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E você, que deseja representar com palavras a forma do homem e 

todos os aspectos de seus membros, esqueça esta ideia.  

Quanto mais minuciosamente você descrevê-lo, mais você irá 

confundir a mente do leitor, e mais você irá mantê-lo distante do 

conhecimento daquilo que deseja descrever.  

Por isso é necessário desenhar e descrever  

(Leonardo da Vinci). 



 

Resumo 
 

FILLMANN, Maria Carolina F. Design orientado para o tato: Diretrizes de 
representação de figuras táteis para o estímulo precoce em crianças com 
deficiência visual. Porto Alegre, 2019. 256 p. Tese (doutorado em design) 
Programa de Pós-Graduação em Design – PGDesign, UFRGS, 2019 
 

Esta pesquisa aborda, sob o olhar do design, diretrizes para a representação de 

figuras táteis para a aplicação em livros, lâminas e outros materiais de apoio, 

destinados ao estímulo tátil precoce de crianças na fase da educação infantil, entre 

zero e cinco anos de idade. A investigação parte da inquietação sobre o modo como 

os significados das ilustrações de publicações táteis não são bem compreendidas 

pelas pessoas com deficiência visual. Junto a isso, a verificação sobre a percepção 

positiva sobre dois modelos de ensino de desenho para pessoas com deficiência 

visual, somados à contribuição dos critérios para a produção de livros táteis 

estabelecidos por duas renomadas instituições internacionais. A partir desses três 

pontos e de sua análise de convergência, são elencados os critérios para a 

representação de figuras em livros táteis e outros materiais educacionais para 

estimular o sentido háptico das crianças. Por ser um estudo conduzido sob o olhar do 

design gráfico, o objetivo foi o de produzir, sob o viés do processo de projeto, um 

instrumento com orientações para mediadores, educadores e familiares de crianças 

com deficiência visual, de modo a orientá-los para o uso adequado de figuras que 

gerem estímulo tátil. A partir da base teórica estabelecida, a pesquisa qualitativa foi 

desenvolvida a partir da coleta de dados por meio de entrevista semiestruturada com 

um grupo de educadores experientes no ensino para pessoas com deficiência visual. 

Com isso, chegou-se à proposição final de um guia contendo diretrizes para o 

desenvolvimento de figuras táteis para as crianças com deficiência visual. Esse guia 

foi validado por especialistas em educação, e as conclusões apontam para a 

adequação deste tipo de instrumento para a representação de material tátil, 

evidenciando a importância do projetar do design para todos, incluindo crianças 

deficiência visual. 

Palavras-chave: Deficiência visual; Desenvolvimento infantil; Design gráfico; Figuras 

Táteis; Ilustração infantil. 



 

Abstract  
 

This research addresses, under the eyes of the project, guidelines for the 

representation of tactile figures for application in books, slides and other supporting 

materials, aiming at early tactile stimulation of children in the early phase of education, 

between zero and five years. Research arises from concerns about how visually 

impaired people do not understand the meaning of illustrations in tactile publications. 

Along with this, the verification of the positive perception of two models of design 

education for visually impaired people added the contribution of the criteria to the 

production of tactile books established by two renowned international institutions. From 

these three points and their convergence analysis, the criteria for representing figures 

in tactile books and other educational materials to stimulate children's haptic sense are 

listed. Being a study conducted under the eye of graphic design, the objective was to 

produce, under the bias of the design process, an instrument with guidelines for 

mediators, educators and families of children with visual impairment, in order to guide 

them for the use. appropriate. of figures that generate tactile stimulation. Based on the 

established theoretical basis, qualitative research was developed from data collection 

through semi-structured interviews with a group of educators with experience in 

teaching visually impaired people. This led to the final proposal for a guide containing 

guidelines for developing tactile figures for visually impaired children. This guide has 

been validated by education experts and the results point to the appropriateness of 

this type of instrument for the representation of tactile material, highlighting the 

importance of design for everyone, including children with visual impairment.. 

Key words: Visual impairment; Child development; Graphic design; Tactile Figures 

Infant illustration. 

 

 

 

  



 

Resumen 
 

Esta investigación aborda, bajo los ojos del proyecto, pautas para la representación 

de figuras táctiles para su aplicación en libros, diapositivas y otros materiales de 

apoyo, con el objetivo de la estimulación táctil temprana de los niños en la fase 

temprana de la educación, entre cero y cinco años. años La investigación surge de las 

preocupaciones sobre cómo las personas con discapacidad visual no entienden el 

significado de las ilustraciones en publicaciones táctiles. Junto con esto, la verificación 

de la percepción positiva de dos modelos de educación en diseño para personas con 

discapacidad visual agregó la contribución de los criterios a la producción de libros 

táctiles establecidos por dos instituciones internacionales de renombre. A partir de 

estos tres puntos y su análisis de convergencia, se enumeran los criterios para 

representar figuras en libros táctiles y otros materiales educativos para estimular el 

sentido háptico de los niños. Al ser un estudio realizado bajo el ojo del diseño gráfico, 

el objetivo era producir, bajo el sesgo del proceso de diseño, un instrumento con 

pautas para mediadores, educadores y familias de niños con discapacidad visual, con 

el fin de guiarlos para su uso. apropiado de figuras que generan estimulación táctil. 

Sobre la base de la base teórica establecida, la investigación cualitativa se desarrolló 

a partir de la recopilación de datos a través de entrevistas semiestructuradas con un 

grupo de educadores con experiencia en la enseñanza de personas con discapacidad 

visual. Esto llevó a la propuesta final de una guía que contiene pautas para desarrollar 

figuras táctiles para niños con discapacidad visual. Esta guía ha sido validada por 

expertos en educación y los resultados apuntan a la idoneidad de este tipo de 

instrumento para la representación de material táctil, destacando la importancia del 

diseño para todos, incluidos los niños con discapacidad visual. 

Palabras clave: Discapacidad visual; Desarrollo infantil; Diseño grafico; Figuras 

táctiles; Ilustración infantil 
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Motivações de Pesquisa 

 

 

“A cegueira não é nada. 

Nada é a surdez. 

Todos somos cegos e surdos às coisas eternas.” 

Helen Keller 

 

É inevitável considerar que a motivação assumida para o percurso desta 

pesquisa está um tanto quanto amparada em uma inquietação pessoal. O incessante 

trabalho desenvolvido ao longo dos anos de atuação profissional como designer, 

somado ao desafio constante de compreender como as pessoas percebem detalhes 

gráficos, sutilezas estéticas e transferem a esses elementos visuais percepções de 

vida e interpretações que carregam de significados uma peça instigou a pensar: e 

como percebem aqueles que não enxergam? Como as sutilezas funcionam para quem 

é deficiente visual?  

Mais instigante ainda estava a ideia de transferir o entendimento para como as 

pessoas com deficiência visual percebem um livro. O mundo conhecido pelo 

envolvimento diário de produção profissional com o campo do design faria sentido 

àqueles que não podem enxergar? Mais do que curiosidade de saber como as 

pessoas com deficiência visual tratavam o livro, estava a vontade de entender como 

elas o percebiam. A vontade de descobrir pontos de convergência entre a percepção 

visual, a percepção do tato e a formação da imagem mental, tão frutífera para as 

aventuras da imaginação. 

A pesquisa produziu o encontro com desejos e necessidades ainda não 

atendidas. Fez perceber o quanto ainda estamos distantes de uma linguagem e de 

um entendimento de percepção do tato, sobretudo para as pessoas com deficiência 

visual. O início do mergulho nos estudos abriu o espaço de procuras e entendimento, 

carregando a certeza de que ainda há muito o que ser feito. E que, de maneira 

admirável, existem pessoas e iniciativas resistentes e resilientes, que continuam 
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remando contra uma corrente que, por muito tempo, não favoreceu as pessoas com 

deficiência visual. 

Ainda bem que o mundo está em constante mudança. E que bom que é sempre 

para melhor, para favorecer o ser humano, sua relações, sua diversidade, as 

comunidades onde se vive, a natureza que os abastece. Muitos nobres trabalhos vêm 

sendo feitos nos últimos anos para favorecer a inclusão das pessoas com deficiência 

visual em nossa sociedade, para facilitar seu ir e vir, para permitir sua integração no 

mundo e para sua aceitação plena no meio no qual vivem. Contudo, ainda é pouco o 

que se sabe, e muito o que ainda precisa ser feito. Qualquer nova descoberta, mesmo 

que pequena, pode representar um grande passo na vida de integração dessas 

pessoas.  

Muito já se sabe sobre os adultos com deficiência visual. O que sentem, como 

percebem, suas virtudes, dificuldades. Já se controlam doenças, evita-se a perda da 

visão por questões de saúde. A tecnologia avança, e é possível alcançar materiais 

digitais que permitam o acesso rápido às informações. Há programas de computador 

que sintetizam vozes, descrevem imagens, traduzem elementos visuais. Existem 

circuitos de televisão que aumentam os caracteres, há máquinas que produzem relevo 

em materiais plásticos, impressoras 3D, celulares que falam, relógios que usam 

Braille. Mesmo com toda a expansão tecnológica, o livro com apenas a impressão em 

Braille continua a ser a forma de aprendizagem da leitura e da escrita para as pessoas 

com deficiência visual. A pesquisa já confere dados sobre essa aprendizagem às 

pessoas adultas, aos adolescentes. E sobre as crianças? 

Também sabemos que toda a tecnologia que possibilita um acesso maior, é 

mais facilmente alcançável por aqueles que têm condições de obter financeiramente 

suas soluções. Entretanto, nosso país, assim como muitos outros países que não 

integram os mais altos indicadores de desenvolvimento, sofre também com os 

maiores índices de deficiência visual nas classes menos favorecidas, com menor 

acesso às inovações, que menos podem pagar por um suporte de saúde avançada 

ou de tecnologia. Nessas classes, estão as pessoas com maior nível de 

desconhecimento sobre as razões de prevenção da saúde e as que menos conhecem 

as causas das doenças que levam à deficiência visual. Além disso, são as pessoas 

que desconhecem o tipo de atitude que devem tomar e o tipo de atendimento que 

devem procurar quando se deparam com este tipo de deficiência. 
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E como fazer com as crianças pequenas, com os bebês? Como lidar com eles? 

Como amparar as famílias mais carentes para que permitam que seus filhos, que 

passam a ter uma deficiência visual, tenham acesso à educação e à inclusão? Na fase 

de maiores descobertas e aprendizagens de um ser humano, como funciona a 

ausência da visão? Por que, ainda, a ausência da visão pode levar a um 

desenvolvimento tardio das crianças? E por que, também, utilizam-se muitos recursos 

que se destinam à visão, para serem ofertados a quem não tem este sentido 

desenvolvido ou pouco enxerga? Por que os livros infantis, tão importantes no 

despertar do aprendizado e entendimentos do mundo das crianças sem deficiência 

visual, não têm a mesma eficácia e a mesma aplicação como referência para as 

crianças com deficiência visual? 

Enfim, foram muitas inquietações que levaram a um caminho de pesquisa: é 

preciso permitir que desde o início de vida as crianças tenham acesso a estímulos 

táteis, para que possam acompanhar as demais crianças, sem deficiência, no seu 

desenvolvimento social e educacional, incluindo-se nos seus grupos de convivência e 

sendo absorvidas como seres plenamente capazes de transitar e entender o mundo 

no meio das pessoas que enxergam sem dificuldades. Entende-se que o 

relacionamento e o contato com a diferença sejam fatores fundamentais na criação 

de uma sociedade mais solidária, mais justa e mais participativa, valores essenciais 

ao desenvolvimento humano e que devem ser incutidos desde a infância. Mais do que 

isso, a convivência com as diferenças amplia as formas de perceber o mundo e viver. 

O ganho se torna mútuo: evoluem as crianças com deficiência e todos os demais que 

convivem com elas. 

As inquietações aqui colocadas levaram ao desenvolvimento da presente 

pesquisa. Alguns questionamentos foram sanados. Outras questões continuam em 

aberto. Muito se aprendeu ao longo do caminho. Além disso, se compreendeu que 

contribuições que levam à ação são muito importantes para esse público. 
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1 Introdução 

A visão é considerada o sentido mais importante de comunicação de uma 

pessoa com o mundo exterior. Tal como a audição, a visão capta registros do 

ambiente, próximos ou distantes, e possibilita ao cérebro organizar as informações 

trazidas pelos outros órgãos dos sentidos.  

Ver não é uma habilidade inata. O ser humano, ao nascer, ainda não sabe ver. 

Apenas olha, enxerga, percebe as coisas e os movimentos com os olhos. Mas não os 

interpreta. Para que isso aconteça, é preciso aprender a ver. E, ao aprender a ver, a 

pessoa transforma a visão no principal sistema-guia para a vida (GIL, 2000). Quando 

a visão falta, é preciso recorrer a outro sistema-guia. O principal deles, para as 

pessoas com deficiência visual, é o tato. É preciso aprender a “ver” com as mãos. Um 

aprendizado que pode nunca acontecer se não houver condições para isso. 

O impacto da deficiência visual, seja congênita ou adquirida, sobre o 

desenvolvimento individual e psicológico varia para cada pessoa. Irá depender da 

idade na qual a deficiência ocorre, do grau que ela acontece, da resposta da família, 

dos tipos de intervenções que forem testadas, da personalidade da pessoa, entre 

outros. Uma infinidade de fatores pode incorrer sobre este impacto (GIL, 2000, p. 9). 

Além da perda do sentido da visão, a deficiência visual também acarreta outras 

perdas: emocionais, de habilidades básicas, como a mobilidade, de atividades 

profissionais, de integração social, de comunicação. Abala a personalidade como um 

todo, em adultos e crianças. “Quando a deficiência visual acontece na infância, pode 

trazer prejuízos ao desenvolvimento neuropsicomotor, com repercussões 

educacionais, emocionais e sociais, que podem perdurar ao longo de toda a vida, se 

não houver um tratamento adequado, o mais cedo possível” (GIL, 2000, p. 10). A 

deficiência visual na infância e suas consequências provocam grande impacto quando 

se calcula o número de anos vividos com cegueira ou baixa visão, com maiores 

chances de atraso no desenvolvimento físico, neuropsicomotor, educacional, 

econômico e na qualidade de vida (FIOCRUZ, 2019). 

Nesse contexto de entendimento, a deficiência visual na infância ainda carece 

de estudos e compreensão, principalmente para que as crianças com deficiência 

visual consigam tornar o tato, apoiado nos outros sentidos, como um sistema-guia 

para seu pleno desenvolvimento, considerando o estímulo precoce como uma etapa 
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importante na vida das crianças. Munari (1985) defende que uma comunicação tátil é 

capaz de ensinar a uma criança uma nova maneira de ler uma informação. Com 

instrumentos lúdicos, a exploração tátil se torna atrativa, despertando o interesse das 

crianças para reconhecerem diferentes texturas, relevos, dobraduras, cheiros, sons e 

outros estímulos não visuais (PERROT, 1987). 

Consoante a isso, “a materialidade para o leitor em formação, sendo ou não 

cego, é fundamental no processo de apreensão de conhecimento e desenvolvimento 

do campo perceptível” (ROMANI, 2016, p. 14). Os livros táteis são importantes 

ferramentas para o estímulo das crianças com deficiência visual. Entretanto, muitos 

dos livros oferecidos e destinados às crianças são decorrentes do meio de produção 

em Braille, com pouca atração em termos de percepção tátil e com muitas imagens 

de difícil compreensão para a pessoa com deficiência visual, mesmo aquela que já 

tenha conhecimentos de percepção com o tato, como constatou Romani (2016) em 

sua pesquisa. Como exemplo, pode ser citado o livro negro das cores, elaborado para 

ser percebido pelo tato, por meio do uso de verniz em relevo, mas que apresenta 

imagens de difícil compreensão. Da mesma forma, os livros da coleção Adélia, criados 

tendo como público principal as pessoas com deficiência visual, porém apresentam 

ilustrações complexas, as quais se utilizam de perspectiva, e que confundem o leitor, 

dificultando o entendimento. 

As crianças com deficiência visual podem ser incluídas nas escolas, desde os 

primeiros meses de vida, se for um desejo da família, como está presente na Política 

Nacional de Educação Especial na Perspectiva de Educação Inclusiva, de 20081. O 

campo da Educação Infantil vive um processo de revisão das concepções sobre 

educação de crianças em espaços coletivos, e de seleção e fortalecimento de práticas 

pedagógicas mediadoras de aprendizagens e do desenvolvimento das crianças 

(BRASIL, 2010). Contudo, os educadores nem sempre estão amparados com 

instrumentos e orientações para proporcionar um apropriado trabalho com essas 

crianças e sua efetiva inclusão. 

Atualmente, existem muitas tecnologias, de baixo e alto custo, iniciativas 

diversificadas de trabalhos com pessoas com deficiência visual, muitos recursos 

 

1 http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=16690-politica-nacional-de-
educacao-especial-na-perspectiva-da-educacao-inclusiva-05122014&Itemid=30192 
 



 19 

diferentes que podem ser explorados para a adaptação e a criação de figuras táteis a 

fim de estimular as crianças de forma precoce e serem reproduzidas em livros táteis. 

Para fins desta pesquisa, o termo estímulo é utilizado no sentido de motivar a 

realização de algo, e o termo precoce é empregado ao se referir às crianças com 

pouca idade, com até cinco anos. Nessa perspectiva, entende-se que a abordagem 

sobre a hipótese de que modelos de figuras oriundos do ensino de desenho para 

crianças e adultos com deficiência visual, aliados aos critérios de criação de livros 

para crianças deficientes visuais, podem ser apropriados para a representação de 

figuras táteis. Figuras, estas, adequadas para a estimulação precoce de crianças, 

público da educação infantil, que permitirão uma investigação que apresentará 

desdobramentos relacionados ao estímulo pelo tato, à linguagem das texturas e ao 

processo de projeto de design para orientar os educadores a como aplicar os critérios 

desenvolvidos. Nesse ínterim, estruturou-se esta tese em três eixos, que nortearam a 

escrita dos capítulos. 

O primeiro capítulo teve como finalidade encontrar as inquietações de pesquisa 

e entender as razões da mesma, apresentando o problema de pesquisa, seus 

objetivos e a justificativa que ampara este estudo. O segundo capítulo destinou-se a 

uma pesquisa documental e a uma reflexão teórica a partir da revisão bibliográfica, 

buscando ampliar o conhecimento sobre a percepção tátil, o desenvolvimento infantil 

e a deficiência visual, a importância dos livros no aprendizado das crianças e as 

relações do design com o tema. O terceiro capítulo procurou elencar elementos do 

design e de seu processo de projeto para compreender a projetação de um produto 

de design editorial orientado para o tato. 

O quarto capítulo foi construído a partir dos estudos dos modelos de ensino de 

desenho para crianças e adultos com deficiência visual a partir das autoras Maria 

Lúcia Batezat Duarte e Maria Pillar del Correa. Ainda, analisou-se o estudo da 

pesquisadora brasileira Elizabeth Romani e seus apontamentos sobre técnicas 

ineficazes de ilustrações táteis em livros infantis. Por último, identificaram-se em duas 

instituições reconhecidas pelas publicações desenvolvidas e pelo histórico de 

trabalhos com pessoas com deficiência visual – a norte-americana Braille Authority 

North America (BANA) e a francesa Les Doigts qui Rêvent – os critérios aplicados 

para a reprodução de livros táteis. Com isso, analisaram-se os elementos de 

convergência apontados e, por meio do cruzamento de informações indicadas pelos 
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autores e instituições analisadas, levantaram-se os requisitos necessários para a 

reprodução de figuras táteis, apresentados no quinto capítulo.  

No sexto capítulo, abordando métodos e planejamento de pesquisa, tais 

requisitos são reunidos, primeiramente, em uma cartilha didática e de fácil leitura 

destinada principalmente a educadores, mas também a pais e familiares de crianças 

com deficiência visual. Esta cartilha foi submetida à análise de educadores por meio 

de entrevista semiestruturada em grupo, para a coleta das percepções sob o viés 

pedagógico. Os apontamentos garantiram a revisão e adequação do material de apoio 

ao mediador, culminando com a publicação de um guia para disponibilização gratuita 

para download.  

Por fim, no sétimo capítulo, foi elaborada uma análise dos elementos que se 

destacaram ao longo do caminho de pesquisa, considerando todos os apontamentos 

que resultaram em um produto de design editorial, culminando em uma reflexão sobre 

as necessidades ainda latentes que merecem ser objeto de pesquisas futuras. 

Concluindo, apontam-se caminhos futuros para pesquisas, lacunas ainda 

existentes e reflexões sobre um campo que carece de muitos cuidados e, também, 

necessita ser muito investigado.  

 

1.1 Justificativa 

Mesmo que a Organização Mundial da Saúde (OMS), desde a década de 1970, tenha 

encorajado os países a desenvolver programas de prevenção à cegueira, as pessoas 

com deficiência visual ainda representam milhões de pessoas em todo o mundo. 

Segundo dados de 2015 da OMS2, estima-se que aproximadamente 1,3 bilhão de 

pessoas vivem com algum tipo de deficiência visual, sendo que 188,5 milhões de 

pessoas têm deficiência visual leve, 217 milhões apresentam deficiência visual 

moderada a grave e 36 milhões são cegas. 

