subobjeto. Segundo a Autodesk, “subobjetos são as 

partes que compõem os objetos como os vértices, arestas e faces”. 

 Na modelagem por planos (figuras 25 e 26), utiliza-se um plano bidimensional, 

subdividido em vários segmentos na horizontal e na vertical e, em seguida, ajusta-se o plano 

ao formato do rosto, para em seguida fazer a volumetria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Valores em 2019 
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Figura 24 – Plano frontal 

 
Fonte: A Autora (2019) 

 

Figura 25 – Modelo de referência 

  

Fonte: A Autora (2019) 
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Figura 26 – Modelagem por superfície, a partir de formas geométricas 

 

Fonte: A Autora (2019) 

 

 

 

Figura 27 – Modelagem digital da mão (detalhe) 

 

Fonte: A Autora (2019) 
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Figura 28 – Modelagem por planos 

 
Fonte: A Autora (2019) 

 

 

Figura 29 – Planos frontal e lateral 

 

Fonte: A Autora (2019) 
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 Em ambos os métodos a manutenção de faces quadrangulares foi a maior dificuldade 

encontrada. Segundo Lima (2007, p. 114), “é sempre bom usar faces quadradas para que seu 

fluxo de edges [arestas] construído seja perfeito, ou seja, quando aplicarmos alguma 

suavização, ela ficará redonda onde deve ficar não apresentando falhas”. Em outras palavras, 

as faces quadrangulares permitem uma melhor suavização da malha e, portanto, um melhor 

acabamento do modelo final, enquanto as faces triangulares podem gerar problemas na 

qualidade final do objeto. 

 Em virtude da dificuldade apresentada na modelagem digital, ao tempo que 

demandava e ao custo de impressão em 3D, o estudo com esta tecnologia foi descartado para 

esta pesquisa. 
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7  O EXPERIMENTO EM CAMPO 

 

 Uma vez pronta a imagem tridimensional da Monalisa com a cerâmica fria, 

selecionamos alguns alunos para a experimentação.  

 Como na escola objeto desse estudo não havia alunos com deficiência visual, foram 

selecionados alun@s videntes – 2 meninos e 2 meninas – com idades entre 13 a 18 anos, 

sendo 3 alun@s da turma Aceleração IV e 1 aluno do 7º ano. Dois alunos já tinham tido 

contato no ano anterior com a pintura da Monalisa, nas aulas de Artes; os outros dois, não. 

 O experimento foi feito na própria escola, após o término das aulas. Individualmente, 

cada aluno foi vendado. Após pôr venda nos olhos e certificado de que nada visualizava, era 

colocada a imagem tridimensional da Monalisa sobre a mesa. O/a alun@, sentado, deveria 

relatar o que percebia ao tocar a imagem tridimensional.  

 A aluna que tinha o conhecimento prévio (de aula no ano anterior) identificou 

primeiramente tratar-se de uma mulher. Ao ser questionada pela autora de qual período da 

História da arte se tratava, a aluna rapidamente reconheceu a Monalisa (figura 27). 

 A outra aluna que não tinha conhecimento prévio, conseguiu identificar somente a 

imagem de uma mulher. 

 Em relação aos dois alunos, nenhum deles reconheceu a Monalisa, mas ambos 

identificaram se tratar de uma mulher, pelos cabelos longos e o volume dos seios (figura 28). 

 Este protótipo também foi apresentado ao ex-aluno J. A., cego congênito e motivador 

de toda nossa pesquisa. 

 Apesar de não mais ser aluno da escola, J.A. prontamente quis participar. 

Quando em contato com o protótipo em 3D da Monalisa, o rapaz não identificou 

tratar-se de uma mulher. Reconheceu os cabelos, mas teve muita dificuldade em identificar o 

rosto, corpo, mãos e dedos. Também não soube identificar os tecidos. 

Quando revelado tratar-se da obra Monalisa, o rapaz mostrou desconhecimento. 

Acreditamos que a dificuldade apresentada na leitura tátil tenha sido por dois motivos: o 

primeiro, devido à escala da obra. A dimensão reduzida do rosto humano, sem que a pessoa 

cega tenha tido alguma experiência anterior, pode vir a ser um obstáculo à percepção tátil. 

O segundo motivo, não menos importante, deve-se à falta de contato com obras de arte 

ainda no Ensino Fundamental. Habituado a fazer trabalhos com argila, associando texturas de 

materiais às cores, este rapaz não teve, ao longo da sua vida acadêmica, nenhum acesso a 

obras de arte, o que justifica a sua reação. 
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Figura 30 – Aluna no experimento 

Fonte: A Autora (2019) 

 

 

Figura 31 – Aluno no experimento 

Fonte: A Autora (2019) 

  

   

 Nesta pesquisa também tivemos a intenção de incluir uma pintura de paisagem de 

algum pintor brasileiro. Foi escolhida a pintura “Igreja e Convento de Santo Antônio do 

Valongo”, do artista Benedito Calixto (figura 29). A escolha desta pintura deveu-se à riqueza 
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na variedade de elementos ali inseridos: mar, barcos em perspectiva, areia, construções (igreja 

e convento), montanha e vegetação, que tornariam o desafio ainda maior de transpor para a 

produção do objeto tridimensional.  