Os dados da OMS revelam que o número estimado de pessoas cegas aumentou em 

17,6%, de 30,6 milhões em 1990 para 36,0 milhões em 2015. Essa mudança foi 

atribuída a três fatores: o crescimento populacional, o envelhecimento da população 

 

2 https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/blindness-and-visual-impairment 
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e a redução da prevalência específica da idade. Os dados são preocupantes, pois a 

OMS afirma que aproximadamente 80% de toda deficiência visual é considerada 

evitável globalmente.  

A deficiência visual é mais comum de acometer pessoas com mais de 50 anos de 

idade. Todavia, em números divulgados em 2013, a OMS apontava que 19 milhões 

de crianças com menos de 15 anos tinham problemas visuais graves. E, desse total, 

12 milhões sofriam de condições que poderiam ser facilmente diagnosticadas e 

corrigidas. Sobre as crianças, quase 1,5 milhão apresentavam o que é chamado de 

cegueira irreversível, e nunca mais voltarão a enxergar. O mais grave: dados da 

Nações Unidas Brasil3 registraram que dois terços dessas crianças morrem até dois 

anos depois de ter perdido a visão, o que reflete a fragilidade para reagir diante desta 

nova condição. 

Esses dados demonstram o quão preocupante pode ser a deficiência visual na 

vida de uma criança. Não por ser uma doença grave, no sentido de que impeçam as 

crianças de viver, na maior parte das vezes, mas sim, pelas limitações por elas (e 

familiares) encontradas quando são acometidas pela deficiência. As consequências 

psicológicas e o desconhecimento sobre o que é possível fazer para propiciar uma 

vida plena são as razões que acabam por não possibilitar às crianças um pleno 

desenvolvimento (GIL, 2000).   

E, embora o número de crianças cegas seja relativamente baixo se 

comparadas à população mundial, elas podem ter uma longa expectativa de vida. 

Conforme o relatório do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, “se multiplicarmos o 

número de crianças pela sua expectativa de vida, chegaremos a uma estimativa de 

75 milhões de anos-cego, um número menor apenas do que o número de anos-cego 

da catarata em idosos” (2012, p. 25). O mesmo relatório afirma que 500 mil crianças 

ficam cegas por ano, quase uma por minuto, e a maioria delas ou nasce cega ou fica 

cega no seu primeiro ano de vida. Dados mais recentes também demonstram uma 

significativa projeção de crescimento do número de pessoas com deficiência visual de 

algum tipo, até 2050 (Figura 1). 

   

 

3 https://nacoesunidas.org/oms-afirma-que-existem-39-milhoes-de-cegos-no-mundo/ 
 



 22 

Figura 1– Tendências globais e previsões de números de pessoas cegas ou moderada  
e gravemente deficiente visual, de 1990 a 2020 

 

Fonte: Lancet Glob Health 2017; 5: e888–97 
  

Breve descrição da imagem: gráfico de curva com as Tendências globais e previsões de números de pessoas cegas ou 
moderada e gravemente deficiente visual, de 1990 a 2020. No eixo horizontal os anos, de 1990 à 2050; e no eixo vertical 
o número de pessoas afetadas em milhões, indo de zero a 600. Uma curva vermelha representa pessoas com 
impedimento visual moderado ou severo e parte de cerca de 150 milhões em 1990 e vai acima de 600 milhões em 2050. 
Abaixo, uma curva azul representa as pessoas cegas e parte cerca de 30 milhões de afetados em 1990 e vai a 100 
milhões em 2050. 

 

Esse cenário prevê um grupo populacional em crescimento, cujas demandas 

específicas precisam ser atendidas. No entanto, muitos dos estudos ou recursos 

disponibilizados acabam por não atender especificamente ao universo das crianças 

com até cinco anos de idade. As soluções já encontradas ficam destinadas ao grupo 

das pessoas com deficiência visual com maior idade, como adolescentes e adultos, 

pois são grupos compostos por pessoas que já sabem se comunicar verbalmente e 

conseguem responder aos estímulos e referenciar o que pode ser adequado ou não 

ao seu progresso social e intelectual. 

Além disso, a inclusão de crianças com necessidades educacionais especiais 

na educação infantil vem se tornando gradativamente uma realidade. O Brasil vem 

avançando nesse sentido com a implementação da Política Nacional de Inclusão 

desde a promulgação da Lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases de Educação 

Nacional, com as Diretrizes nacionais para a educação especial na educação básica 

(BRASIL, 2017) e, mais recentemente, com a Lei nº 13.146, de 6 de julho de 20154, a 

qual institui a Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com 

 

4 http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm 
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Deficiência), destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, 

visando à sua inclusão social e cidadania. 

O Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil5 assegura estratégias 

e orientações para a educação de crianças com necessidades educacionais especiais 

na educação infantil. A educação inclusiva pode desempenhar importante papel de 

transformação cultural em relação à deficiência visual, principalmente no que diz 

respeito à reflexão sobre os mitos e estereótipos atribuídos às pessoas com 

deficiência visual nos diferentes momentos históricos. A inclusão destas crianças em 

escolinhas de educação infantil, que são espaços de socialização e cultura por 

excelência, em conjunto com ações da família, poderá desempenhar importante papel 

no processo de desenvolvimento, aprendizagem e participação social dessas 

crianças. A inclusão e a educação precoce são fatores preciosos não apenas para 

otimização do potencial de aprendizagem das crianças com deficiência visual, mas 

também são capazes de romper com a visão mítica, discriminatória e carregada de 

preconceito acerca das possibilidades das pessoas com deficiência visual. 

Sendo assim, este estudo destina-se a estabelecer diretrizes de representação 

de figuras táteis para o estímulo precoce nas crianças em idade de educação infantil, 

que compreende até cinco anos completos. Adota-se, nesta pesquisa, a palavra 

estímulo dentro do conceito que abrange aquilo que anima, que incita a algo6. A idade 

é determinada pelo documento das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Infantil7, publicado em 2010, pelo Ministério da Educação. Como visto, é um grupo 

que ainda possui poucos estudos sobre como a deficiência visual age no 

desenvolvimento relativo à educação. Vigotsky (1997) afirma que a principal 

demonstração concreta do destino dos processos compensatórios e dos processos 

de desenvolvimento em seu conjunto não depende somente do caráter e da gravidade 

da deficiência, mas também da realidade social da deficiência. O meio direciona o 

 

5 http://portal.mec.gov.br/seb/arquivos/pdf/volume3.pdf 
6 Na psicologia, estímulo é um padrão de energia (como a luz ou o som) que é registrado pelos órgãos dos 
sentidos. Em behaviorismo e condicionamento clássico, o estímulo constitui a base do comportamento e este 
constitui na percepção. Em https://pt.wikipedia.org/wiki/Est%C3%ADmulo_(psicologia), acesso em 4 de agosto 
de 2019. 
7 http://ndi.ufsc.br/files/2012/02/Diretrizes-Curriculares-para-a-E-I.pdf 
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desenvolvimento dos processos compensatórios para a criança com deficiência 

visual, seja de modo positivo, como, também, de modo negativo. 

É nesse ponto que se compreende que o design, como campo de estudos 

transdisciplinar, passível de transitar em esferas de diversas origens conceituais (DE 

MORAES, 2010), possa servir como ferramenta estratégica de suporte ao 

desenvolvimento de melhores serviços para as comunidades e os indivíduos, 

incluindo melhores sistemas para atendimento à diversidade. Mesmo dando conta da 

abrangência do conhecimento de disciplinas como a psicologia, a literatura, as artes 

visuais, entre outras, entende-se o design como uma possível referência projetual e 

como linha-guia para uma fase em que o produto não é mais colocado em evidência, 

mas sim o contexto em que esse produto opera ou deva operar. “O design, pela sua 

capacidade multidisciplinar e transversal, fornece rápidas respostas por meio de 

produtos, imagens e novas possibilidades de interação” (DE MORAES, 2010, p. 20).  

Nesse sentido, amparado no conceito de design universal (STORY; MULLER; 

MACE, 1998, p. 2), que tem como finalidade permitir a todos o acesso com igualdade 

de condições, independentemente da idade, do gênero, da capacidade e do nível 

cultural, o design é compreendido pelo processo de projetar e incluir, tanto aqueles 

com algum tipo de deficiência como os que não as possuem. É o design que projeta 

para o maior número de pessoas possível, livre de barreiras para dar acessibilidade a 

pessoas com algum tipo de deficiência.  

Além disso, o Design Universal para a Aprendizagem (ROSE e MEYER, 2002) 

enfatiza o propósito especial de ambientes que não são criados apenas para fornecer 

informações ou abrigo, mas, principalmente, para apoiar e promover as mudanças de 

conhecimento e de habilidades. Seu conceito é baseado na neurociência da 

aprendizagem, e seus princípios enfatizam três aspectos fundamentais da pedagogia: 

os meios de representação da informação, os meios para a expressão do 

conhecimento e os meios de comprometimento com a aprendizagem. O Design 

Universal para Aprendizagem, segundo as autoras (ROSE E MEYER, 2002), consiste 

também em abordagens de ensino que oferecem aos alunos escolhas e alternativas 

de materiais, conteúdo, ferramentas, contextos e apoio ao uso desses. Fornece 

diretrizes para a criação de uma flexibilidade que é, ao mesmo tempo, sistemática e 

eficaz. 
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E é por meio do campo do design, o qual abarca estes amplos conceitos, que 

se pretende contribuir para a inclusão social e para o acesso das crianças com 

deficiência visual à estimulação precoce do sentido do tato, por meio de figuras 

representadas em livros, lâminas ou objetos de interação com as crianças. Ou seja, o 

design como processo de projeto e como projeto gráfico atuando como ferramenta 

transformadora dos meios de acesso à cultura, à socialização e à educação. 

Compreende-se que, por meio de diretrizes na representação de figuras táteis, seja 

possível permitir o acesso e o interesse de crianças com deficiência visual aos livros 

ilustrados, proporcionando a elas a possibilidade do desenvolvimento que os livros e 

as peças, enquanto objetos lúdicos, podem gerar em estímulos na primeira infância. 

O desenvolvimento infantil é mais do que resultado da interação entre 

componentes biológico-genéticos e as variáveis do meio onde vivem (MARTURANO 

E LOUREIRO, 2003 apud DIAS, 2014). Seu comportamento também é oriundo do 

modo como a criança seleciona, organiza e interpreta as informações. Ou seja, a 

criança possui um papel ativo e construtivo em seu processo de aprendizagem. E é 

na infância que as crianças estão em uma fase sensível à estimulação. Se bem 

estimuladas, poderão explorar toda sua potencialidade, determinando o período como 

influenciador decisivo na sua trajetória futura. Como fonte de estímulo, as histórias 

infantis podem ser uma das grandes estratégias de promoção e desenvolvimento 

sociocognitivo. 

Neste contexto, as histórias lúdicas possibilitam o aprendizado de conceitos e, 

ao mesmo tempo, favorecem a criança a dar sentido às suas experiências (DIAS, 

2014). Elas colaboram de duas formas ao desenvolvimento infantil. Primeiro, porque 

as histórias contadas por meio de livros despertam nas crianças o interesse pelo 

conhecimento e pela leitura, além de estimular a imaginação infantil, contribuindo para 

um desenvolvimento cultural e criativo e gerando hábitos de leitura determinantes na 

vida futura. Segundo, porque, quando tomam conhecimento de histórias diversas, as 

crianças desenvolvem em sua imaginação suas próprias histórias e versões 

particulares, sentindo-se estimuladas a se abrir, a falar, a trocar com outras crianças 

e, ao mesmo tempo, dar sentido ao seu mundo, permitindo uma complexa interação 

entre elas mesmas e seu ambiente social. Ainda, as histórias contribuem para o 

ensino das habilidades sociais, levando a criança a compreender a perspectiva do 

outro.  
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Por meio de livros de histórias, é possível o aperfeiçoamento geral da 

linguagem, o ordenamento de experiências emocionais e o desenvolvimento da 

personalidade (DIAS, 2014). Além disso, o desenvolvimento das habilidades de 

linguagem infantil contribui significativamente para o sucesso escolar da criança. 

Como aponta Vigotsky (2011), as ilustrações nos livros infantis são capazes de formar 

uma estrutura de caminhos indiretos que auxiliam na operação psicológica da criança 

que possui algum impedimento pelo caminho direto (neste caso, a aprendizagem 

visual).  

Nesse ínterim, a criança precisa sentir necessidade para que seja capaz de 

desenvolver uma forma superior de comportamento. “Se a criança não tiver a 

necessidade de pensar, ela nunca irá pensar” (VIGOTSKY, 2011, p. 866). Se o 

objetivo é permitir acesso amplo à cultura e à educação para as crianças deficientes 

visuais, é preciso que se estimule o comportamento cultural desde cedo. Quando 

diferentes elementos culturais entram na vida de uma criança, “a criança não apenas 

toma algo dela, adquire algo, incute em si algo de fora, mas também a própria cultura 

reelabora todo o comportamento natural da criança e refaz de modo novo todo o curso 

de desenvolvimento” (VIGOTSKY, 2011, p. 866). 

Já apontava o autor que todo aparato da cultura humana está organizado a 

partir do funcionamento psicológico de uma pessoa normal. O desenvolvimento 

humano foi calcado sobre instrumentos, técnicas, signos e símbolos calculados para 

um tipo considerado normal de pessoa. E, ainda, há muita ilusão da simples 

convergência da passagem dessas formas normais para a apropriação das pessoas 

com deficiência.  

Quando surge diante de nós uma criança que se afasta do tipo humano 
normal, com o agravante de uma deficiência na organização psicofisiológica, 
imediatamente, mesmo aos olhos de um observador leigo, a convergência dá 
lugar a uma profunda divergência, uma discrepância, uma disparidade entre 
as linhas natural e cultural do desenvolvimento da criança. (VIGOTSKY, 
2011, p. 867) 

 

É preciso entender as diferenças e adaptar a cultura a essas peculiaridades. 

Caminhos alternativos especialmente construídos para o desenvolvimento cultural de 

crianças com deficiência visual são extremamente importantes na história, 

especialmente na tentativa de demonstrar que o desenvolvimento cultural de 
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comportamento não se relaciona, necessariamente, a um ou outro elemento orgânico 

(ALMEIDA, 2011); que se um sentido falta, outros sentidos trabalhados dentro de suas 

peculiaridades podem repor a percepção. Como mencionado anteriormente, é 

possível substituir o sistema-guia da visão por outro sistema-guia, no caso, o tato. Ou 

seja, se o aprendizado e aculturamento, inserção social, das crianças com deficiência 

visual pelos caminhos diretos são impossíveis, existe uma necessidade ampliada da 

criação de caminhos indiretos alternativos ao desenvolvimento cultural. Nuernberg 

(2008, p. 309), concordando com Vigotsky, coloca que “o funcionamento psíquico das 

pessoas com deficiência obedece às mesmas leis, embora com uma organização 

distinta das pessoas sem deficiência”. 

Compreendem-se como um caminho indireto alternativo as diferentes opções 

que podem ser oferecidas para substituir um sentido não desenvolvido. Por isso, o 

foco desta pesquisa recai sobre a permanência da ludicidade e seu estímulo tátil nos 

primeiros anos de vida de uma criança com deficiência visual, por meio de figuras 

táteis e sua reprodução. É a tentativa de reforçar este caminho indireto para o 

desenvolvimento, como mencionado por Vigotsky (2011), impulsionando um maior 

uso de figuras com diferentes texturas e distintos relevos, desenvolvidas de forma a 

estar mais próximas de uma compreensão tátil e com a pretensão de estimular as 

crianças a formarem um repertório para um futuro com maior abertura para o 

aprendizado do Sistema Braille e com maiores chances de entendimento dos 

significados de ilustrações táteis hoje já ofertadas. 

A dificuldade em encontrar métodos de apresentação de desenhos em relevo 

que são compatíveis com as limitações impostas pelo lento desenvolvimento de 

habilidades táteis em crianças e com a falta de imagens visuais em cegueira congênita 

é frequente (THEUREL et. al., 2013, p. 234). As pessoas com deficiência visual 

precisam de ajuda para identificar os desenhos que são apresentados como táteis. 

Contudo, mesmo precisando de ajuda para identificar uma figura, ainda assim a 

exploração pelo tato é prazerosa para uma pessoa com deficiência visual, afirma 

Cardeal (2007). Ver desenhos pode representar divertimento e, também, mais uma 

forma de enriquecimento do universo de quem não enxerga. Por isso, o livro de 

literatura infantil que tem como destinatário (ou que tem entre seus destinatários) a 

pessoa com deficiência visual deve conter ilustrações, pelo menos algumas, em 

relevo, como sustenta Cardeal (2007). 
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Bem ao contrário do que muita gente pensa, cegueira, de modo algum, 
significa escuridão. O mundo de quem não enxerga é povoado de imagens. 
Essas imagens vão se formando através de múltiplos caminhos. Ora são as 
impressões táteis, no contato direto com o objeto. Outras vezes são as 
informações, abstrações que vão se processando e se acumulando. Mas 
essas imagens também se formam simplesmente a partir da capacidade 
inventiva que há em cada ser humano. (...) Diante desses fatos, é preciso 
salientar que é comum a pessoa cega precisar de ajuda para entender uma 
ilustração em relevo. Por outro lado, há de se considerar que o relevo não é 
suficiente para que um desenho possa ser identificado com as mãos. De 
modo nenhum, basta criar relevo nos contornos de uma figura. As 
perspectivas são grande barreira, às vezes barreiras intransponíveis, 
sobretudo para quem nunca enxergou. (CARDEAL apud LISBOA, 2007) 

 

Há um esforço relevante de empresas e instituições em imprimir algumas 

imagens visuais em relevo tátil. Mas, “sem uma experiência prévia com o desenho, 

sem a noção de planificação de figuras, que o desenho pode dar, as pessoas cegas 

desde o nascimento não conseguem ler imagens em relevo” (DUARTE, 2011, p. 14). 

A pesquisadora Cardeal também colheu em suas experiências que “a simples 

transcrição para o relevo de uma imagem originalmente concebida para a percepção 

visual, sem adaptá-la à realidade perceptiva tátil, apenas corrobora a imposição de 

códigos visuais a que eles não têm acesso, em nome de uma inclusão, que, de fato, 

acaba se tornando ineficaz” (2009, p. 119). De nada adianta oferecer ilustrações 

táteis, recursos, acabamentos, imagens em diferentes relevos, se as crianças não são 

educadas para entender essas imagens. Elas podem até mesmo perceber, mas não 

conseguem atribuir significado. 

Para interagir nesse cenário e propor mudanças, entende-se a importância de 

compreender como se dá o desenvolvimento infantil em crianças com deficiência 

visual, seu conhecimento e percepção tátil, e a potencialidade de algumas formas de 

assimilação do desenho, para que, entendendo essas variáveis, seja possível 

desenvolver figuras de modo a estimular as crianças a interagirem com diferentes 

texturas, a darem início à formação de um repertório tátil e a perceberem possíveis 

significados relacionados entre as imagens táteis e objetos, além de poderem ser 

associadas às histórias narradas nos livros infantis. 
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1.2 Delimitação do tema 

A partir das questões iniciais anteriormente apontadas, este estudo investigou 

a intervenção do designer no processo de elaboração e uso de figuras táteis para 

crianças com deficiência visual, estabelecendo diretrizes projetuais para a construção 

dessas figuras. O foco que orientou esta investigação partiu da compreensão e análise 

de dois modelos de elaboração e ensino de desenhos para crianças e pessoas com 

deficiência visual, identificando as premissas comuns e extraindo delas o essencial 

para elaborar figuras, a fim de gerar um padrão capaz de servir de orientação para a 

construção e reprodução de figuras em livros infantis ou materiais de interação de 

caráter inclusivo. Os dois modelos em questão dizem respeito aos resultados dos 

estudos da pesquisadora brasileira Maria Lúcia Batezat Duarte e da pesquisadora 

chilena María del Pillar Correa Silva. Ainda, se propõe uma relação dos dois modelos 

anteriores com os levantamentos realizados pela pesquisadora Elizabeth Romani, 

após análise de seis livros táteis impressos, e critérios relacionados para a reprodução 

de livros táteis por duas instituições internacionais. 

Este estudo considera que as demandas específicas das crianças com 

deficiência visual, principalmente aquelas com até cinco anos de idade merecem ter 

o mesmo tipo de incentivo à imaginação e à criatividade em tempos de formação de 

personalidade, além do incentivo à leitura, como forma de estimular e despertar o 

indivíduo para uma educação mais abrangente e de elevada cultura. Período, 

também, no qual a criança está começando a elaborar conexões entre as ideias e 

sistematizando o pensamento, elaborando pensamento racional e estabelecendo 

categorias lógicas, contribuindo para formação de sua cultura e o repertório de seu 

conhecimento.  

Siaulys (2019)8 defende que o período sensório-motor, o qual se estende até 

os 24 meses, é a época mais importante para o bebê interagir no ambiente, conhecer 

pessoas, ter curiosidade e vontade de procurar, tocar e manipular objetos. “Nessa 

fase as mãos adquirem um papel fundamental, transformando-se num importante 

órgão de percepção, ajudando o bebê a compreender a permanência do objeto, o 

entendimento de seu uso e função, as relações entre os objetos, o conhecimento do 

 

8 http://www.deficienciavisual.pt/txt-Universo_tactil-Mara_Siaulys.htm 
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próprio corpo, a aquisição de conceitos espaciais e muitos outros” (SIAULYS, 2019). 

É preciso que nesta fase a criança com deficiência visual seja sempre informada, por 

meio de pistas sonoras ou pelo toque, da presença do objeto ao alcance de sua mão; 

ajudada a localizar os objetos nos diferentes pontos do espaço, para assim 

desenvolver a busca tátil dirigida, motivada a utilizar suas mãos para descobrir o 

mundo, interessar-se por ele e compreendê-lo. “Desta forma vai juntar as mãos na 

linha média, desenvolver a coordenação bimanual, a preensão, a coordenação 

ouvido-mão, a coordenação motora fina, a busca de objetos, a exploração do 

ambiente”, complementa Siaulys (2019). 

Também, não será possível restringir a pesquisa apenas às crianças com 

cegueira total desde o nascimento. Primeiro, porque a cegueira total é a mais rara das 

deficiências visuais. Segundo, porque, mesmo com todos os avanços em pesquisa da 

saúde, ainda muitas crianças são acometidas pela deficiência visual por doenças logo 

após o nascimento ou por alguma carga genética que prepondera nos primeiros anos 

de vida. Entende-se, de qualquer modo, que a criança que muito cedo torna-se 

deficiente visual acaba por não possuir memória suficiente da visão capaz de permitir 

algum desenvolvimento diferenciado de sua aculturação.  

Compreende-se, ainda, que uma criança na faixa etária de até cinco anos de 

idade tem uma ideia limitada do que representa sua deficiência visual e do quanto ela 

pode – ou não – ser prejudicial. Essa lacuna no entendimento do que representa a 

deficiência possibilita à criança ser mais aberta aos novos estímulos e com maior grau 

de entrega no aprendizado possível de ser estabelecido, através da interação com 

desenhos e ilustrações. 

Ainda, como Vigotsky afirmou em seus estudos no começo da década de 1920, 

a deficiência visual é um problema biológico (Vigotsky, 2011). Porém, não deve ser 

tratado sob uma perspectiva orgânica. É preciso compreender as deficiências – de 

maneira ampla – como problemas sociais e de inclusão na vida cultural. A falta da 

visão traz consequências significativas na atuação social das crianças e, portanto, na 

sua cultura. Entretanto, não é possível admitir que a cultura da visão impeça os 

indivíduos que, desde o nascimento ou primeira infância carregam a deficiência visual, 

de encontrarem suas capacidades de conhecimento e desenvolvimento no ambiente 

em que habitam. 
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Assimilados estes pontos, iniciou-se a primeira etapa da pesquisa pelo 

planejamento. Mesmo sem a certeza das intercorrências que poderiam acontecer, era 

preciso definir claramente os objetivos, os campos a serem estudados, as referências 

a serem procuradas e os caminhos que deveriam ser percorridos para se alcançar as 

respostas aos questionamentos iniciais. Por mais que se procure descobrir algo novo, 

um detalhe nunca pesquisado, que talvez tenha passado despercebido ou esquecido, 

faz-se jus reconhecer os estudos já desenvolvidos, entender até onde pesquisadores 

conseguiram chegar, encontrar as lacunas. 

Era preciso se familiarizar com o objeto que seria investigado durante a 

pesquisa exploratória. Nos primeiros apontamentos, elencaram-se algumas temáticas 

essenciais a serem pesquisadas: percepção tátil, desenvolvimento infantil, materiais 

desenvolvidos para o tato, relação entre o design e as ilustrações táteis, idade 

adequada para o aprendizado das crianças. Muitas inquietações e necessidades de 

compreensão que careciam de pesquisa e compreensão, a fim de delinear o fio 

condutor da pesquisa que se iniciava. Era preciso acalmar algumas inquietações para 

definir com melhor critério onde o caminho poderia levar. 

Foi a partir das inquietações que se buscou estabelecer os objetivos da 

pesquisa documental, amparados, principalmente, em dois pontos de referência, 

encontrados no começo do caminho e que foram definitivos para toda a pesquisa. O 

primeiro deles, o entendimento já existente sobre os critérios de representação de 

figuras táteis, aplicados por instituições internacionais com ampla experiência no 

universo da deficiência visual e em tentativas nacionais de reprodução de livros táteis 

para crianças. O segundo ponto de referência, a razão sobre modelos de ensino de 

desenho às crianças e aos adultos cegos e o que esses desenhos, essas tentativas 

de expressão visual, poderiam auxiliar na tradução de ilustrações para a reprodução 

de figuras táteis, sempre tendo em mente as crianças. Foi a partir de pesquisadoras 

como Duarte (2011), Pilar Correa (2011), Romani (2016), e das iniciativas de 

instituições como a norte-americana Braille Authority of North America (Bana) e a 

francesa Les Doigts qui Rêvent, entre outros autores e instituições pesquisadas, que 

se procurou ampliar a compreensão sobre a percepção tátil e as características dos 

materiais para o reconhecimento, e os pontos de carência para pesquisa.  

O segundo ponto de referência foi o design, não com seu entendimento 

empírico de disciplina estética, mas sim na profundidade de seus conceitos, 



 32 

compreendido como um campo de estudos capaz de amparar e embasar o processo 

de projeto. O design, aqui, pode ser entendido como uma disciplina transversal (DE 

MORAES, 2010) ao aceitar e propor interações multidisciplinares que relacionam 

diferentes áreas, passando das exatas às áreas humanas e sociais, até encontrar a 

estética. O design pode ser visto como uma disciplina que dialoga com a tecnologia e 

os humanos, assim como abarca o âmbito da gestão, da semiótica e da comunicação.  

É interessante notar que o desafio na atualidade para produtores e designers, 
ao atuarem em cenários definidos como dinâmicos, fluidos, mutantes e 
complexos, deixa de ser definitivamente o âmbito tecnicista e linear (desafios 
marcantes na primeira modernidade), passando também à arena ainda 
desconhecida e pouco decodificada dos atributos intangíveis dos bens de 
produção industrial (DE MORAES, 2010, p. 11). 

 

Confia-se no conceito e na visão de que o design abrange o processo de 

projeto, produzindo uma reflexão crítica e reflexiva sobre o próprio projeto a partir de 

um pressuposto cenário (DE MORAES, 2010), no qual se destacam fatores 

socioculturais, materiais, psicológicos e estético-formais, tendo como base análises e 

reflexões realizadas na fase de projeto por meio de prévios e estratégicos 

recolhimentos de dados.  

 

1.3 Problema de pesquisa 

Compreendendo o design como um campo de estudos capaz de fazer uma 

reflexão crítica sobre o ato de projetar, aliado ao processo de projeto do design com 

as reflexões e os conhecimentos prévios apontados por pesquisadores e instituições 

internacionais acerca da deficiência visual, chega-se ao problema de pesquisa. A 

indagação que motiva a investigação científica: Quais são os parâmetros para a 

representação de figuras táteis que respondem às necessidades essenciais para a 

estimulação precoce de crianças com deficiência visual? Parâmetros aqui entendidos 

como premissas para o desenvolvimento de um projeto capaz de responder às 

necessidades essenciais na estimulação tátil de crianças. 

Assume-se, assim, como problema central de pesquisa: Como as figuras 
táteis podem ser representadas de modo a contribuir para o estímulo precoce 
de crianças com deficiência visual? Três questões de pesquisa decorrentes do 
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problema central ganham relevância: (1) Quais são as contribuições dos estudos de 

ensino de desenhos a pessoas com deficiência visual que podem ser apropriadas 

para a reprodução de figuras táteis? (2) Quais são os critérios aplicados por 

instituições internacionais no desenvolvimento de livros táteis ilustrados que servem 

de parâmetros para a reprodução de livros? (3) Como os educadores de crianças com 

deficiência visual fazem uso de figuras táteis? 

Como hipótese, diante do problema central de pesquisa, tem-se que: por meio do 
processo de projeto de design orientado para o tato, é possível apropriar os 
critérios técnicos de criação de livros para crianças com deficiência visual aos 
modelos de figuras voltados para pessoas com deficiência visual, de forma que 
se tornem premissas para a reprodução de figuras táteis e possam ser usadas 
na estimulação precoce de crianças até cinco anos. 

 

1.4 Objetivos geral e específicos 

A fim de desenvolver o que foi proposto pelo problema de pesquisa central e 

pelos problemas dele decorrentes, foram definidos objetivos que auxiliam a manter o 

foco de pesquisa. Tais objetivos foram selecionados como orientadores prévios, o que 

permitiu que, durante o tempo de estudos, fosse possível a abertura para o surgimento 

de novos objetivos e, até mesmo, a alteração dos existentes.  

Como objetivo geral deste trabalho, tem-se: Estabelecer um conjunto de 
diretrizes de representação de figuras táteis para o estímulo precoce em 
crianças com deficiência visual por meio do design orientado para o tato. 

Como objetivos específicos, elencam-se: 

1. Compreender as características da percepção tátil das crianças com deficiência 

visual, por meio de pesquisa bibliográfica e documental, identificando os modelos 

de figuras e desenho percebidos e compreendidos pelas crianças. 

2. Identificar critérios já existentes na confecção de livros táteis ilustrados para 

crianças com deficiência visual. 

3. Desenvolver uma publicação para educadores com o conjunto de diretrizes para a 

reprodução de figuras para crianças com até cinco anos com deficiência visual.  



 34 

4. Verificar como essas diretrizes são recebidas e/ou apropriadas pelos mediadores 

envolvidos com educação para crianças com deficiência visual, por meio da 

publicação.  

 

Diante dos objetivos colocados e do problema central de pesquisa, o estudo 

passa a investigar, inicialmente, como se desenvolvem as crianças com deficiência 

visual e suas particularidades de percepção tátil, no intuito de embasar o 

desenvolvimento da publicação para os mediadores, como meio de apoio para o 

estímulo dessas crianças.  
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2 Crianças com deficiência visual e o estímulo precoce 

A pesquisa exploratória, exposta a seguir, tem como objetivo embasar a 

discussão sobre o tema principal, que trata da análise de modelos de ensino de 

desenho aplicados a pessoas com deficiência visual e da pesquisa sobre a eficiência 

de livros táteis impressos, seu cruzamento e geração de critérios para a elaboração 

de figuras táteis para a reprodução em livros infantis. Por meio desta revisão, tentou-

se compreender e refletir sobre a importância das figuras e dos livros no 

desenvolvimento infantil e o quanto a deficiência visual pode ter impactos sobre o 

avanço do desenvolvimento na primeira infância. 

 

2.1 Deficiência visual 

O Decreto-Lei 5.296, de 2 de dezembro de 2004, art. 5º, considera pessoa com 

deficiência aquela que possui limitação ou incapacidade para o desempenho de 

atividade, e se enquadra nas seguintes categorias: deficiência física, deficiência 

auditiva, deficiência visual e deficiência mental. Quanto à terminologia sobre a 

deficiência visual, este Decreto-Lei define:  

III – deficiência visual – cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor 
que 0,05 no melhor olho, com a melhor correção óptica; a baixa visão, que 
significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05 no melhor olho, como a melhor 
correção óptica; os casos nos quais a somatória da medida do campo visual 
em ambos os olhos for igual ou menor que 600; ou a ocorrência simultânea 
de quaisquer das condições anteriores. (Decreto de Lei 5.296 de 2 de 
dezembro de 2004) 

 

Ou seja, a deficiência visual caracteriza-se como a perda total ou parcial, 

congênita ou adquirida, da visão. O nível de acuidade visual pode variar, o que 

determina, de forma geral, dois grupos de deficiência:  

• Cegueira: há perda total da visão ou pouquíssima capacidade de enxergar, o 

que leva a pessoa a necessitar do Sistema Braille como meio de leitura e 

escrita. 

• Baixa visão ou visão subnormal: caracteriza-se pelo comprometimento do 

funcionamento visual dos olhos, mesmo após tratamento ou correção. As 
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pessoas com baixa visão podem ler textos impressos ampliados ou com uso 

de recursos ópticos especiais. A baixa visão é o resultado de condições 

oftalmológicas como degeneração macular, glaucoma, retinopatia diabética ou 

catarata. Na criança, cada uma dessas condições causa diferentes tipos de 

efeitos, dificultando suas atividades pessoais.  

 

É preciso que se deixe claro aqui que o conceito de deficiência visual abordado 

nesta pesquisa diz respeito à perda ou redução de capacidade visual em ambos os 

olhos em caráter definitivo, que não possa ser melhorada ou corrigida com o uso de 

lentes, tratamento clínico ou cirúrgico (Artigo 5º, alínea C, do Decreto Federal Nº 

5.296, de 2 de dezembro de 2004). Quando a cegueira é congênita ou adventícia 

durante os primeiros anos de vida, Sá (2007) ressalta que é uma condição que 

interfere de forma significativa no desenvolvimento da criança, pois, segundo 

Domingues (2010), a ausência da visão restringe o movimento do corpo no espaço e 

a possibilidade de controle do ambiente.  

A criança com deficiência visual pode ter menos formas de comunicação e 

interação se comparada a uma criança que enxerga, uma vez que o ambiente visual 

está constantemente despertando o interesse da criança a entrar em contato com 

objetos e com pessoas, favorecendo a sua mobilidade. Além disso, acaba 

inconscientemente “integrando e organizando as informações provenientes dos outros 

sentidos de forma abrangente e simultânea” (SÁ, 2007). Como agravante, quando a 

visão é perdida antes dos cinco anos, não se retém qualquer imagem visual 

(DOMINGUES, 2010). Para que uma criança cega congênita construa imagens e 

representações mentais, ela deve interagir com o mundo através dos seus outros 

sentidos e desenvolver suas potencialidades táteis, auditivas, cinestésicas e olfativas.  

Quando a perda total ou parcial da visão ocorre desde o nascimento ou nos 

primeiros anos de vida, a criança desenvolve um modo particular de ver as coisas ao 

redor, de explorar, de conhecer o entorno. “Ela aprende a interagir com as pessoas e 

objetos a sua maneira, usando os sentidos remanescentes para perceber, organizar, 

compreender e conhecer” (DOMINGUES, 2010, p. 8 e 9). 

A deficiência visual, quando relacionada à baixa visão, se caracteriza pela 

capacidade de perceber massas, cores e formas, e por limitação para ver de longe, 
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embora com possibilidade para discriminar e identificar objetos e materiais próximos 

a uma distância de poucos centímetros, quando no máximo, poucos metros (Martín e 

Bueno, 2010, apud Cardoso, 2016). De acordo com Amiralian, “a baixa visão é 

considerada uma dificuldade visual de graus variáveis, que causa incapacidade 

funcional e diminuição do desempenho visual”, (2004, p. 21). 

As pessoas que têm perda total da visão ou com baixa visão necessitam do 

Sistema Braille para se comunicar por meio da leitura e escrita. O Sistema Braille é 

um método de leitura e escrita em relevo, constituído por 63 sinais formados a partir 

do conjunto matricial composto de 6 pontos, conhecido como “sinal fundamental”. Foi 

desenvolvido pelo francês Louis Braille (1809-1852), que perdeu a visão em um 

acidente na infância. A primeira versão do sistema data de 1829, e a segunda versão, 

que compõe a base do sistema utilizado hoje, em 18379.  

 

Figura 2 - Exemplo de texto em Braille 

 

Fonte: encurtador.com.br/uvUY4 
 

Breve descrição da imagem: fotografia horizontal e colorida. Dedos de uma mão feminina tateiam uma folha com 
impressão em Braille. 

 

 

9 https://pt.wikipedia.org/wiki/Braille 



 38 

Cada um dos 63 sinais é denominado cela Braille ou célula Braille. Para facilitar 

a identificação e estabelecer a posição relativa, os pontos são numerados de cima 

para baixo e da esquerda para a direita. As células Braille não são os únicos 

elementos em um texto Braille. Pode haver ilustrações ou gráficos em relevo, com 

linhas sólidas ou feitas de séries de pontos, setas ou pontos maiores que os pontos 

Braille, entre outros. Em face dos softwares de leitor de tela, o uso do Braille tem 

diminuído, o que preocupa muitos educadores, já que a educação em Braille continua 

sendo importante para o desenvolvimento de habilidades de leitura entre crianças 

cegas ou com baixa visão, além de contribuir para o desenvolvimento do tato como 

canal de comunicação (Fundação Dorina Nowill)10. 

Para a coordenadora de Equipe de Revisores de Textos em Braille, na 

Fundação Dorina Nowill para Cegos, Regina Fátima Caldeira de Oliveira11, “aprender 

o Braille faz toda diferença na vida dos cegos, porque até 1825, quando não existia o 

sistema, as pessoas cegas ficavam confinadas em suas casas e afastadas da maior 

conquista da humanidade que foi a escrita”. Muitas pessoas com deficiência visual 

anteriores ao Sistema Braille chegavam até a ser internados em instituições para 

pessoas com problemas mentais. Com o Braille, as pessoas passaram a exercer seus 

direitos e deveres e ter independência econômica. 

 

2.2 Desenvolvimento infantil e deficiência visual 

São várias as vertentes de pesquisa e estudo sobre o desenvolvimento infantil, 

seja enfatizando fatores psicológicos, orgânicos ou de interações sociais. No objetivo 

de encontrar um caminho mais adequado à realidade sobre as quais as crianças com 

deficiência visual brasileiras são confrontadas, buscou-se a pesquisa de autores que 

trabalham as teorias de aprendizagem sobre as quais se apoiam o sistema de 

educação aplicado ao país. Como uma das principais correntes de estudo do 

desenvolvimento humano nas quais se baseia o Sistema Educacional no Brasil está 

a sociointeracionista.  

 

10 https://www.fundacaodorina.org.br/ 
11 Entrevista na Rádio EBC. http://radios.ebc.com.br/cotidiano/edicao/2015-01/que-diferenca-faz-o-braile-na-vida-
dos-deficientes-visuais-e-cegos. Acesso em julho de 2019. 
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Na concepção sociointeracionista, formada a partir de duas vertentes teóricas, 

o construtivismo de Piaget (1896-1980) e a visão sócio-histórica de Vigotsky (1896-

1934), é a teoria com maior destaque nos sistemas de educação contemporâneos. 

Nessa teoria, o indivíduo não é considerado como ser manipulável a partir de ações 

externas e sim como aquele que constrói o próprio conhecimento por meio da 

interação com o meio físico e social continuamente, por toda a sua vida. A sua visão 

de mundo, seu modo de sentir, agir e pensar são elaborados a partir do nascimento 

através da interação com outras pessoas, e, dessa forma, o ser humano é 

considerado interativo.  

Piaget (1972) considera o desenvolvimento humano a partir de três estruturas: 

genética (programada), sistema nervoso (parcialmente programado) e as mentais 

(não programadas). E são as estruturas mentais, formadas através das intervenções 

do próprio indivíduo sobre o meio e pela qualidade de solicitação deste, que 

proporcionam e definem continuamente a capacidade do conhecimento. Para 

Vigotsky (1998), o desenvolvimento é resultado de um organismo ativo. O 

conhecimento é construído gradativamente por meio de sua interação social no 

ambiente. A criança adquire processos adaptativos compostos de vários estágios, e 

a cada novo estágio são elaboradas respostas através de novos instrumentos. Assim, 

a criança adquire os meios para intervir de forma competente no seu mundo e em si 

mesma.  

Vigotsky, ao tratar do desenvolvimento infantil, aprendizagem, educação e 

linguagem, revisita Piaget com frequência, estabelecendo, muitas vezes, um diálogo 

com os apontamentos do epistemólogo suíço. Por considerar Piaget, e também por 

seu pioneirismo na elaboração do conceito de que o desenvolvimento intelectual das 

crianças ocorre em função das interações sociais e condições de vida, e ainda dar 

atenção em seus estudos às crianças com deficiência, Vigotsky será aqui estudado 

para, brevemente, compreender-se como acontece o desenvolvimento infantil e os 

principais pontos necessários ao entendimento do desenvolvimento de crianças com 

deficiência visual. 

Para Vigotsky (2011), se o caminho direto de aprendizagem está impedido por 

algum motivo, como no caso da deficiência visual, caminhos indiretos de 

desenvolvimento são possibilitados pela cultura. “A partir de sua inserção em um dado 

contexto cultural, de sua interação com membros de seu grupo e de sua participação 
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em práticas sociais historicamente construídas, a criança incorpora ativamente as 

formas de comportamento já consolidadas na experiência humana” (REGO, 2014, 

p.55). Sendo assim, o desenvolvimento cultural seria a principal esfera em que é 

possível compensar a deficiência.  

Conforme Vigotsky (2011), a cultura é um produto da vida em sociedade e da 

própria atividade social do homem, o que coloca a questão do desenvolvimento 

cultural no cerne da questão do plano social do desenvolvimento. E para tal 

crescimento, contamos com instrumentos que não fazem parte dos indivíduos, mas 

que consistem em meios sociais, capazes de promover a cultura. Ou seja, não é a 

biologia do ser, seja ela completa ou com alguma deficiência, que é o fator de 

promoção do desenvolvimento cultural, mas sim a relação que os indivíduos têm com 

seus meios sociais (instrumentos) que os possibilita o desenvolvimento cultural. As 

limitações secundárias, portanto, “são mediadas socialmente, remetendo ao fato de o 

universo cultural estar construído em função de um padrão de normalidade que, por 

sua vez, cria barreiras físicas, educacionais e atitudinais para a participação social e 

cultural da pessoa com deficiência” (NUERNBERG, 2008, P. 309). São as interações 

com os grupos sociais e com os objetos de cultura que passam a governar o 

comportamento e o progresso do pensamento. 