As tentativas foram na confecção do material artesanal com o papel machê, e no uso 

da modelagem digital. Em ambas houve dificuldade em retratar a perspectiva da pintura com 

os barcos maiores à frente, os menores atrás e a construção ao fundo (figuras 30 a 34). Em 

virtude do prazo e das dificuldades encontradas, esta pintura foi descartada para esta pesquisa, 

sendo, no entanto, objeto para futuros estudos. 

 

Figura 32 – Pintura “Igreja e Convento de Santo Antônio do Valongo”,  

de Benedito Calixto 

 

Fonte: Coleção Folha - Grandes Pintores Brasileiros no. 25 (2013) 
 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

 

Figura 33 – Tentativa de modelagem da pintura de Benedito Calixto 

Fonte: A Autora (2019) 

 

 

Figura 34 – Modelagem digital da pintura de Benedito Calixto 

Fonte: A Autora (2019) 
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Figura 35 – Modelagem digital da pintura de Benedito Calixto  

Vista de Perspectiva  

Fonte: A Autora (2019) 

 

Figura 36 – Modelagem digital da pintura de Benedito Calixto  

Vista de Topo 

Fonte: A Autora (2019) 
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Figura 37 – Modelagem digital da pintura de Benedito Calixto 

Vista lateral esquerda 

Fonte: A Autora (2019) 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Muitas pesquisas estão sendo feitas com o objetivo de incluir a pessoa com deficiência 

visual, em especial d@ alun@ nas aulas de Artes Visuais. 

 Várias tentativas estão sendo feitas, utilizando-se diversos materiais e tecnologias 

disponíveis. Quanto aos materiais a utilizar, observou-se que o papel machê, apesar de barato, 

não se mostrou eficaz na confecção do protótipo da pintura, demandando massa de modelar 

para dar acabamento.  

 O uso do papelão, também de baixo custo, permite a construção por camadas, em alto-

relevo, necessitando de outro material para suavizar os níveis.  

 O biscuit, muito utilizado em modelagens tridimensionais, possui a desvantagem de 

redução do seu volume na secagem. 

 A cerâmica fria foi a que apresentou vantagens em relação aos demais materiais: 

facilidade na modelagem, secagem rápida, excelente acabamento, exigindo o mínimo de 

lixamento, baixo custo, alto rendimento e não diminui o seu volume na secagem. Além disso, 

admite pintura e a colagem de outros materiais. 

 No protótipo da Monalisa, o uso das texturas mostrou-se eficaz nos alunos videntes 

vendados, porém, sem resultado positivo para o aluno cego. O uso do cabelo natural foi 

facilmente reconhecível na leitura tátil. No entanto, devido ao manuseio, os fios foram se 

soltando necessitando de manutenção.  

 Os tecidos escolhidos – jacquard e feltro para a roupa e a renda para o véu – não foram 

facilmente reconhecidos pelos alunos. Talvez na escolha desses tecidos a preocupação visual 

tenha predominado em relação à tátil. Percebeu-se a necessidade de um estudo mais 

aprofundado relacionado a texturas de tecidos na percepção tátil. 

 Com relação à tecnologia, a impressora 3D parece ter um futuro promissor. No 

entanto, requer do usuário conhecimento especializado de modelagem digital. O alto custo do 

equipamento, do software, do serviço de impressão são as grandes dificuldades encontradas 

atualmente. Aliado a isso, as obras na pintura não apresentam uma referência da 

profundidade, exigindo muita criatividade e noção de espaço por parte do modelador. 

Dependendo da demanda nesta área, pode vir a ser uma profissão do futuro: a de modelador 

digital de obras de arte. 

 Para concluir, ressaltamos que este protótipo deve ser ainda exaustivamente avaliado 

por pessoas não-videntes para que possam ser feitos os ajustes necessários: pesquisar com o 

outro e não para o outro (KASTRUP; MORAES, 2010). 
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 Sarraf (2010), em sua pesquisa verificou que há uma demanda do público com 

deficiência em participar da vida artística e cultural da sociedade, seja através de descrições, 

audiodescrições, leitura tátil, auditiva, mediações, etc. Assim como as demais pessoas sentem 

a necessidade de lazer e a fruição da arte, as pessoas com deficiência também tem. Por 

possuírem esse direito legítimo é que devemos, enquanto educadores, repensarmos e 

adaptarmos nossa prática pedagógica, no nosso caso, adaptando os materiais para ceg@s. 

Este trabalho tem sua relevância para nós, professores e professoras, que nos deparamos 

cotidianamente com a questão da Educação Inclusiva nas aulas de Artes Visuais. Espero ter 

dado alguma contribuição neste sentido com esta pesquisa.  
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