Dentro desse entendimento, pode-se considerar o livro com figuras como um 

instrumento capaz de promover o desenvolvimento cultural da criança de forma 

indireta. O livro e todos os contextos de cultura, relacionamentos, valores e 

moralidades que trazem suas histórias. Não o livro como objeto em si, puro e 

formatado fisicamente, mas sim a essência de suas histórias e representação de suas 

imagens, e a capacidade de comunicação e integração que esse instrumento 

possibilita promover por meio da troca de suas mensagens. O livro como um 

instrumento que permite despertar reações e emoções, um objeto capaz de formar 

caráter, auxiliando no processo de organização e formação de estrutura psicológica 

fundamental da personalidade (VIGOTSKY, 1999). Entende-se, assim, apoiado em 

Vigotsky, que esses caminhos indiretos auxiliam na psicologia das crianças, 

principalmente quando os caminhos mais diretos do meio social se tornam 

impossíveis. São os caminhos indiretos que são competentes para estruturar as 

formas mais complexas de comportamento das crianças.  
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Porém, uma vez que esses caminhos indiretos são adquiridos pela 
humanidade no desenvolvimento cultural, histórico, e uma vez que o meio 
social, desde o início, oferece à criança uma série de caminhos indiretos, 
então, muito frequentemente, não percebemos que o desenvolvimento 
acontece por esse caminho indireto. (VIGOTSKY, 2001, p. 864) 

 

A criança, ao internalizar as experiências fornecidas pela cultura, teria a 

capacidade de reconstruir individualmente os modos de ação realizados 

externamente e aprender a organizar os seus próprios processos mentais. Ao fazer 

isso, ao longo de seu desenvolvimento, a criança é capaz de criar subsídios 

suficientes por meio da cultura para deixar de se basear em signos externos e 

começar a se apoiar em recursos internalizados, fruto de seu processo de 

aprendizagem, como imagens e representações mentais que desenvolvem conceitos 

e pareceres alargados no formato de opinião (REGO, 2014). Portanto, o 

desenvolvimento pleno do ser humano depende do aprendizado que realiza em um 

determinado grupo cultural, a partir da interação com outros indivíduos de sua 

espécie. 

Sendo assim, se existe um obstáculo ao desenvolvimento social por meio do 

caminho direto, então a estrutura do caminho indireto é uma alternativa para esse 

desenvolvimento. Ainda, tomando sempre o livro com figuras como um possível 

instrumento de caminho indireto, entende-se que a impossibilidade da leitura visual 

seja um obstáculo, e que o efetivo reconhecimento tátil das ilustrações nos livros se 

configuraria em uma estrutura de caminho indireto para o alcance do desenvolvimento 

social e cultural da criança. “A criança começa a recorrer a caminhos indiretos quando, 

pelo caminho direto, a resposta é dificultada” (VIGOTSKY, 2011, p. 865). E se a 

criança descobrir prazer pelo que faz, ao sentir-se estimulada pela percepção tátil 

tornará esta atividade um hábito, “o que exige que a própria atividade, e não seus 

resultados, encontre em si mesma, o tempo todo, um estímulo de apoio” (VIGOTSKY, 

1999, p. 99). Como nem sempre o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta, 

mas o caminho possível, aqui, também metaforicamente, temos que percorrer maiores 

distâncias se quisermos contribuir para o desenvolvimento mais pleno possível de 

uma criança com deficiência visual. 

Esses caminhos indiretos devem ser permitidos, colocados à disposição das 

crianças, pois, se não houver o estímulo, elas não buscarão os caminhos para a 

solução de seus problemas. Para Nuernberg (2008), a proposição de formas de 
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ensino centradas nos limites intelectuais e sensoriais resulta na restrição das suas 

oportunidades de desenvolvimento. Vigotsky (1999) entende que é a pressão da 

necessidade que é capaz de desenvolver as formas superiores de comportamento 

das crianças, pois se elas não tiverem a necessidade de pensar, não pensarão. Mas 

se houver obrigação da criança corrigir o seu pensamento, a pensar antes de agir, a 

tomar consciência do contexto, então irá buscar modos de responder a isso.  

Compreendendo o modo como Vigotsky (2011 e 1999) expõe o 

desenvolvimento psicológico e cognitivo das crianças, entendendo o desenvolvimento 

cultural e o processo de educação de forma conjunta, percebe-se a importância de 

uma educação sensorial háptica12 para o reconhecimento de figuras táteis desde o 

início de vida das crianças com deficiência visual, visando a uma educação perceptiva 

por meio do tato, apropriados de contribuir para o entendimento e para a maior 

amplitude de compreensão do acesso tátil em uma vida futura. A assimilação de 

formas e modelos desde o princípio da vida permitirá à criança com deficiência visual 

transformar as suas funções naturais, entendidas como os modos diretos de 

compreensão – no caso da visão ‒ e reconstruir todo o curso de seu pensamento 

natural, superando os obstáculos de desenvolvimento no meio. 

O princípio de tudo é encarar o comportamento natural e o comportamento 

cultural como dois planos paralelos e contínuos. “... ao entrar na cultura, a criança não 

apenas toma algo dela, adquire algo, incute em si algo de fora, mas também a própria 

cultura reelabora todo o comportamento natural da criança e refaz de modo novo todo 

o curso do desenvolvimento” (VIGOTSKY, 2011, p. 866). É lacônico estimular a 

criança a dar saltos em seu desenvolvimento. E isso tende a representar um grande 

desafio quando se trata de uma criança com deficiência. É inerente compreender que, 

mesmo com todos os movimentos inclusivos dos últimos anos, até então todo aparato 

da cultura humana e seu comportamento social com o meio foi adaptado à 

organização psicofisiológica das pessoas consideradas normais. Toda a cultura e 

seus artefatos e instrumentos foram elaborados e desenvolvidos para as pessoas 

dotadas de sentidos conjuntos de visão, audição, tato e de suas funções cerebrais 

completas. Os instrumentos, as técnicas, os signos, os símbolos foram criados, 

calculados e desenvolvidos para tipos considerados normais de pessoas. 

 

12Quando existe a vontade de tocar e descobrir pelo tato. Considerado como tato ativo. 
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Contudo, diante de uma criança com deficiência, e neste caso, deficiência 

visual, Vigotsky (2011) aponta que, se agirmos como leigos, a convergência entre o 

desenvolvimento cultural e natural tende a dar lugar a uma profunda divergência, uma 

discrepância. Isso porque, diante de instrumentos criados para pessoas consideradas 

normais, se a criança for deixada ao seu desenvolvimento natural, nunca dominará a 

escrita, por exemplo. É neste ponto que a necessidade de auxílio é requerida, criando 

técnicas artificiais, culturais, sistemas especiais de signos e símbolos, todos 

adaptados às peculiaridades psicofisiológicas da criança com deficiência. Ou seja, se 

a escrita visual pode ser substituída pelo Sistema Braille, também o sistema de 

imagens e suas representações poderá encontrar um outro sistema competente e o 

substituir, e convencionar a substituição para a leitura tátil.  

É preciso compreender que o intelecto não é precisamente a reunião de 

determinado número de capacidades gerais, mas sim a soma de muitas capacidades 

diferentes, cada uma na sua medida e independente da outra. Desse modo, cada uma 

tem de ser desenvolvida independentemente, mediante um exercício e um estímulo 

adequado (VIGOTSKY, 2016). 

Como registra Nuernberg (2008), a compensação social consiste em uma 

reação do sujeito diante da deficiência, no sentido de superar as limitações com base 

em instrumentos artificiais, como a mediação simbólica. Por isso, sua concepção 

instiga a educação a criar oportunidades para que a compensação social efetivamente 

se realize de modo planejado e objetivo, promovendo o processo de apropriação 

cultural por parte do educando com deficiência. 

Estes caminhos alternativos construídos tendem a ser extremamente 

importantes para o desenvolvimento cultural, já que este não está necessariamente 

atrelado ao desenvolvimento natural de funções orgânicas das crianças. Vigotsky 

(2011) entende a forma cultural de comportamento como o único caminho para a 

educação da criança com deficiência. “Nós nos acostumamos com a ideia de que o 

homem lê com os olhos e fala com a boca, e somente o grande experimento cultural 

que mostrou ser possível ler com os dedos e falar com as mãos revela-nos toda a 

convencionalidade e a mobilidade das formas culturais de pensamento” (VIGOTSKY, 

2011, p. 868).  

É importante salientar que, psicologicamente, as formas alternativas de 

educação são apropriadas para contribuir para a superação dos obstáculos, 
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garantindo leitura, por exemplo, às crianças com deficiência visual, em que a função 

cultural dá essa garantia por meio de um aparato psicofisiológico completamente 

diferente das pessoas consideradas normais. 

Ou seja, se estimuladas, as crianças desenvolverão seu aparato de formas 

culturais de comportamento, independentemente das funções psicológicas, 

abastecendo-se culturalmente e desenvolvendo-se em plenitude dentro de seu meio. 

Ou seja, se a capacidade cognitiva está garantida pelas plenas funções cerebrais 

orgânicas, a educação e o desenvolvimento cultural devem acontecer, desde que haja 

os instrumentos adequados de estimulação e motivação para essas crianças. Por uma 

questão existencial, a criança buscará o seu desenvolvimento cultural.  

Em outras palavras, é no desenvolvimento psicológico natural da criança e 
no seu meio circundante, na necessidade de comunicação com esse meio, 
que se encontram todos os dados necessários para que se realize uma 
espécie de autoignição do desenvolvimento cultural, uma passagem 
espontânea da criança do desenvolvimento natural ao cultural. (VIGOTSKY, 
2011, p. 868-869) 

 

Vigotsky compreende ainda que os objetos lúdicos da infância, como o 

brinquedo, podem ser responsáveis por alargar o desenvolvimento. Mesmo que não 

seja o instrumento predominante na infância, exerce uma enorme influência no 

desenvolvimento infantil. E o brinquedo, na percepção dele, refere-se ao ato de 

brincar, à atividade lúdica desenvolvida pelas crianças. Essas atividades estimulam a 

interação, a fala e, portanto, tornam a criança capaz de representar simbolicamente 

determinadas situações e de desenvolver imaginação. O desenvolvimento da 

imaginação acentua aspectos visuais; contudo, não acarreta, neste caso, nenhum tipo 

de risco para a criança com deficiência visual, mas sim contribui para um 

desenvolvimento abstrato, servindo como um meio e não como um fim em si. 

Sua plena capacidade psicofisiológica só reitera que deficiência não significa 

menor capacidade ou incapacidade, nem mesmo falha ou limite. Não se deve subtrair 

funções por questão de deficiência, sugere Vigotsky, mas sim examinar o 

desenvolvimento da criança com deficiência, partindo da posição de deficiente e 

entendendo que a deficiência exerce uma dupla influência no desenvolvimento da 

criança. Primeiro, que sim, ela produz obstáculos e dificuldades de adaptação da 

criança aos modelos normais de educação e interação com o meio. Segundo, que, 
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por outro lado, a deficiência serve de estímulo ao desenvolvimento de caminhos 

alternativos de adaptação, modos indiretos de desenvolvimento, os quais podem 

substituir ou sobrepor funções que buscam compensar a deficiência, conduzindo ao 

equilíbrio de uma nova ordem todo o sistema rompido. Deve-se encarar a deficiência 

não como uma característica negativa da criança, mas sim considerar que a sua 

personalidade e seu retrato positivo representam um quadro de complexos caminhos 

indiretos ao crescimento.  

O desenvolvimento das funções psíquicas superiores é possível somente 
pelos caminhos do desenvolvimento cultural, seja ele pela linha do domínio 
dos meios externos da cultura (fala, escrita, aritmética), ou pela linha do 
aperfeiçoamento interno das próprias funções psíquicas (elaboração da 
atenção voluntária, da memória lógica, do pensamento abstrato, da formação 
de conceitos, do livre arbítrio e assim por diante). (VIGOTSKY, 2011, p. 869) 

 

Compreende-se que o desenvolvimento cultural é a principal esfera na qual é 

possível compensar a deficiência. E esse desenvolvimento, se contar com 

instrumentos adequados, capazes de desenvolver hábitos nas crianças, permitirá que 

a aprendizagem especializada complemente o crescimento geral e intelectual da 

criança. E se faz importante salientar que a aprendizagem das crianças “começa muito 

antes da aprendizagem escolar” (VIGOTSKY, 2016, p. 109). Por isso a importância, 

também, de introduzir o hábito das histórias infantis e percepção das imagens táteis 

em livros infantis muito antes da idade escolar. Ao permitir que a criança possa, 

individualmente, transitar pela leitura, manipulando um livro, mais próximo se chega 

do avanço no desenvolvimento psicointelectual. “A diferença entre o nível das tarefas 

realizáveis com o auxílio dos adultos e o nível das tarefas que podem desenvolver-se 

com uma atividade independente define a área de desenvolvimento potencial da 

criança” (VIGOTSKY, 2016, p. 112). Quanto maior independência a criança alcançar, 

maiores serão seus passos futuros.  

E essa independência só será alcançada de maneira mais efetiva pela criança 

com deficiência visual, no futuro, se, desde muito cedo, ela receber os estímulos 

adequados e conseguir identificar os instrumentos que lhe são apresentados como 

forma indireta de desenvolvimento cultural, como no caso dos livros táteis ou até 

mesmo de lâminas ou brinquedos com figuras táteis de apoio à contação de histórias. 

A possibilidade de permitir-lhes uma leitura tátil compreensiva, a qual estimule a 
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imaginação e desperte o interesse para a leitura de mais livros e pelo reconhecimento 

de mais figuras, de maneira espontânea, tende a desenvolver o hábito de leitura como 

forma colaborativa para o intelecto dessas crianças, possibilitando-lhes aprendizado 

e educação de modo muito mais integrado ao meio no qual vivem. 

A imaginação é um aspecto altamente determinante para o caminho decorrido 

na formação de imagens abstratas e pensamento de novos significados que possam 

ser gerados a partir da leitura de uma história infantil. É a capacidade de desapegar 

do realismo e do tempo do agora. A imaginação é um modo de funcionamento 

psicológico especificamente humano, e passa a fazer parte da capacidade cognitiva 

das crianças desde muito cedo. “Ninguém jamais encontrou uma criança muito 

pequena, com menos de três anos de idade, que quisesse fazer alguma coisa dali a 

alguns dias, no futuro” (VIGOTSKY, 1991, p. 67). Por isso que fica evidente a 

necessidade, a partir desse momento, de estimular a imaginação, que fornecerá 

motivações internas à criança para atuar sobre sua esfera cognitiva. É nesta fase  

pré-escolar que, segundo Vigotsky, ocorre uma diferenciação entre os campos de 

significado e o da visão. “O pensamento que antes era determinado pelos objetos do 

exterior passa a ser regido pelas ideias” (REGO, 2014, p. 81).  

Também nesta fase, principalmente a partir dos dois anos (SIAULYS, 2019), a 

criança passa a abstrair as características dos objetos reais e imaginar novos 

significados. Passa a criar situações ilusórias como forma de satisfazer seus desejos 

não realizáveis. Traz para seu mundo aspectos ainda intangíveis ou não alcançáveis 

da realidade que a permeia. “A criança brinca pela necessidade de agir em relação ao 

mundo mais amplo dos adultos e não apenas ao universo dos objetos que ela tem 

acesso” (REGO, 2014, p. 82). Ou seja, por meio da imaginação a criança pode se 

colocar em situações ainda restritas à sua idade, ou pode levá-la a lugares que não 

conhece ou projetar atividades de adultos coerentes com seu mundo.  

A imaginação permite ir além da sua idade, criando novas regras de 

comportamento. “No brinquedo é como se ela fosse maior do que é na realidade. 

Como no foco de uma lente de aumento, o brinquedo contém todas as tendências do 

desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de 

desenvolvimento” (VIGOTSKY, 1991, p. 74). Como se fosse uma lente de aumento, o 

ato de brincar e imaginar passa a conter todas as tendências de desenvolvimento sob 

uma forma condensada, sendo a própria imaginação uma grande fonte de 
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desenvolvimento. O brincar, neste caso, fornece uma ampla estrutura básica para as 

mudanças das necessidades e da consciência. Ou seja, a atuação no mundo 

imaginário e o estabelecimento de regras a serem seguidas impulsionam conceitos e 

processos em desenvolvimento. 

Sendo assim, além de compreender que a capacidade psicofisiológica possa 

ser devidamente estimulada por formas indiretas e a imaginação deva ser nutrida para 

estimular o desenvolvimento, é preciso entender como que o tato funciona na 

percepção de uma criança. Se a visão nos concede conhecimento sobre o 

comportamento humano dos que enxergam, o tato passa a representar uma 

possibilidade totalmente desconhecida de descobrimentos, incidentes nas diferenças, 

nas necessidades e nos limites que devem ser planejados para serem projetados no 

momento de estimularem as crianças. 

 

2.3 Percepção e psicologia do tato 

Percepção é a maneira como as coisas são percebidas, como se entende, por 

meio do repertório e da experiência, as coisas do mundo. A percepção acontece por 

estímulos. Diz respeito a conhecer através dos sentidos. A percepção do mundo é 

uma relação de interação, quando as pessoas estão o tempo inteiro estabelecendo 

relações de troca entre o corpo, os sentidos, as coisas e as outras pessoas, fazendo 

desta percepção uma forma de comunicação (CARDEAL, 2009). A percepção da 

maioria acontece pelos olhos. A maior parte das pessoas tem uma percepção visual. 

Segundo dados da Organização Mundial da Saúde (2015), 80% das informações 

perceptivas das pessoas ocorrem através da visão.  

As pessoas com deficiência visual não têm o sentido da visão e, deste modo, 

carecem de percepção visual. E não há como compensar a perda ou falta de um 

sentido que possui funções específicas, substituindo-o por outro, na expectativa de 

que possa cumprir as mesmas funções do sentido ausente. O que se pode, sim, é 

fazer com que um sentido simule a compreensão de características de outro, não 

como uma cópia, mas como um sistema alternativo de percepção. De qualquer 

maneira, a percepção é composta por uma ação conjunta dos sentidos, em que cada 

um exerce uma função e emite informações para compor a percepção de forma ampla. 
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Mesmo que a pessoa com deficiência visual alie sentidos para a percepção, 

sua noção de espaço restringe-se ao seu mundo circundante. É a relação do seu 

corpo em movimento que determina o espaço exterior (DUARTE, 2011). E seu nível 

de profundidade corresponde à extensão de seu braço, que se move junto com ele. 

Compreendendo que uma pessoa com deficiência visual tem ausente a percepção da 

cena visual e da aparência visual totalizadora dos objetos, entende-se que, para 

aquele que é deficiente visual desde muito cedo, a totalidade diz respeito apenas ao 

que cabe entre a palma das mãos. “Este me parece ser o limite da percepção tátil 

totalizadora” (DUARTE, 2011, p. 76). Ou seja, a pessoa com deficiência visual 

desconhece a aparência dos objetos fora de seu alcance. 

A percepção da profundidade espacial, possibilitada pela visão e pela audição, 

não é permitida ao tato, que é uma percepção de contato. Quando um objeto qualquer 

é visto, a imagem pode sugerir simultaneamente noções de tamanho, textura e 

movimento, entre outras propriedades, sem requerer o toque. Entretanto, não se deve 

presumir que aquilo que serve à visão deva servir ao tato. Para os que não enxergam, 

estas informações chegam pelo toque, pelo som, pelo cheiro e pela experimentação 

da soma de todos estes sentidos, mas não simultaneamente. A função háptica 

(experiência tátil ativa) não é integradora como a da visão, mas fragmentada e, por 

isso mesmo, mais lenta (HATWELL, 2003).  

A psicologia do tato inclui a sensibilidade cutânea, a cinestesia e a percepção 

háptica. O termo háptica abrange a percepção de informação de forma cutânea e 

cinestésica (HATTWELL, 2013). É preciso que haja a percepção háptica, quando a 

pessoa com deficiência visual se sente estimulada a tocar e explorar – chamado de 

tato ativo – para que ocorra a interpretação das propriedades visuais-espaciais dos 

objetos, com a possibilidade de geração de imagens mentais a quem explora. Por 

meio do tato, é possível perceber e representar a realidade, e ele não diz respeito 

exclusivamente à percepção pela mão, mas sim ao conjunto de todas as sensações 

possíveis de serem percebidas por meio da superfície da pele (CARDOSO, 2016). 

O comprometimento visual faz com que o sentido do tato passe a ser o sentido 

com o qual se capta, primordialmente, a informação dos objetos. O desenvolvimento 

das habilidades perceptivas táteis afeta o conhecimento do meio e marca seu próprio 

ritmo na construção de estratégias de conhecimento, apresentando interferências ao 

desenvolvimento cognitivo (OCHAITA E ROSA, 2015). 
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Para Cardoso (2016), a primeira fase do desenvolvimento tátil é a consciência 

das qualidades táteis dos objetos. O tato começa com a atenção às texturas, 

temperaturas, superfícies vibráteis e diferentes consistências. Mas o sistema háptico 

vai além disso e se caracteriza por ser mais complexo. O sistema perceptivo háptico 

combina os subsistemas tátil, cutâneo e cinestésico, os quais requerem do sistema 

nervoso as funções cerebrais necessárias para sua interpretação. Pelo movimento 

das mãos, dá-se conta das texturas, da presença de materiais, das inconsistências 

das substâncias, assim como podem apreender os contornos, tamanhos e pesos. 

Essas informações são recebidas sucessivamente, passando dos movimentos 

manuais mais gerais à exploração mais detalhada. 

De acordo com Romani (2016 apud Amorin, 2008), o processo de 

desenvolvimento e aprendizagem tátil envolve algumas fases: conhecimento de 

estruturas e formas básicas (exploração e manuseio de objetos concretos, 

conhecimento de formas tridimensionais), relação das partes com o todo (manuseio e 

exploração dos objetos compostos, jogos de encaixe e montagem) e interpretação e 

representação dos objetos em forma bidimensional.  

Além disso, a comprovação da presença do objeto acontece apenas enquanto 

ele puder ser ouvido ou tocado, e percebido em uma noção de conjunto. “O sentido 

da audição proporciona à criança cega a informação sobre distância e direção” 

(ROMANI, 2016, p. 28). Ou seja, para Hattwell (2013), na ausência da visão, a 

apreensão do mundo externo é fragmentada, interferindo no desenvolvimento do 

sujeito, fazendo com que ele passe a estabelecer suas relações com o mundo através 

de um conjunto sensorial específico e a estruturar-se cognitivamente por meio de um 

processo perceptivo diverso dos que enxergam. Já Theurel et. al. (2013, p. 237) 

caracterizam o sistema háptico por seu “processamento sequencial com a sobrecarga 

posterior da memória de trabalho”, ou seja, a pessoa com deficiência visual precisa ir 

explorando e memorizando o que explora para que possa unir as partes e formar a 

imagem percebida. Ou seja, a percepção háptica depende da memória. 

A percepção da visão está relacionada ao espaço. Já a audição e o tato 

relacionam-se ao tempo. “Portanto, a visão simultânea de objetos, ou de um espaço 

com múltiplos objetos, não é possível (nem mentalmente imaginável) para quem está 

acostumado a uma percepção sequencial através do tato. Para o cego, a ideia de 

espaço pode ser incompreensível” (DUARTE, 2003). A noção espacial é uma 
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propriedade da visão e não pode ser decifrada pelo tato. A compreensão do espaço 

só acontece pelas mãos diante de objetos pequenos ou médios, os quais permitem a 

noção de totalidade.  

Classifica-se como sequencial-temporal o registro mental de objetos por 

deficientes visuais, diferentemente do registro visual-espacial compreendido pelas 

pessoas visuais (HATWELL, 2013). A percepção pelo tato de uma pessoa com 

deficiência visual dá a ela uma sequência de tempo que a permite tatear e reconhecer 

uma parte de objeto. Pelo tempo que tateia, ela entende espaços maiores ou menores. 

Porém, é somente quando toca o todo, por extensão de suas mãos ou braços, que 

ela pode ter uma percepção da totalidade do objeto. Devido à sequência por meio das 

mãos, o tato se torna um meio lento de percepção se comparado à visão. As 

informações são absorvidas de forma lenta e fragmentada, sem a mesma noção do 

todo que uma pessoa vidente possui (CORREA SILVA, 2009). Por isso, Vigotsky 

(2011 e 1999) sugere o uso de instrumentos como mediação e apoio para 

compreensão do mundo externo. “Para as pessoas com cegueira, essas mediações 

são apoios necessários para a interpretação do mundo vivido através do sentido do 

tato” (CORREA SILVA, 2009, p. 131). 

Enquanto a leitura visual é realizada através de rápidos movimentos oculares, 

pois nas fixações apreende-se mais de uma palavra em sua totalidade, nos sistemas 

táteis a sensibilidade dos dedos obriga a uma lenta exploração parte a parte, o que 

pressupõe uma considerável carga de memória. No caso da leitura, ela é feita com a 

ponta dos dedos indicadores de uma das mãos. Não obstante, dada a lentidão deste 

processo, os leitores com deficiência visual experientes são capazes, com a ajuda do 

contexto, de lançar hipóteses acerca das letras finais de uma palavra conhecida, 

evidenciando-se que aproveitam a informação semântica oferecida pelas palavras de 

um modo mais adequado que os videntes. 

O que há de comum na percepção visual e tátil é a borda dos objetos (CORREA 

SILVA, 2009). Pessoas com deficiência visual, assim como as demais pessoas, têm 

a compreensão de que uma linha de contorno indica as bordas ou limites da superfície 

de um objeto. Ou seja, uma linha serve como limite tanto à visão quanto ao tato. 

Também o reconhecimento de formas geométricas básicas, como o círculo, o 

quadrado e o triângulo, é comum à visão e ao tato (DUARTE, 2011). Bordas, vértices 

e a suavidade dos objetos esféricos são igualmente reconhecidos pelo tato, embora 
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de maneira diferente daquela pela qual o olho registra estas propriedades. A diferença 

entre os dois processos perceptivos é que o tato depende da informação 

complementar obtida a partir da agudeza tátil, do movimento ativo e de sinais 

espaciais (CARDEAL, 2009). Para um adequado reconhecimento de relevo, por 

exemplo, é preciso diferenciação marcante entre os objetos e a diversidade de relevos 

e texturas. 

Contudo, mesmo que os objetos mais simples sejam passíveis de 

reconhecimento pelo tato, quando se trata de uma criança cega desde o nascimento, 

é preciso haver um estímulo ao tato para despertar o interesse pelos objetos. Sem a 

visualidade, um bebê com deficiência visual tende a mover pouco as mãos (SIAULIZ, 

2019). A ausência de visão subtrai o estímulo para realizar as primeiras ações, como 

o esforço inicial para pegar um brinquedo. É preciso exercitar a percepção tátil a fim 

de que possa se tornar um recurso prático e cognitivo. “É muito importante que desde 

os primeiros meses de vida os recém-nascidos conheçam, de forma experimental, as 

diferentes texturas existentes, que os instigará a tocar e a conhecer seu próprio corpo, 

os objetos e as pessoas que vivem ao seu redor” (BALLESTERO-ALVAREZ, 2003, p. 

53). Para formar uma imagem mental, uma criança com deficiência visual desde o 

nascimento deverá acolher as sensações perceptivas sonoras e táteis.  

Para o autor, a criança com deficiência visual deve ser educada para a 

sensibilidade tátil desde o começo. “Para tal, será interessante para todas as crianças 

e para a criança invidente em especial, considerar a diversificação tátil entre os 

objetos e os brinquedos que o bebê manipula” (BALLESTERO-ALVAREZ, 2003, p. 

53). O autor sugere o uso de pelúcia, papel, plástico, madeira, metal, tecido, cortiça, 

espuma, borracha, veludo, buscando fazer com que cada material se apresente em 

várias rugosidades, texturas, temperaturas, espessuras, peso, densidade, odores, 

diversificando, o máximo possível, as qualidades dos materiais e a possibilidade de 

estímulos táteis. 

No entanto, se o projeto e a construção desses materiais forem feitos de forma 

empírica, não há garantia de bons resultados. Materiais educativos ou destinados ao 

desenvolvimento da percepção háptica devem ser planejados e produzidos segundo 

critérios adequados para a percepção e a compreensão das crianças (BALLESTERO-

ALVAREZ, 2003). Assim, de acordo com a faixa etária, a unificação desses critérios 

poderá contribuir para o estabelecimento de um repertório para as crianças com 
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deficiência visual, não apenas para uma criança em particular, mas para um número 

maior delas, que, assim, terão a capacidade de compreensão e entendimento de 

figuras ampliada, com a possível construção de um repertório de expressão de mesmo 

significado. 

Além da variedade de texturas, é importante que se configure um auxílio para 

que a criança possa discriminar as texturas, comparar e associar as semelhanças, 

avaliar os materiais que toca. Para que se produza um adequado desenvolvimento do 

tato na criança com deficiência visual dentro de sua realidade, não será necessário 

apenas deixar tocar e explorar, deve-se ensinar a tocar, para o que é imprescindível 

a educação desse sentido, o que infere, também, a importância da participação e do 

papel da pessoa que acompanha a criança com deficiência visual. Nesta pesquisa, 

conceitua-se como mediador a pessoa que tem a função de intervir pela criança com 

deficiência visual, como um interlocutor que prepara para a convivência social. O 

papel do mediador é importante para todas as crianças, porém adquire maior 

relevância nos casos das crianças com deficiência visual, dada a grande função que 

o tato assume para elas. É preciso educar a sensibilidade tátil, para posterior 

observação completa do entorno, fornecer bases para os processos de comparação 

e associação próprios dos processos cognitivos e a construção de imagens mentais.  

Todavia, Duarte (2011) afirma não ser possível saber como essas imagens 

mentais funcionam. Para Heller e Ballesteros (2006), o campo de pesquisa que diz 

respeito a essa percepção ainda não obteve harmonia teórica, já que muitas questões 

permanecem não resolvidas. Não existe uma única teoria do tato. Há muito a ser 

descoberto sobre a psicologia do tato, assim como sobre os diversos pontos de vista 

que estudam este fenômeno sensorial.  

O neurologista Antônio Damásio (2005) aborda alguns complexos mecanismos 

de funcionamento da consciência e da formação da imagem no cérebro. Ele utiliza o 

termo imagem para se referir à imagem mental e ao padrão mental que se forma na 

consciência, do modo como ela é construída, como o organismo estabelece contato 

com os objetos do mundo e como cada ser percebe a si mesmo no ato de conhecer. 

Para o autor, o termo imagem (ou padrão mental) é uma estrutura construída a partir 

de várias modalidades sensoriais, como a visual, auditiva, olfativa e gustativa. Ou seja, 

o conceito de imagem não se refere apenas a imagens visuais, mas sim a todo um 

conjunto de percepções sensoriais. Conforme Damásio (2005), as imagens são 
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construídas tanto de fora para dentro do cérebro quanto de dentro para fora, a partir 

da memória. Esta produção de imagens é incessante, ocorre até mesmo quando se 

sonha. Quando se vê, se toca ou se ouve alguma coisa, imediatamente é 

desencadeada uma sucessão de imagens, mas é o que se sente sobre essas imagens 

que traz a sensação de pertencimento e a própria consciência deste sentimento. 

Damásio (2005) se apropria do termo representação para designar imagem 

mental ou padrão mental, afirmando que não é possível determinar até que ponto esta 

representação é fiel ou não ao objeto de sua representação, pois está relacionada a 

diversas regiões sensoriais e motoras do cérebro. Logo, as imagens que são vistas 

na mente e com as quais se processam os pensamentos não são cópias do objeto, 

porém um resultado das interações entre o indivíduo e todo um aparato sensorial: são 

imagens individualizadas, estreitamente relacionadas ao repertório particular 

individual. 

A formação de imagens visuais mentais se constrói ao longo da experiência da 

visualidade de uma pessoa, formada desde os seus primeiros meses de vida. “A 

imagem visual é, primeiro, um produto do aparelho visual reagindo sobre um objeto 

dado à modalidade perceptiva visual” (DUARTE, 2011, p.72). É preciso um 

amadurecimento da visão. Quando nasce, a criança vê primeiro contornos. À medida 

que vai crescendo, tanto o aparelho visual vai amadurecendo quanto à sua 

capacidade de compreensão e reconhecimento dos objetos. É somente entre quatro 

e seis anos que uma criança atinge a sua capacidade visual total. 

Segundo Duarte (2011), pesquisas apontam que o ato de ver, de tornar 

presente na mente, de representar uma imagem visual produzida na retina, mobiliza 

áreas cerebrais semelhantes às requisitadas para atualizar imagens mentais já 

memorizadas, mas ausentes à percepção. Ou seja, há uma indicação de especialistas 

de que a “configuração mental visual dos objetos exige o trabalho de padrões neurais 

equivalentes, quer esta configuração seja realizada na presença do objeto (percepção 

visual) ou em sua ausência rememorada (imagem mental visual)” (DUARTE, 2011, p. 

73). De acordo com a autora, comprovou-se experimentalmente que os deficientes 

visuais não apresentam diferenças significativas em relação aos videntes no que diz 

respeito à sua capacidade de codificação profunda da informação.  

Essa relação é importante para compreensão do crescimento da criança, que 

em um estágio inicial de desenvolvimento não possui discernimento entre informação 
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visual e imagem visual mental. E, com isso, sua representação por meio do desenho 

fica relacionada ao seu limite visual. Ver, então, é uma experiência construída ao 

longo da vida, ao longo da infância. Uma experiência assim como aprender a falar, 

cujas palavras e significados vão sendo entendidos aos poucos. Como a linguagem, 

a percepção visual é construída pouco a pouco. Encontrar sentido e significado no 

que se vê depende de um comportamento visual aprendido. “Aprende-se a ver como 

se aprende a falar, identificando e memorizando cada código, cada elemento, 

associando similaridade, reconhecendo diferenças, delineando sentidos” (DUARTE, 

2011, p. 75). 

Algumas pesquisas demonstram que a função cognitiva de crianças com 

deficiência visual desenvolve-se bem mais lentamente, comparando-se com o 

desenvolvimento de crianças videntes, o que permite verificar alguma falha de 

desenvolvimento entre os aspectos operacional e simbólico do pensamento infantil 

(ALMEIDA, 2011). A consequência mais grave disso é a dificuldade de formulação 

dos conceitos (idem, 2011). Por isso, a necessidade de as crianças terem 

experiências físicas e diretas com objetos reais e interação verbal com adultos e 

crianças membros do seu próprio grupo, para aprender sobre o mundo que a rodeia. 

Quando devidamente estimuladas, esse padrão de desenvolvimento mais lento pode 

ser alterado. É preciso auxiliar a criança no desenvolvimento desses estímulos, 

ensinando-a a discriminar texturas, comparar e associar as semelhanças. “Nos 

primeiros dezoito meses de vida, mais ou menos, a aprendizagem da criança consiste 

em desenvolver e coordenar suas ações e percepções em esquemas de ação 

organizados ou esquemas sensório-motores” (PIAGET, 1972, p.47). 

Devido ao rápido crescimento, percebe-se a partir do quinto mês de vida que 

as crianças videntes já são capazes de segurar objetos sob o controle visual, 

realizando uma constante exploração das características dos mesmos e do lugar que 

ocupam no espaço (BALLESTERO-ALVAREZ, 2003). Os bebês com deficiência 

visual somente têm consciência da existência dos objetos e do espaço que está fora 

do alcance de suas mãos se estes emitem algum tipo de som. Quando o estímulo não 

ocorre, a criança com deficiência visual não aprende a tocar, não desenvolve a aptidão 

sensório-motora, seus dedos se perdem pela extensão das coisas sem reconhecer. 

Ela acaba por criar um esquema mental de um universo amorfo e sem sentido 



 55 

(BALLESTERO-ALVAREZ, 2003). Por isso, a criança com deficiência visual deve ser 

educada para a sensibilidade tátil desde os seus primeiros dias. 

Em relação à função simbólica, as crianças com deficiência visual podem ser 

consideradas bastante atrasadas nas etapas de desenvolvimento do jogo simbólico, 

se comparadas às videntes, embora superem o atraso a partir dos seis anos 

aproximadamente (OCHAITA E ROSA,1995). Isto se explica, por um lado, devido à 

dificuldade apresentada pela construção de uma imagem de si mesmo e dos demais 

(necessária para se imaginar e imaginar os outros no jogo) e, por outro, pelos 

problemas que a criança tem na ausência da visão para imitar as ações da vida diária 

que constituem o argumento dos jogos. Além disso, deve-se levar em conta que os 

brinquedos, que são elementos simbólicos para uma criança vidente, podem não ter 

nenhum significado para uma criança cega. 

Para se transmitir a informação aos deficientes visuais, algumas premissas 

seriam necessárias. Conforme Correa Silva (2011), é preciso que o repertório do 

emissor esteja totalmente incluído e adequado ao repertório do receptor. Como o 

receptor possui certas restrições, o repertório do emissor deve ser tão reduzido quanto 

possível para estar adequado a quem irá receber a informação. Também, reduzir o 

nível de detalhe da informação, para evitar redundâncias capazes de atrapalhar a 

percepção. Deve-se trabalhar com o menor nível de signos necessários para se atingir 

uma condição ótima na transmissão da mensagem. “O critério essencial aqui é a 

compreensão da mensagem, sua legibilidade, sua visibilidade em detrimento, sua 

riqueza, a precisão e a exatidão de sua representação gráfica” (CORREA SILVA, 

2009, p. 133). 

Para que seja possível a compreensão e/ou entendimento da criança com 

deficiência visual sobre as informações táteis, será necessário um interlocutor vidente 

com plenos conhecimentos, para que se promova uma relação de entendimento e 

clareza. “A não familiarização da pessoa que enxerga com as dificuldades da criança 

com deficiência visual pode gerar erros de comunicação pela falta de preparo no 

vocabulário [e repertório] utilizado para a transmissão e entendimento da informação”, 

(BALLESTERO-ALVAREZ, 2006, pg. 14) 

Este interlocutor é a figura do mediador, referenciado também por Vigotsky em 

suas pesquisas. A função da figura do mediador é importante para preparar a criança 
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para sua convivência social, conhecimento do mundo no qual vive, e para que esteja 

preparada ao processo de alfabetização em Braille. O papel do mediador pode ser 

desempenhado tanto pelos pais da criança com deficiência visual, quanto por 

educadores, outros familiares, babás e pessoas de convívio com a criança. Se toda 

ação humana supõe uma mediação, do mesmo modo a aprendizagem se faz com a 

mediação semiótica ou pela interação com o outro, na interação social, em que as 

palavras são empregadas como meio de comunicação ou de interação. É a mediação 

sociointeracionista, que se dá em um interação sócio-histórica, como colocado por 

Vigotsky (REGO, 2014).  

Se falarmos de meios, significa que o acesso do homem ou de sua mente ao 

mundo não se dá de modo direto, mas por uma mediação que lhe permite um acesso 

indireto (OLIVEIRA, 2002). Ou seja, os meios ou as ferramentas que constituem a 

mediação não produzem o significado nem a aprendizagem, que é algo próprio da 

ação de cada indivíduo, porque uma ferramenta ou um meio apenas possui uma ação 

na medida em que os indivíduos os usam. Oliveira (2002) ainda coloca que a mente 

forma os conceitos pela mediação de signos, e a linguagem passa a ser o meio ou o 

modo mais importante que os seres humanos têm para formar conceitos e para 

aprender, mas sempre no contexto da interação social. 

Sendo assim, os pais (e os mediadores, de maneira ampla) devem permitir o 

livre desenvolvimento da curiosidade multissensorial das crianças, conduzindo-as e 

orientando-as para que não trilhem os caminhos da desordem, da falta do respeito 

para com as coisas e o meio ambiente. A curiosidade multissensorial deve ser 

desenvolvida nas crianças de maneira produtiva por essas pessoas que alinham o 

repertório para compreender e motivar o desenvolvimento destas crianças.  

Esse fato considera tanto a importância como a necessidade de levar em conta 

a dimensão sociocultural no ensino e na aprendizagem. Tal fato ocorre não só na 

aprendizagem, mas também no próprio desenvolvimento humano. Oliveira (2002) 

defende que o desenvolvimento das formas internas das funções mentais se produz 

em conjunção com os determinantes externos, “seja por estímulos, como foi 

demonstrado por Eric Kandel (2003), seja por registros textuais ou por desenhos ou 

figuras, como o fez Vigotsky, quando explicou o que é mediação” (2002, p. 51). 

Concordando com a afirmação de Vigotsky, Wertsch observa:  
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[...] o sistema simbólico externo impõe ao cérebro mais de uma estrutura de 
interface. Ele impõe estratégias de busca, novas estratégias de 
armazenamento, novas rotas de acesso à memória, novas opções tanto no 
controle quanto na análise do próprio pensamento de cada um (WERTSCH, 
2010 p. 124). 

Para Oliveira (2002), a mediação semiótica é constituída pelos elementos 

repetíveis e reproduzíveis, oferecidos por um sistema de linguagem que é externo ao 

cérebro do indivíduo, mas que deixa traços ou marcas ou transformações nas 

interações neuronais, possibilitando sua vinda à tona pela memória. Decorre disso a 

importância da mediação como um processo de intervenção, no auxílio e apoio para 

o desenvolvimento das crianças. A fase do pensamento pré-verbal e da linguagem 

pré-intelectual vai até aproximadamente os dois anos de uma criança, quando a fala 

torna-se intelectual, com função simbólica, generalizante e o pensamento verbal, 

mediado por significados dados pela linguagem. E esta aquisição decorre do impulso 

resultante da inserção em um meio sociocultural (OLIVEIRA, 1995). 

Por isso que, aliando as características adequadas à percepção pelo tato, tanto 

aquelas de sensibilidade quanto as de estímulos, juntamente com elementos que 

despertam a imaginação das crianças em pouca idade, possibilita-se criar um 

dinamismo capaz de estimular as crianças com deficiência visual ao hábito de leitura 

e, por consequência, ao hábito de reconhecimento pelo tato de figuras e elementos 

necessários ao seu apropriado desenvolvimento futuro. Considera-se importante a 

compreensão de como a contação de histórias (e o livro) poderá servir de estímulo a 

essas crianças, e o quanto a convivência e o despertar do hábito de ouvir histórias e 

de leitura serão determinantes nos primeiros anos de vida. 

 

2.3.1 Fatores que influenciam o reconhecimento tátil 
O recurso tátil diz respeito à transmissão de uma mensagem e à assimilação 

por ela proporcionada por meio de um material físico (SILVA, ULBRICHT E 

PADOVANI, 2015). As diferentes formas e texturas que podem ser sentidas propiciam 

a recepção da informação e a elaboração de representações gráficas pelas pessoas 

com deficiência visual. “As variáveis gráficas (orientação da linha, áreas, união de 

pontos, a exploração da forma e saliência, além da elevação da textura, espessura ou 

altura) caracterizam-se como aspectos sensoriais pertinentes para construir 

características táteis em objetos tridimensionais” (SILVA, ULBRICHT E PADOVANI, 
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2015, p. 411). Estes diferentes recursos táteis transmitem códigos convencionados 

para tal, cujos elementos contenham um significado manual para as pessoas com 

deficiência visual.  

Para tanto, dois fenômenos são importantes: a sensação e a percepção. 

Segundo Cardoso (2016 apud Sáez 2012), a sensação é um dado imediato, é o 

fenômeno que ocorre quando uma pessoa sente um objeto e o cérebro o registra. Já 

a percepção é quando a pessoa reconhece e denomina o objeto, fenômeno de 

associar, comparar, distinguir, interpretar e apreciar as sensações. Ao tocar os 

objetos, a pessoa com deficiência visual desencadeia a percepção e diferentes 

sensações, resultantes da ação dos estímulos externos sobre os órgãos dos sentidos. 

Ao toque, passam a ser acompanhadas de representações e juízos, formando a 

interpretação sobre os objetos do mundo exterior. São propriedades relevantes à 

superfície dos objetos e à sua geometria. 

Despertar a sensação é possível com o emprego de recursos como a aplicação 

de texturas diferenciadas, as quais se caracterizam como uma das propriedades de 

materiais mais perceptíveis pela exploração tátil. Sáez (2012) afirma que os relevos e 

as texturas configuram uma linguagem que transmite um tipo de informação concreta, 

sejam naturais ou artificiais, e provocam sensações ligadas às emoções. As texturas 

são variáveis para o processamento das informações juntamente com a cor, o 

tamanho e a forma. Possuem características como “regularidade, que consiste no 

grau de ordenação e homogeneidade da superfície; densidade, determinada pelo 

espaço das variações que se dão na superfície; contraste interno, que é a diversidade 

quanto à cor e luminosidade; e grão, que é o tamanho relativo das superfícies”, 

(CARDOSO, 2016, p. 67). 

As sensações táteis dependem de um movimento que deriva da ação por 

contato para sentir. Conforme Lederman e Klatzky (2009), o tato é o primeiro sentido 

que se desenvolve no ser humano. Ele corresponde a um sistema sensorial somático, 

o qual é composto por uma variedade de terminações nervosas distribuídas pelo corpo 

no processamento de diferentes estímulos. Para Silva, Ulbricht e Padovani (2015), 

referenciando Santhian & Lacey (2008), a percepção tátil ocorre em resposta a 

estímulos externos e à alteração do ambiente.  

São sensações exteroceptivas, as quais fornecem informação a respeito do 

ambiente externo, e interoceptivas ou viscerais, que transmitem informações a 
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respeito das funções internas. Nas sensações exteroceptivas, há quatro tipos de 

sensações destacadas como: a dor, a sensação térmica (temperatura), a pressão e o 

sentido proporcional. Sathian & Lacey (2008) estudam as propriedades tecnológicas 

ligadas à superfície dos produtos, sendo elas a temperatura, a dureza, a textura e a 

rugosidade. Ainda, as propriedades geométricas caracterizam-se pela forma e pelo 

tamanho. “O peso destaca-se como um híbrido da propriedade, refletindo o material 

do objeto (densidade) e estrutura (volume)” (SILVA, ULBRICHT E PADOVANI, 2015, 

p. 412).  

Os autores apresentam, baseados em Lederman e Klatzky (1998), a 

exploração do objeto pelo tato e as suas propriedades (Figura 3). 

 
Figura 3 – Exploração tátil de objetos usados por Klatzky 

 

Fonte: SILVA, ULBRICHT E PADOVANI, 2015, p. 412 
 

Breve descrição da imagem: Imagem composta por 6 representações em tons de cinza e preto sobre a exploração tátil 
de objetos, divididos em 2 colunas e 3 linhas. O primeiro, à esquerda, movimento lateral (textura), onde uma mão aberta 
segura um objeto e a outra mão desliza os dedos sobre o objeto. O primeiro à direita, exploração do suporte (peso), onde 
uma mão vista de lado segura uma esfera e, acima, uma seta apontando para cima e para baixo. O segundo à esquerda, 
pressão (dureza), tem uma mão segurando um objeto circular a e a outra mão, com o dedo indicador apontado, pressiona 
o centro do círculo. O segundo à direita, caixa em forma de globo (volume) tem uma mão segurando um objeto cilíndrico. 
O terceiro, à esquerda, contato estático (temperatura), tem uma mão aberta sobre uma superfície plana e lisa. O terceiro, 
à direita, Contorno da forma (forma exata), tem a mão esquerda segurando um objeto em forma circular e a mão direita 
com o dedo indicador apontado, simulando, por meio de setas que apontando o contorno, o movimento de deslizar o 
dedo pela lateral do objeto. 
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A superfície do objeto caracteriza-se como a localização do conjunto de pontos 

do material, separado do ambiente exterior (KAPPERS, 2007). É o que define as 

dimensões do objeto e a sua aparência. A superfície é dita como bidimensional 

percebida no espaço tridimensional, o que acarreta na sua representação como a 

localização no espaço (LACEY, CAMPBELL, & SATHIAN, 2007). As propriedades da 

superfície dependem das seguintes características táteis para compor as informações 

que caracterizam um objeto, conforme Silva, Ulbricht e Padovani (2015):  

• Temperatura: caracteriza-se pela transferência de calor, da alta 

temperatura para a baixa temperatura, com efeitos combinados em seus 

modos de transferência, como a condução, convecção e radiação. 

• Dureza: caracteriza-se pela resistência e durabilidade de um material, 

que depende dos fatores utilizados na sua composição. São materiais 

que se classificam nas classes: cerâmicos, naturais, compostos, metais 

e polímeros. 

• Textura e rugosidade: a textura da superfície promove em termos táteis 

a rugosidade, a aderência, o escorregamento ou o atrito. A rugosidade 

constitui o conjunto de irregularidades, as quais são pequenas saliências 

que compõem a superfície. A rugosidade é o resultado intrínseco do 

processo pelo qual o produto foi obtido ou um processo específico para 

o acabamento superficial. Segundo Silva, Ulbricht e Padovani (2015), 

referenciando Soler (1999), o uso da rugosidade para as pessoas cegas 

necessita ter precaução, para não causarem sensações táteis ruidosas, 

com percepção negativa, ou excesso de informação. Aspectos positivos 

e negativos podem ser desencadeados pela percepção tátil em contato 

com a rugosidade dos objetos, com o objetivo de evitar os aspectos 

negativos quando não há a intenção de uma percepção ruidosa (Quadro 

1). 
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Quadro 1 – Aspectos positivos e negativos da rugosidade, usados por Soler (1999) 

Aspectos Positivos Aspectos Negativos 

Material de pelúcia Lixa 

Felpa Cartão Áspero 

Algodão Objeto Pontiagudo 

Veludo Objetos que queimam 

Textura fina Gelo 

Madeira Terracota sem acabamento 

Metal fino Metal oxidado 

Vidro polido Objeto cortante 

Cortiça Vibração 

Liberdade de movimento Opressão ou violação 

Fonte: Silva, Ulbricht e Padovani, 2015, p. 414 

 

A textura faz múltiplas referências a aspectos ligados à percepção sensorial, 

sendo percebido não só pelo tato ou pela visão, mas, de modo mais amplo, também 

pode ocorrer por meio de outros sentidos, como o paladar. O fato de saber encontrar 

as texturas, formas e tamanhos adequados para o momento do ensino da 

representação tátil, bidimensional ou tridimensional, constitui o que Ballesteros-

Álvarez (2003) denomina de estética tátil. “Nela residem significados que não são 

percebidos visualmente e que, por isso, boa parte da imagem visual e do significado 

do objeto se perdem e escapam por completo ao tato” (BALLESTEROS-ÁLVAREZ, 

2003, p. 56). 

Para evitar que aconteça o empobrecimento de significado por meio de 

texturas, Ballesteros-Álvarez (2003), referenciando Soler (1999), afirma que a 

acuidade tátil deve ser desenvolvida desde os primeiros meses de vida. Conforme o 

autor, é preciso compreender que as texturas não desencadeiam apenas sensações 

táteis agradáveis ou positivas. Uma criança precisa conhecer a maior variedade 

possível de texturas para formar seu repertório tátil, porém será mais adequado utilizar 
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predominantemente aquelas que produzem sensações positivas para que a pessoa 

tenha experiências agradáveis e boas. 

As sensações positivas podem gerar experiências táteis agradáveis e as 

sensações negativas podem originar experiências táteis desagradáveis. Para que 

ocorra o pleno desenvolvimento do tato, é necessário oferecer desde a tenra idade 

maior quantidade de experiências táteis positivas do que negativas, embora também 

se aprenda com as sensações negativas (Ballesteros-Álvarez, 2003). Naturalmente, 

qualquer outra experiência vivida será incorporada ao acervo de conhecimentos da 

pessoa, assim as práticas positivas terão repercussões positivas e as negativas 

provocarão reações desfavoráveis. 

Já as propriedades geométricas se caracterizam pela forma e pelo tamanho 

dos objetos. O peso também pode ser considerado. Contudo, ele alinha propriedades 

de superfície e geometria, pois reflete densidade e estrutura. As propriedades 

geométricas como forma, tamanho e volume, alinhadas às variáveis gráficas, auxiliam 

no reconhecimento da informação. De acordo com Loch (2008), as variáveis gráficas 

táteis podem ser caracterizadas em quatro elementos no processo de identificação da 

informação, que são: textura, altura, forma e símbolo (Figura 4). 

• Textura: superfícies lisas ou enrugadas dos materiais táteis utilizados 

em objetos.  

• Altura: associada à espessura ou relevo utilizados em objetos.  

• Forma: variações ou formas geométricas, caracterizadas por área, linha 

e ponto.  

• Símbolos especiais: emblemas abstratos associados a uma 

informação. 
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Figura 4 – Exemplos de variáveis gráficas táteis nas implantações pontual, linear e em área 

 

Fonte: Loch, 2008, p. 49 

 

Breve descrição da imagem: Quadro em tons de cinza com exemplos de variáveis gráficas táteis nas implantações 
pontual, linear e em área. O quadro é intitulado variáveis gráficas táteis e é composto por 3 colunas e 7 linhas. Na primeira 
coluna os títulos: tamanho, forma, padrão e volume. Em tamanho, dividido em duas linhas: ponto e linha. Em ponto a 
representação de três esferas, da menor, com 0,2cm até a maior, com 1,3cm. Em linha, duas linhas lada a lado, uma 
mais espessa que a outra, com a medida, 1,3cm de largura. Em forma, dividido em ponto e linha. Em ponto, representação 
de um quadrado, um círculo e um triângulo. E linha, três linhas, sendo duas lado a lado, em cima, e uma embaixo. A 
primeira, em cima, linha reta. A segunda, ao lado, uma linha formada de pequenos círculos. Embaixo, uma linha tracejada, 
formada de pequenas retas com espaços entre elas. Em padrão, a indicação de área, com a descrição de pontos e linhas 
bem diferentes para formar padrões, e a representação de 3 quadrados lado a lado, sendo o primeiro quadrado 
preenchidos de linhas retas inclinadas, o segundo quadrado preenchido de bolinhas e o terceiro quadrado preenchido de 
linhas retas horizontais. Em volume, divisão em visto de perfil e visto de topo. Em visto de perfil aparece a colocação de 
e retas, uma sobre as outras, formando uma espécie de escadinha. Em vista de topo, a representação de um retângulo 
preenchido com formas arredondadas, em 3 tamanhos diferentes. 
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O tamanho e a forma destacam-se como objetos palpáveis, os quais revelam 

sua aderência na pele. A dimensão apresenta comprimento, largura ou altura, de duas 

ou três dimensões. O sentido do movimento sobre a superfície e a posição da mão 

exercem o estímulo do indivíduo. “Portanto a propriedade geométrica ‘forma’ destaca-

se como aspecto bidimensional do volume em relação a um objeto e pertinente como 

elemento de identificação de cegos congênitos” (SILVA, ULBRICHT E PADOVANI, 

2015, p. 415). 

No que tange ao universo infantil, é determinante que a criança com deficiência 

visual tenha um bom reconhecimento tátil dos objetos que a rodeiam, procurando 

compreender sua forma, tamanho e contorno, a fim de que, quando começar a ler no 

Sistema Braille, sua percepção tátil esteja devidamente sensibilizada com diferentes 

formas do próprio tato. A falta de estímulo tátil pode ocorrer quando são oferecidos à 

criança com deficiência visual, durante a primeira infância: objetos extremamente 

complexos em sua conformação tátil, ou objetos que apresentem escassa variedade 

de forma, ou o material de forma muito complexa em seu esquema de configuração, 

não sendo capaz de transmitir qualquer significado na exploração tátil. “Portanto, para 

todas as crianças, tenham ou não problemas de visão, é necessário que os primeiros 

brinquedos e objetos que suas mãos toquem tenham a simplicidade e a simetria 

morfológica requeridas, não nos esquecendo da diversificação nas texturas e 

tamanhos” (BALLESTERO-ALVAREZ, 2003, p. 55). 

O autor, ainda, acrescenta que, “nesse sentido, é preciso considerar que, a 

primeira forma que tem significado para a criança é a redonda; rodas, bola, aros, 

anéis, [...], não deixando de lado a variedade de tamanhos” (idem, 2003, p. 55). 

Também serão necessários, a partir da primeira infância, figuras e elementos lúdicos 

que ajudem a criança a diferenciar, comparar e associar formas de dificuldade 

crescente e de diferentes tamanhos. Dessa maneira, as crianças com deficiência 

visual estarão em condições para observar de modo tátil formas mais complexas com 

o passar dos anos. 

Todavia, apenas expor a criança à forma certa, com alguma textura, não 

representa uma adequada interação para despertar o estímulo. “A criação da imagem 

tátil não tem nada a ver apenas com colocar uma textura sobre uma ilustração em 

tinta, mas se trata de entender as exigências e os limites de compreensão do leitor” 

(ROMANI, 2016, p. 71). O repertório imagético mental do leitor é um dos principais 
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fatores que interferem na interpretação de uma figura tátil, e quanto maior este 

repertório, maior será a sua facilidade de compreensão (ROMANI, 2016). Quanto 

menor o repertório (mais nova a criança), mais simples e diretas devem ser as figuras. 

Muitas vezes, dependendo da idade, as figuras devem ser até mesmo 

desacompanhadas de textos. Entretanto, deve-se sempre levar em consideração as 

relações emocionais das crianças com os aspectos lúdicos de envolvimento com as 

figuras táteis e os momentos de interação proporcionados, sempre com o objetivo de 

construir uma experiência favorável ao conhecimento. 

As experiências de aprendizagem de uma criança com deficiência visual e 

necessidades complexas incorporam uma gama de informações sensoriais, algumas 

das quais serão distorcidas em qualidade e/ou quantidade. Para trabalhar 

efetivamente com a criança, os parceiros adultos precisam conhecer e compreender 

o nível de função sensorial de uma criança: como a criança recebe, como ela 

interpreta e, consequentemente, como atua sobre diferentes tipos de informações 

sensoriais durante uma determinada tarefa. 

O parceiro adulto da criança precisará ter conhecimento e compreensão de seu 

papel na mediação das experiências de aprendizado da criança através de cada um 

dos sentidos, a fim de assegurar que eles sejam apropriados às necessidades 

individuais da criança. Apesar de um interesse crescente no papel do toque, sabemos 

muito pouco sobre como é a resposta do tato nas integrações em ambientes de 

educação e em ambiente de troca com outras crianças, quando ainda são pequenas.  

É preciso ser considerado o componente afetivo da percepção tátil, não só às 

crianças com deficiência visual. O toque é essencial, também, para o pleno 

desenvolvimento de todas as crianças. Com frequência, é por meio do tato que se 

estabelece um contato direto entre pessoas, que transcende a comunicação verbal 

(BALLESTERO-ALVAREZ, 2003). Quando os pais abraçam o filho ou a criança 

abraça os pais, se produz a transferência de afeto em ambas as direções em que o 

tato atua com fundamental importância. Além disso, segundo Ballestero-Alvarez 

(2003), desde os primeiros meses de vida se faz necessário desenvolver no bebê o 

componente afetivo diante da experiência sentida e vivida por ele. Por isso que não 

se pode dissociar a percepção tátil da comunicação de afeto. Se isso acontece, a 

distância não permitirá o crescimento emocional.  
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Amiralian (1997) afirma que todas as crianças, principalmente as com 

deficiência visual, devem abraçar e tocar seus pais. Esta relação de tato e afeto é o 

que leva, muitas vezes, as crianças dormirem abraçadas a bonecos. Uma boa 

educação do aspecto afetivo e emocional relacionado ao tato repercutirá de maneira 

positiva nas sucessivas etapas da vida e desenvolvimento de uma criança com 

deficiência visual. 

O aspecto emocional deve estar relacionado não só nas interações de família, 

como também nas relações de trocas em sala de aula e nos momentos de integração 

das crianças com deficiência visual com outras crianças. No que se refere à educação, 

é preciso elaborar as razões pedagógicas e emocionais dos objetivos associados ao 

toque, para levar a uma adequada resposta da criança ao estímulo feito por um 

educador. Um estudo do Royal National Institute of Blind People (RNIB) 13 , da 

Inglaterra, aponta para a descrição de nove pontos-chave, os quais são usados para 

descrever as razões para o uso do tato por crianças, alinhados a requisitos emocionais 

e afetivos, costurados com razões educacionais. O estudo relaciona os seguintes tipos 

de toque:   

• Toque intencional: é o toque que tem um propósito claro, relacionado 

à comunicação com as crianças ou ao gerenciamento de 

relacionamento. 

• Toque final (de finalidade): deve sinalizar as interações de toque por 

meio de sinais verbais. Se uma criança toca um objeto, o adulto que a 

acompanha deve descrever as características do mesmo, de modo a 

compor uma sequência de eventos que ajudam cada criança a 

compreender as experiências.  

• Toque social: o toque não deve ser usado apenas para descobrir 

objetos e experiências sensoriais. O toque social também deve ser 

usado pelas crianças para conhecer e reconhecer as pessoas próximas 

e de convivência. 

 

 

13 https://www.rnib.org.uk/sites/default/files/Communication_complex_needs_guide_May_2014.doc 
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• Toque independente: estimular as crianças a usarem o tato de maneira 

independente, a se sentirem encorajadas a procurar descobrir os objetos 

e os elementos que os cercam por um reconhecimento tátil espontâneo, 

sem o apoio de adultos. 

• Toque significativo: integrar o toque em momentos de troca e 

comunicação. Selecionar objetos com uma razão de troca verbal e 

comunicacional, para estimular a integração. 

• Toque consistente: cabe aqui, aos educadores, relacionar as 

experiências pretendidas para apoiar a aprendizagem de cada criança 

com o uso do tato. É preciso elaborar um objetivo pedagógico descreva 

a abordagem específica a ser adotada com cada uma das crianças no 

momento de interação com elas por meio do toque. 

• Toque informativo: os objetos não devem ser colocados nas mãos das 

crianças sem um contexto de apoio. O toque é usado para fornecer a 

elas informações sobre uma variedade de eventos, incluindo o layout de 

um objeto como uma xícara a pessoas ao seu redor. Esta informação 

também é apresentada como parte de eventos inteiros, e é incluída 

como parte de sequências que cada criança está aprendendo a entender 

(isto é, o começo e o fim de uma lição em particular). 

• Toque comunicativo: toque deve ser usado para fins comunicativos, 

de conversa e integração.  

• Toque exploração: ao invés de impor objetos às crianças, oferecer uma 

série de diferentes materiais interessantes e deixar a criança explorar 

por si. 

 

Compreender os diferentes momentos para estimular o tato e preparar 

pedagogicamente as razões de cada tempo destes pelas crianças, alinhado a 

objetivos também emocionais e socioafetivos, tornará o estímulo tátil mais eficaz nos 

objetivos aos quais se propõe, podendo alcançar maior êxito no estímulo de crianças 

para a percepção tátil e para o futuro reconhecimento de figuras e texturas, 

percebendo que a leitura por uma criança com deficiência visual demanda muita 

paciência e um crescente repertório de representação de imagens. 
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2.4 Níveis de interpretação tátil 

A leitura tátil é progressiva e organizada: primeiro, acontece de forma guiada, 

depois, de forma autônoma. Antes de praticar a leitura tátil, é aconselhável conhecer 

a extensão da incapacidade da criança com deficiência visual. Percepção, cognição 

e significação da imagem são, para Secchi (2011), as três fases que correspondem 

aos três níveis de interpretação na fase de leitura. Eles coincidem com três níveis de 

leitura, correlacionados e inseparáveis, que são sempre respeitados, mas praticados 

em diferentes proporções.  

Para Secchi (2011), depois de ler as estruturas geométricas ocultas e os 

padrões internos da composição (análise pré-iconográfica), reconhecendo os 

conteúdos convencionais da imagem (análise iconográfica) e explorando o significado 

da imagem (análise iconológica), o leitor chega à experiência estética, que se forma 

com seu background cultural e seu potencial de percepção.  

Na primeira fase, pré-iconográfica, o leitor percebe a estrutura compositiva 

escondida e os esquemas internos da composição, entendida como percepção tátil 

da forma e da estrutura. Na segunda fase, análise iconográfica, reconhece o conteúdo 

convencional da imagem, o qual pode ser entendido como a cognição das formas e 

entendimento da sua identidade. Na terceira fase, interpretação iconográfica, o leitor 

acrescenta uma experiência estética, ou seja, a cognição fornece a significação e sua 

extensão do senso.  

Complementando Secchi (2011), Romani (2016), citando Amorin (2008), 

aponta o processo de desenvolvimento e aprendizagem tátil de acordo com algumas 

fases: conhecimento de estruturas e formas básicas (exploração e manuseio de 

objetos concretos, conhecimento de formas tridimensionais), relação das partes com 

o todo (manuseio e exploração dos objetos compostos, jogos de encaixe e montagem) 

e interpretação e representação dos objetos em forma bidimensional. Além disso, 

reitera a importância do sentido da audição, “que proporciona à criança cega a 

informação sobre distância e direção” (ROMANI, 2016, p. 28). 

Com isso, tem-se que a leitura háptica não é um processo instantâneo, de 

toque e compreensão. A percepção pelo tato demanda muita paciência e repertório 

de representação iconográfica. E o repertório destinado a pessoas com deficiência 
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visual ainda é relativamente pequeno e difuso. Historicamente, as representações de 

imagens e ícones são produzidas para a condição de quem enxerga. Conforme 

Nuernberg (2010), muitas das ilustrações táteis se restringem meramente a 

transformar os contornos dos desenhos em pontos em relevo, muito comuns em 

publicações, acabando por ser pouco eficazes em sua função representativa.  

É preciso pensar e considerar o ponto de percepção a partir das pessoas com 

deficiência visual. Para a compreensão de coordenadas das imagens, orientação e 

lateralização, a pessoa com deficiência visual se utiliza dos seguintes movimentos: 

• alternância de movimentos de "pinça" e "escova" com o uso indicador e 

polegar, com rotação e alinhamento das pontas dos dedos para 

apreender e redesenhar os contornos das formas; 

• passagem dos dedos ao longo dos perfis dos rebaixos para entender as 

diferenças de altura entre os planos; 

• hierarquização e organização progressiva das fases de leitura dos 

elementos compositivos, abrindo os dedos e contendo as formas nas 

palmas das mãos; 

• uso das duas mãos (movimento coordenado entre elas), às vezes 

simétrico, às vezes assimétrico, em relação ao esquema presente na 

representação icônica; 

• toque da superfície para perceber variações de textura e de modulações 

do suporte. 

 

Já para Hatwell (2010), a percepção das formas pode ser relacionada da 

seguinte maneira: movimentos laterais para consistência, pressão para dureza ou 

elasticidade, contato estático para a temperatura, levantamento do objeto para peso, 

segurar envolvendo o objeto para conhecer a dimensão global e a forma, seguir os 

contornos para o conhecimento preciso da forma e dimensão.  
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Os objetos são capazes de fornecer estímulos à medida que a criança 

manipula, levanta, pressiona, começa a conhecer suas qualidades como peso, 

dureza, textura, consistência e temperatura. A sensação tátil-cinestésica é capaz de 

transmitir informações acerca dos objetos, percebendo-se que as substâncias não são 

iguais.  

Romani (2016) coloca que, a partir da percepção das diferenças entre os 

materiais, as crianças desenvolvem a capacidade de reconhecimento das partes para 

compreender o todo, assimilando as informações táteis. Então, pode-se considerar 

que o conhecimento perceptivo háptico é fragmentado e de fases sucessivas, 

requerendo muita concentração durante o processo de exploração. É um esforço 

mental envolvendo a memória e a síntese para chegar à representação unitária do 

objeto. Desta forma, entende-se que “a leitura é um processo muito difícil para 

crianças entre 3 e 5 anos e torna-se mais difícil quanto menor o seu contato com as 

atividades exploratórias” (ROMANI, 2016, p. 36).   

Esses métodos específicos para a leitura da imagem bidimensional traduzida 

em três dimensões baseiam-se nas técnicas de exploração táteis utilizadas na leitura 

de desenhos de relevo, com modelos termoformados ou mapas táteis. Secchi afirma 

que os exercícios que antecipam as leituras das representações pictóricas, traduzidas 

em baixo-relevo, requerem ações preliminares de natureza cinestésica e 

proprioceptiva e predispõem tanto à exploração de objetos reais quanto ao 

conhecimento de sua representação (SECCHI, 2004). 

Para o autor, o objetivo é alcançar, por meio do sistema háptico, a distinção 

entre a realidade e a representação: percepção, cognição e interpretação de imagens 

reforçam a autonomia dos deficientes visuais e têm função de preservar os dados 

adquiridos. Deve-se considerar a leitura pré-iconográfica, a análise iconográfica e a 

interpretação iconológica como passagens que, integradas e contextualizadas, são 

funcionais tanto para as necessidades cognitivas das pessoas cegas, congênitas, 

tardias e deficientes visuais, quanto para as necessidades cognitivas das pessoas 

normais.  
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Conforme Secchi (2004), todos devem, de fato, ter acesso à complexidade do 

significado das imagens. Tornar-se consciente dos processos pelos quais 

entendemos a realidade e sua representação ajuda a desenvolver as estruturas de 

pensamento, e isso envolve a passagem do concreto para o abstrato nas linguagens. 

O objetivo é facilitar a transição do conhecimento da realidade para sua representação 

técnica e esquemática, para que, uma vez garantidos os pré-requisitos essenciais, 

seja possível acessar a experiência estética. 

O uso da descrição verbal, simultânea à orientação tátil, serve para reforçar a 

compreensão do trabalho e, às vezes, tem funções cumulativas: a linguagem deve ser 

essencial e exaustiva, informativa, e a palavra, se necessário, pode ser "equivalente 

estético" do texto. Isso reitera a importância do trabalho do mediador enquanto pessoa 

que auxilia no processo de reconhecimento tátil da criança. Os métodos ilustrativos 

devem ser destilados com cuidado e o guia não deve ser invasivo; deve, ao contrário, 

compreender os tempos e as necessidades do leitor e evitar expressões metafóricas 

que não possam ser traduzidas em experiências perceptivas e cognitivas acessíveis 

(SECCHI, 2004). 

Como resultado da produção coerente do pensamento simbólico, em relação a 

uma boa experiência da realidade e sua representação, Secchi (2004) percebe a 

relação entre forma e conteúdo em variáveis semânticas e constantes, tornando um 

processo cognitivo de aprendizagem. Por se tratar da exploração e reconhecimento 

tátil por crianças com até cinco anos, entende-se ser necessário que se graduem as 

experiências e representações gráficas em relevo. Para motivar ao tato, sem provocar 

equívocos interpretativos, deve-se representar e mostrar, aos poucos, as 

representações gráficas em relevo, como linhas retas, curvas, formas geométricas 

simples. “Deve-se manter uma sequência adequada na hora de introduzir uma nova 

informação tátil, introduzindo um novo dado a cada vez e agregando novos elementos 

em sucessivas interpretações gráficas” (ROMANI, 2016, p. 36), assim como se 

recomenda que se trabalhe com esquemas básicos de estruturas simples, como 

formas geométricas que podem ser tocadas e representadas em distintas dimensões, 

permitindo à criança obter sucessivas impressões táteis. 
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2.5 O estímulo pelo livro 

A literatura infantil ocupa um lugar na tradição recente de brincadeiras das 

crianças. Os livros têm grande influência social e educacional, “do ponto de vista 

contemporâneo, são vitais para a alfabetização e para a cultura, além de estarem no 

auge da vanguarda da relação palavra e imagem nas narrativas, em lugar da palavra 

simplesmente escrita” (HUNT, 2010, p. 43). O livro ilustrado, com textos e figuras, 

também é um formato relativamente novo – século XIX. Inicialmente destinado aos 

mais jovens, “ele se consolida como uma forma de expressão por seu todo e não exige 

menos competência estabelecida e diversificada de leitura” (VAN DER LINDEN, 2011, 

p. 7).  

Há discussões teóricas sobre sua origem, mas, segundo Salibury e Styles 

(2012, p. 7), “foi há mais de 130 anos, desde que o ilustrador britânico Randolph 

Caldecott começou a tornar relevante o papel da imagem em narrativas”, que o livro 

ilustrado adquiriu seu formato atual. De acordo com as autoras, “o livro é definido pelo 

uso de imagens sequenciais, geralmente em conjunto com um pequeno grupo de 

palavras, que transmitem o significado da narrativa” (SALIBURY E STYLES, 2012, p. 

7). Diferentemente dos livros ilustrados comuns, no livro infantil ilustrado as imagens 

e as palavras possuem a mesma importância narrativa. Ele se consolida como uma 

forma de expressão em seu todo. Com frequência, a ilustração pode preponderar em 

relação ao texto, “que, aliás, pode estar ausente” (VAN DER LINDEN, 2011, p. 24). A 

ausência do texto pode ser indicada, até mesmo, quando se trata de livros que são 

destinados a crianças de pouca idade, como, por exemplo, abaixo dos três anos. 

Em suas páginas, muitas vezes, o significado surge por intermédio da interação 

entre palavras e imagens, sendo que a história não faria sentido se esses elementos 

fossem usados separadamente. É um formato de narrativa visual que continua a 

evoluir e que tem sido explorado por diferentes criadores, em diversos momentos e 

partes do mundo. A sua evolução vem acontecendo de forma rápida, principalmente 

em um tempo em que a sociedade vem crescendo vendo as imagens tomarem um 

papel de protagonismo na criação de histórias (VAN DER LINDEN, 2011). As 

imagens, além de receberem o investimento dos artistas por suas diferentes técnicas 

de desenho e cor, passam também a ter o investimento de novas tecnologias de 

reprodução. Não apenas se vê e se lê, como também se sente a história. 
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Por isso mesmo que o livro infantil ilustrado tem sido visto como uma 

ferramenta de apoio à alfabetização das crianças, desempenhando um papel 

extremamente importante nesta tarefa. Dias (2014) salienta que o relato e a leitura de 

histórias favorecem a ampliação da realidade da criança, a escuta e a observação dos 

outros. Por meio da literatura, a criança é capaz de aprender e se conscientizar de 

que as outras pessoas também possuem sentimentos, pensamentos, motivos e 

desejos frente às diversas situações sociais. As histórias infantis possibilitam o 

aprendizado de conceitos, ao mesmo tempo em que favorecem a criança a dar sentido 

às suas experiências, aperfeiçoando a linguagem, o ordenamento de experiências 

emocionais e o desenvolvimento da personalidade. E é o desenvolvimento das 

habilidades de linguagem infantil que passa a contribuir significativamente para o 

sucesso escolar da criança. 

Essas condições fazem com que seja imprescindível que os primeiros anos da 

infância sejam vistos com muito cuidado e apreço. A qualidade das relações e a oferta 

de oportunidades de desenvolvimento fazem a diferença na aquisição de um intelecto 

forte, de um espírito aberto, de uma alma sensível. O imaginário da criança deve ser 

enriquecido para que ela engrandeça a realidade que a rodeia. São nos primeiros 

anos da criança que se fixam preceitos, sentimentos, emoções, atitudes e define-se 

identidade (ALMEIDA, 2011). A qualidade das relações interpessoais, a afetividade e 

o meio em que se desenvolve estabelecerão as bases nas quais aquele ser em 

construção irá se apoiar para formar seus próprios juízos. É ganhando discernimento 

e criticidade que a criança estabelece seu crescimento. 

Por isso a importância do livro infantil ilustrado, que se apresenta tão 

enriquecedor para as crianças consideradas normais quanto para as crianças com 

deficiência visual. É equivocado entender que o acesso à simbologia gráfica em relevo 

deva acontecer somente na fase de alfabetização, pois os princípios básicos no 

processo de aquisição da leitura e escrita são os mesmos para os deficientes visuais 

ou os videntes (GOMES, 2008). A criança vidente tem contato com a simbologia 

gráfica desde bebê, e é de suma importância que o deficiente visual tenha a mesma 

oportunidade com o auxílio de materiais apropriados à sua condição visual deficiente. 

Não se deve ignorar que uma criança com deficiência visual precise enfrentar 

os mesmos desafios, desenvolvendo suas reais potencialidades de acordo com as 

etapas de seu desenvolvimento. A criança que toma consciência de si mesma, do 
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alcance de suas possibilidades, não se sentirá menor nem excluída. Compreende-se 

que a importância da relação da criança com deficiência visual com os livros com 

figuras desde bebê se dá, principalmente, por dois motivos. O primeiro deles porque 

sua leitura se caracteriza por uma atividade lúdica. E por ser uma atividade lúdica, 

colabora com a construção e o alargamento do imaginário, renovando as percepções 

dos sentidos. O segundo, porque, por meio da motivação das histórias, o livro infantil 

ilustrado acaba servindo como elemento de aculturamento e socialização, 

colaborando para a evolução do desenvolvimento e da alfabetização (ALMEIDA, 

2011). 

O aspecto lúdico também pode ser encarado como elemento de educação e 

cultura, de transformação. Pode ser visto como recurso didático. Quando uma criança 

brinca, ouve ou conta uma história, vive em sua mente algo similar. Ela incorpora 

intensamente o tempo da brincadeira ou da narrativa, o que a faz fertilizar sua 

experiência. Através de histórias lúdicas, proporciona-se à criança a oportunidade de 

desenvolver a imaginação, o gosto artístico, a capacidade de se expressar, o 

enriquecimento do vocabulário, a curiosidade ante a vida nas incursões pelo seu 

mundo, o meio onde vive, a educação da sensibilidade, o encantamento do espírito, 

a liberdade do pensamento (ALMEIDA, 2011).  

A literatura traz ao universo infantil um volume de possibilidades quanto ao 

incremento do intelecto e à criação de um ser verdadeiramente humanizado. Como 

afirma Almeida (2011), ao entrar em contato com as histórias, mesmo sendo muito 

pequena, a criança vai se apropriando não só de um bem cultural, mas também vive 

o momento mágico e intransferível de mergulhar no universo da fantasia. O sonho 

transforma-se em desejo que mexe com estruturas mentais e psíquicas. E esse 

entusiasmo se transforma em um preparo ao período da alfabetização, fase na qual 

se acionam esquemas interpretativos de fundamental importância. Se tiverem 

ocorrido falhas na construção das estruturas cognitivas durante as etapas evolutivas 

desse desenvolvimento, o processo de alfabetização sofrerá atraso, se tornará 

empobrecido, mecânico e trará ao alfabetizando enormes dificuldades e profundos 

fracassos (ALMEIDA, 2011). 

O pensamento que vai surgindo com o aprimoramento do uso da linguagem 

torna-se instrumento de transformação, ponto de apoio em que surgem o poder 

criador, o senso estético, a formulação de conceitos, a fonte geradora do raciocínio 



 75 

lógico, a criticidade, como também o extravasamento da emoção (DIAS, 2014). A 

cognição, a cultura, o desempenho corporal, a afetividade e a socialização mesclam-

se promovendo o projeto educacional que conduz a criança à inserção na sociedade, 

fazendo dela um membro efetivo e responsável pelo papel social que lhe cabe frente 

ao grupo a que pertence. 

Por isso, não é possível admitir que uma criança com deficiência visual fique à 

margem do seu próprio crescimento. Ela tem de tomar consciência de si mesma, de 

suas reais possibilidades. Como qualquer outra criança, deverá perceber que constrói 

seu conhecimento, que desenvolve seu pensar, que interpreta e reinterpreta a 

realidade que a rodeia, que cria e recria as coisas do seu mundo infantil (ALMEIDA, 

2011).  

E aí entra a leitura, a percepção dos livros e suas histórias, como instrumento 

fundamental para que novos objetivos sejam alcançados quanto à formação desse 

novo leitor. Os livros favorecem uma descoberta múltipla, o caminho da compreensão 

efetiva do mundo, o incentivo para uso pleno das potencialidades da criança. A criança 

com deficiência visual precisa ser percebida como um ser capaz de desenvolver seu 

pensamento e adquirir competências, ainda que em condições particulares do seu 

próprio desenvolvimento. Vê-la como resultante de ações pautadas em 

condicionamentos limitados é uma atitude que deve ser banida. 

Por esse motivo, se entende o porquê de os livros infantis serem tão 

importantes. Eles influenciam no alargamento da capacidade de pensar das crianças 

deficientes visuais. “Nada justifica que uma criança com deficiência visual venha a ser 

educada sob a orientação de meros exercícios de condicionamento” (ALMEIDA, 2011, 

p. 13). A criança com deficiência visual, em especial, precisa ser percebida como um 

ser inteiro, dona dos seus pensamentos, construtora do seu próprio conhecimento, 

embora em condições especiais. Vê-la como um produto de treinamentos miraculosos 

é uma distorção que exige urgente revisão. 

A deficiência visual não confere a ninguém atributos menores, nem 

potencialidades extraordinárias ou compensatórias. Seu crescimento efetivo 

dependerá exclusivamente das oportunidades que lhe forem dadas, da maneira pela 

qual a sociedade a vê, da forma como ela própria se aceita. A criança com deficiência 

visual, para aprender de fato, precisa vivenciar, experimentar, atuar sobre o objeto de 

sua aprendizagem. Tudo que a rodeia deve chegar-lhe às mãos. Assim, juízos podem 
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ser aflorados, conceitos podem ser construídos. A criança precisa ficar frente ao 

universo dos objetos, da natureza, dos sentimentos e da imaginação. 

Eis a importância de uma educação de qualidade e especializada desde os 

primeiros dias de vida do bebê com deficiência (ALMEIDA, 2011). A intervenção 

através de um bom programa de estimulação precoce favorecerá o melhor 

desempenho das etapas evolutivas dessa criança. A criança com deficiência visual 

pode sofrer graves perdas na formação do seu imaginário. Sua trajetória evolutiva, 

quando alijada de vivências significativas e enriquecedoras, se converte em um 

período em que se acumulam desvantagens e se fortalece o empobrecimento do 

pensamento e da linguagem. A criança deficiente visual não pode ser privada dessa 

experiência ímpar, em uma fase tão mágica e importante, que é a da leitura e da 

interpretação do mundo que a cerca. Mundo esse que se torna ilimitado, na medida 

em que sua imaginação e sensibilidade forem trabalhadas sem reservas ou 

preconceitos, quando compreendido. “O universo infantil precisa ser povoado de 

beleza, ludicidade, magia e ação. O discurso literário, com todos os seus símbolos e 

representações, impõe-se como via de aprendizagem e de apreensão do ‘mundo das 

ideias’” (ALMEIDA, 2011, p. 72). 

Entende-se que a ludicidade e o estímulo à imaginação possam ser 

potencializados às crianças com deficiência visual por meio de projetos de design de 

livros e do adequado uso dos recursos gráficos possíveis de serem explorados. Isso 

porque ainda são muitas as publicações e cujas ilustrações não são apropriadas à 

percepção tátil e sua compreensão. Para uma criança, a compreensão da imagem 

lida é responsável pela motivação para continuar a ler, sendo a leitura um processo 

lento e cansativo. Cardeal (2011) observa, em sua pesquisa com crianças com 

deficiência visual, que constantemente houve um desinteresse das crianças com 

relação à imagem tátil. Isso porque as figuras não são claras, demandam muita 

atenção e acabam por não serem compreendidas. 

Os livros infantis destinados às crianças, principalmente às crianças com 

deficiência visual, devem ser projetados levando em consideração as suas restrições 

e necessidades. Além dos textos e da mensagem ser adequada para a idade, o mais 

importante nos primeiros anos de vida é oferecer uma publicação que faça sentido ao 

entendimento das crianças, que esteja ao alcance de suas pequenas mãos, que possa 

ser manipulado e testado, que possa ser tocado e percebido. Deve ser uma 
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publicação bem planejada, com um projeto focado no usuário e no objetivo principal 

que se pretende por meio do uso de figuras táteis. Para tanto, compreende-se que o 

design possa contribuir com suas etapas de projeto, adequando a elaboração de livros 

táteis infantis, ou até mesmo de fichas ou passagens isoladas ilustradas, usadas como 

apoio para contar histórias e contribuindo para o estímulo precoce do tato nestas 

crianças. 

É importante salientar que um livro ilustrado, projetado para crianças ou 

pessoas que enxergam normalmente, apresenta as imagens integradas ao texto. Em 

muitos títulos, os textos são complementares às imagens e ilustrações, as quais 

carregam a força de narrarem o livro quase que sozinhas. Contudo, um livro para 

criança com deficiência visual, principalmente as com idade até cinco anos, deve se 

aproximar mais do estilo configurado como livro com ilustração. Este tipo de livro, do 

ponto de vista de sua organização interna, considera a apresentação de texto e 

imagem em páginas distintas. “Parece-me que as imagens desse tipo de livro ilustrado 

são definidas como ‘isoladas’, no sentido de que se apresentam separadas uma das 

outras, sem se avizinharem no espaço da página dupla” (VAN DER LINDEN, 2011, p. 

44).  

Esse tipo de imagem, que irá configurar um dos modelos de figura tátil, é 

considerado independente e sem interação entre si. Sua composição e sua 

expressividade, sejam elas plásticas ou semânticas, “são rigorosamente autônomas 

e coerentes. Estas imagens estão separadas do ponto de vista da expressão e da 

narrativa” (VAN DER LINDEN, 2011, p. 44). Coloca-se esse conceito de imagem por 

compreender que, nos primeiros anos de vida, a criança ainda não está preparada 

para as metáforas que as imagens, construídas de forma sequencial e associadas às 

narrativas, tendem a formar. 

Importante frisar, também, que em um livro ilustrado, e com reforço ao livro tátil, 

tudo o que as páginas ou as figuras faz parte de um contexto de projeto. Os formatos, 

materiais de guardas, capas, páginas de miolo, todos eles devem formar um conjunto 

coerente (VAN DER LINDEN, 2011), especialmente quando se trata de livro tátil, já 

que os substratos apresentam texturas e passam sensações para a percepção das 

pessoas que tocam o livro. Inclusive a dobra entre páginas passa a ser representativa. 

De um divisor de páginas, ela pode provocar ruído na percepção da leitura pelo tato 

se não for devidamente trabalhada. 
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Por isso, cabe ao projeto de design o adequado planejamento da obra, ou as 

diretrizes para que isso aconteça, com o intuito de oferecer um tipo de organização 

na elaboração das figuras e dos livros, condicionando o discurso ao qual se propõe a 

história a ser narrada e atingindo os efeitos almejados, permitindo uma melhor 

apreciação por meio dos leitores e evitando ruídos na percepção e compreensão do 

que se pretende transmitir. 

Com isso, o referencial aqui pesquisado, somando-se aos atributos de projeto 

em design, dará sustentação ao trabalho a ser desenvolvido como tese de doutorado, 

e que consiste em reunir os critérios para o desenvolvimento de figuras táteis, a partir 

de referências de ensino de desenho a pessoas com deficiência visual, dos 

apontamentos de elementos que não são bem percebidos em livros táteis e de 

diretrizes para a produção de livros táteis elaboradas por duas instituições 

internacionais. Esses critérios serão projetados em um guia, planejado por meio de 

diretrizes de design gráfico editorial, com o propósito de tornar o guia um referencial 

de fácil compreensão e aplicação aos mediadores que trabalham e convivem com 

crianças com deficiência visual. 
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3 Projeto de design orientado para o tato 

O grande trabalho do  
design tem sido ajustar  

conexões entre coisas que  
antes eram desconexas. 

(Rafael Cardoso) 

 

Entre as inúmeras definições de design, podemos entendê-lo de uma maneira 

ampla como processo, com um campo de estudos abrangente e que tem suas etapas 

direcionadas ao projetar com foco no usuário final. Gabriel Simón Sol, professor 

mexicano mestre em design, reuniu alguns conceitos relativos ao termo design que 

dão conta da amplitude deste campo de estudos e disciplina. Um dos conceitos 

sustenta que  

o design tem inúmeros acordos. É a organização, em um equilíbrio 
harmonioso de materiais, procedimentos e todos os elementos que tendem a 
uma determinada função. O design não é uma fachada ou uma aparência 
externa. Em vez disso, deve penetrar e compreender a essência dos produtos 
e das empresas. Sua tarefa é complexa e completa. Integra os requisitos 
tecnológicos, sociais e econômicos, bem como as necessidades biológicas 
ou os efeitos psicológicos dos materiais, a forma, a cor, o volume ou o 
espaço. Sua formação deve contemplar o uso de materiais e técnicas, bem 
como o conhecimento de funções e sistemas orgânicos (LÁZLÓ MOHOLY 
NAGY, 1947). 

  

O design, como conceito amplo, é reconhecido como processo de projeto 

(CELASCHI, 2000). É focado na solução de problemas, da maneira mais adequada 

ao usuário final, às pessoas a quem se destina o projeto. Villa Ortiz (1972) afirma que 

“o design é essencialmente uma técnica”. Caracteriza-se como uma maneira de fazer 

algo, uma ação, implementando um processo próprio. E todo o processo de 

gerenciamento de um produto “pode ser interpretado como o esforço para modelar e 

organizar espacialmente uma porção de material (forma) com o propósito permitir a 

manifestação de suas propriedades adequadas para um efeito ou trabalho, necessário 

para o cumprimento de uma função” (VILLA ORTIZ, 1972). 

Das várias áreas ou especialidades do design, a do design gráfico é uma das 

mais abrangentes e mais reconhecidas e se destina especialmente a tratar de 



 80 

aspectos de organização de formas gráficas, visuais e estéticas dos projetos, 

principalmente àqueles que serão reproduzidos e impressos. 

Por ter entre suas características a reprodutibilidade do objeto, cabe ao design 

e aos seus profissionais a constante atualização sobre técnicas e materiais capazes 

de tangibilizar os valores subjetivos dos aspectos estéticos aplicados à criação. Há, 

por meio dos materiais e de seus processos, uma constante busca por transmitir 

sensações e ativar não apenas o sentido da visão, como também estimular os demais 

sentidos capazes de despertar diferentes emoções, entre eles, especialmente, o tato 

e o olfato. 

O design, por suas investigações constantemente abastecidas por outras 

disciplinas como psicologia, administração e engenharia, se configura como 

transdisciplinar, hábil em alinhar conhecimentos de áreas diversas para um melhor 

processo de projeto dos produtos gráficos adequadamente resolvidos. “Hoje podemos 

falar sem maiores inconvenientes de definições de design marcadas por uma 

pluralidade, que ao contrário do que é pedido de uma profissão, mostra uma 

contradição, mas que hoje pode se tornar sua força” (SOL14). Celaschi (2000, p. 3), 

sobre o saber do designer, entende que é  

[...] tipicamente multidisciplinar pelo seu modo de raciocinar sobre o próprio 
produto (...) as suas ações devem conseguir modificar ou criar novos valores 
aos produtos por meio de suas intervenções projetuais. Os designers de igual 
forma tendem a promover a síntese e os conceitos teóricos, bem como 
transferi-los como resposta formal de satisfação, desejo ou necessidade.  

 

Também se mostra como um desafio atual aos designers a necessidade de 

atuar em cenários que sejam mutantes e complexos, como pode ser o ato de projetar 

em design gráfico para pessoas com deficiência visual, deixando de ser 

definitivamente tecnicista e linear. É preciso ultrapassar a arena ainda pouco 

conhecida e pouco decodificada daquilo que é intangível aos bens de produção. “Tudo 

isso faz com que o design interaja de forma ‘transversal e atravessável’, com 

disciplinas cada vez menos objetivas e exatas, passando então a confluir com outras 

 

14 https://pt.scribd.com/doc/52795799/100-definiciones-de-diseno#. Acesso em agosto de 2019. 
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que compõem o âmbito do comportamento humano, dos fatores estéticos e 

psicológicos” (DE MORAES, 2010, p.11). É a abertura para o design trabalhar com o 

valor de estima, qualidade percebida e atributos dentro dos projetos, antes 

considerados secundários em detrimento dos valores estéticos. E a possibilidade do 

designer continuamente se organizar e se readaptar às reais necessidades de 

convivência, encontrando modos de permitir que o fruto de seu trabalho seja ainda 

amplo e adequado de forma universal. Para Munari (1968), o designer, enquanto 

projetista, dá uma importância justa a todos os componentes do objeto a ser projetado 

e sabe, também, que a forma definitiva do objeto tem um valor psicológico 

determinante no momento da decisão de escolha e uso pela pessoa. É por isso que 

procura dar ao objeto a forma mais coerente em relação às suas funções. 

Não cabe aqui uma discussão sobre esse olhar sobre o design ou as últimas 

evoluções conceituais da disciplina, mas, sim, constatar esse “comportamento” do 

design gráfico, compreendendo que, por meio de suas tecnologias e, principalmente, 

do adequado uso dos materiais gráficos e sua reprodução, será possível tangibilizar 

uma produção que permite a reprodução de figuras táteis para os livros infantis 

destinados a crianças com deficiência visual. Em tempo, e reforçando o objetivo desta 

pesquisa, o que se pretende é transferir apontamento sobre o ensino de desenho e 

sobre a criação de livros táteis para estabelecer diretrizes de elaboração de figuras 

táteis e, assim, reproduzir figuras para crianças com deficiência visual e crianças ainda 

não alfabetizadas, a fim de despertar o interesse precoce ao estímulo tátil. 

 

3.1 Técnicas de reprodução de figuras 

O design, dentro da esfera de processo de projeto, compreendendo as razões 

de um projeto amparado nas necessidades das pessoas, permite desenvolver e 

mapear um processo com os passos e cuidados necessários para a reprodução de 

figuras táteis por educadores, pais e familiares das crianças com deficiência visual. 

Une os conhecimentos do design gráfico com etapas de criação e reprodução, 

compartilhando um planejamento e etapas a serem percorridas de forma adequada a 

possibilitar que as figuras táteis sejam percebidas pelas crianças com deficiência 

visual. Mesmo tomando conhecimento dos avanços tecnológicos em outras áreas, 

como as de vocalização, de aplicativos de leitura, de tablets adaptados ao Sistema 
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Braille ou uso de impressão 3D, entende-se que é preciso fornecer às pessoas com 

deficiência visual uma solução que possa ser considerada de baixo custo, alcançável, 

acessível, e disponível às crianças deficientes visuais das mais diversas classes.  

Das técnicas de reprodução de ilustração que frequentemente são utilizadas 

para a representação de figuras táteis em livros, as três mais comuns são a 

termoformagem, a aplicação de textura e a aplicação de linhas em relevo (Figura 5). 

A termoformagem de objetos é obtida com o aquecimento de uma folha de material 

plástico (polímero), que, pelo vácuo, adere ao molde a ser reproduzido por meio de 

uma máquina de termoformação. As texturas são obtidas pela justaposição de vários 

materiais diferentes (EVA, papel, tecido, cortiça) ou acabamentos gráficos 

diferenciados (vernizes, vernizes texturizados, espuma, papel, papéis texturados). 

Para a obtenção do relevo em linha das ilustrações, pode-se utilizar o verniz 

localizado, aplicação de relevo seco ou uso de papel impregnado com microcápsulas 

de álcool, que, quando expostos ao calor, aumentam o seu volume.  

 
Figura 5 – Principais técnicas de reprodução de figuras táteis 

   
Termoformagem Aplicação de Textura Linhas em relevo 

Fonte: A Autora 

 

Breve descrição da imagem: 3 fotografias quadradas e coloridas, lado a lado. Na primeira uma mão tateia uma superfície 
branca em relevo produzida em termoformagem. Na segunda, 5 folhas brancas na forma de uma fatia de pão de forma 
com aplicação de diferentes texturas representando alimentos. Na terceira, uma página branca com texto e ilustração em 
pontos de Braille. Um dedo indicador toca a representação de um elefante contornado por pontos braille. 

 

Segundo Theurel et al. (2013, p. 234), “cada técnica de ilustração não dá, 

portanto, o mesmo tipo de informação real sobre os objetos (informação 3D, contorno 

em relevo, texturas etc.). Além disso, a técnica de ilustração pode influenciar o 
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processo de exploração háptica do objeto representado”. Os autores, em sua 

pesquisa, ao testarem a eficácia das três técnicas na reprodução de ilustrações táteis, 

apontaram para o caminho mais adequado a ser utilizado. Para eles, a técnica do uso 

de linhas em relevo no contorno das ilustrações se apresenta como a menos 

promissora, “uma vez que restringe os participantes a uma exploração sequencial e 

lenta de seguimento dos contornos, requerendo mais trabalho de recursos e de 

memória” (LEDERMAN & KLATZKY, 1987 apud THEUREL et al., 2013, p. 234).  

Já a termoformagem demonstra ser uma técnica mais interessante para 

transformar objetos 3D em 2D, sem oferecer limitações, como uma necessidade de 

sequência de contorno apresentada pelas linhas em relevo. E na texturização das 

imagens, os autores oferecem argumentos que encaram essa técnica como a mais 

adequada das três para melhorar o processo de identificação das ilustrações. “Em 

primeiro lugar, a textura proporciona pistas salientes para a identificação. Em segundo 

lugar, as imagens com textura fornecem uma dupla fonte de informação, preservando 

informações sobre contornos e adicionando preciosas informações relacionadas aos 

materiais de que os objetos são feitos” (THEUREL et al., 2013, p. 234). Como as 

texturas apresentam diferentes percepções, sua exploração não sobrecarrega a 

memória do deficiente visual, que pode buscar os diferentes tipos de texturas ou 

materiais utilizados de forma paralela, tornando a percepção integrativa entre forma e 

textura. “Em resumo, os argumentos teóricos e processuais afirmam que as 

performances de identificação são melhores utilizando imagens com texturas em vez 

de termoformagem ou métodos de linhas em relevo” (THEUREL et al., 2013, p. 234). 

Confirmando sua constatação em pesquisa aplicada, os pesquisadores 

sustentam que imagens com texturas fornecem informações sobre as propriedades 

dos objetos, capazes de transmitir informações 3D. A técnica a ser utilizada é 

responsável por exercer influência sobre a exploração háptica dos objetos 

representados. Por isso, é preciso haver cuidado com a complexidade tátil, pois a 

percepção é diretamente proporcional a ela. As texturas não podem estar lado a lado, 

como no visual se faz com as cores para diferenciar objetos e cenas, por exemplo. 

Nas texturas, elas precisam estar justapostas, de modo a demonstrar qual textura 

representa o fundo ou qual é a de primeiro plano, dando informações sobre a 

profundidade, que é central na representação e percepção 3D.  
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No entanto, a complexidade tátil não pode ser avaliada da mesma forma que a 

complexidade visual, pois depende não apenas do número dos detalhes, mas também 

do destaque que algumas partes têm sobre as outras. É neste ponto que Theurel et 

al. (2013) abrem espaço para que o nível de complexidade das ilustrações seja objeto 

de estudos futuros, a fim de que se possa desenvolver os parâmetros e medidas 

adequados ao nível de complexidade permitida à deficiência visual. 

A identificação das ilustrações em textura também depende do nível de 

identificação que a criança com deficiência visual possui em relação aos objetos 

ilustrados. Por isso que, em um experimento, a necessidade de compreensão pelas 

crianças do nível de identificação com determinados objetos ou animais passa a ser 

uma questão inicial determinante no momento de se analisar o desempenho frente às 

ilustrações. É significativo e necessário que se apresente para a criança uma 

representação em volume (3D) do elemento ilustrado. Também, é importante apontar, 

conforme explicitado pelos autores, que as crianças que mais frequentemente são 

expostas a imagens táteis com maior desenvoltura desenvolvem sua proficiência 

háptica.  

Sendo a técnica de textura a mais adequada para a representação de 

ilustrações táteis, é preciso respeitar alguns critérios para sua reprodução, a fim de 

extrair a melhor percepção possível. Conforme Correa Silva (2011), é necessário 

respeitar uma diferença significativa de relevo, encontrar uma unicidade na 

representação das formas visando à familiaridade de seu reconhecimento e atingir o 

que a pesquisadora classifica como estabilidade e sensibilidade das formas, ou seja, 

parâmetros de continuidade e resolução de uma representação. Para isso, é 

importante respeitar características de sistemas já reconhecidos das pessoas com 

deficiência visual, não por serem conhecidos ainda pelas crianças, mas sim por sua 

eficácia como parâmetro. Neste caso, apoiado no Sistema Braille, é possível afirmar 

que (CORREA SILVA, 2009): 

• A altura máxima de um relevo não deve exceder 6mm. 

• A altura das diferentes formas não deve ser inferior a 5mm para seu 

reconhecimento. 

• Quanto mais rugoso ou mais evidente seja uma textura ou um símbolo, 

mais fácil o seu reconhecimento. 
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• Bordas agudas tendem a ser melhor percebidas que cantos 

arredondados. 

• No uso de textos, a separação entre as linhas (entrelinha) não deve ser 

inferior a 6mm. 

• A diferença de textura tende ser mais bem percebida do que a diferença 

de relevo. 

 

Ainda, é preciso respeitar o alcance da mão ou a capacidade de tato que a mão 

do usuário pode alcançar, por ser característica do sistema háptico a percepção de 

forma parcelada, sem a capacidade de generalização permitida pelo sistema visual. 

Excluem-se, então, formatos de livros que sejam grandes demais, dificultando a 

percepção pelas mãos. Quanto mais próximo estiver do formato da mão de uma 

criança, mais fácil a captação da cena ilustrada. Nesse ponto, o uso de formatos já 

aplicados pela área de design de livros será suficiente para se adequar ao formato 

final de um livro de ilustrações para crianças deficientes visuais. 

Assim, as características de design gráfico e a reprodução de seus produtos 

poderão ser aplicadas com o objetivo de encontrar os melhores materiais com texturas 

e sua apropriada reprodução, além de aproveitar os melhores formatos e 

dimensionamentos já explorados por empresas ou instituições que desenvolvem 

produtos para pessoas com deficiência visual. As técnicas de duplagem de papel, 

quando se cola uma folha em outra, de faca especial, quando se estampa um recorte 

diferenciado ao papel, de materiais variados disponíveis no mercado gráfico nacional 

e de acabamentos para colocação de textura poderão ser amplamente exploradas 

como recursos de design gráfico e impressão. 

Aliás, são esses recursos de colagens os mais empregados por instituições 

mundialmente conhecidas por publicarem livros táteis para as crianças com 

deficiência visual, como a francesa Les Doigts qui Rêvent.  
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Figura 6 - Exemplos de livros que fazem parte do catálogo da Les Doigt qui Rêvent 

 
Fonte: http://www.ldqr.org/ 

  
A colagem de diferentes materiais recortados tem a vantagem de permitir o uso 

de diferentes texturas e de inúmeras matérias-primas, podendo ser aplicadas texturas 

que transmitem sensações mais próximas das imagens que se pretende retratar. As 

colagens podem compor ilustrações mais complexas, com variados materiais, o que 

não pode ser alcançado por outras técnicas existentes, como a termoformagem ou o 

contorno em relevo. Sua desvantagem é o elevado custo e tempo de produção 

unitária, por se tratar de um produto artesanal no qual a colagem depende da mão de 

obra manual.  

Contudo, é uma técnica que permite uma produção de poucas unidades, de 

fácil acesso às pessoas de diferentes lugares. Não requer conhecimentos amplos de 

parâmetro de máquinas ou comportamento físico dos materiais. É uma técnica ao 

alcance de quem se dispor e a deseja utilizar. Por isso, tem-se nesta técnica de 

colagem a tecnologia que deverá ser adotada pelo processo de projeto de design ao 

se referir à reprodução de figuras táteis. 

Como coloca Fuentes (2006, p. 13), “O bom design não tem outra ideologia, 

senão a eficácia”. Por isso, define-se a técnica de colagem como uma decisão 

estratégica ao planejamento focado na solução de problema por meio do design, que 

busca viabilidade técnica para a geração de valor e significado.  
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3.2 O processo de projeto em design 

Como conceito, o processo de projeto quer dizer “o conjunto articulado dos 

conhecimentos, das competências e dos estatutos que constituem a ação do projetista 

e a ativação do intenso processo de crítica e reflexão científica do qual ele precisa 

para renovar-se e competir” (CELASCHI, 2007, p. 22). O design coloca-se na 

centralidade do processo de projeto promovendo vínculos de relações com a 

viabilidade técnica, a vantagem econômica, com o significado e com o valor relacional, 

além da utilidade, da sustentabilidade e do valor de uso, respondendo às demandas 

de consumo atuais. Dessa maneira, a cultura de projeto, que abrange o processo de 

projeto, em sua prática, integra conhecimentos especializados, fazendo com que o 

design seja um componente determinante do complexo fenômeno do conhecimento e 

da capacidade de transformação do sistema de produção em sistema de consumo. 

Projetar um produto, para que ele carregue o valor pretendido e atinja o objetivo 

planejado, demanda do design, enquanto cultura de projeto, uma abordagem que tem 

a finalidade de interpretar as situações em curso durante um processo de 

desenvolvimento de projeto, observando todas suas condições (FILLMANN, 2013). O 

que se busca, ao se projetar, não é apenas um produto tangível, um resultado 

alcançado, mas, sim, se projeta para planejar os efeitos de sentido (ZURLO, 2010), 

significados e significância que o produto encontrará ao atingir o seu público-alvo, 

além de todos os serviços e a comunicação que são transmitidos, alcançando valor e 

atingindo um propósito maior que o próprio produto. 

Sendo assim, entende-se que a cultura de projeto apoia-se no usuário, para 

que os produtos e serviços resultantes dos projetos passem a significar algo através 

de sua aparência e seu conceito de criação. Embutir significado ao produto, no sentido 

de atribuir valores e informações que poderão ser depreendidos tanto pelo uso quanto 

pela aparência, é um dos propósitos do processo de projeto. Projetar, dessa forma, 

deve compreender um pensamento estratégico de conceito e a busca de um 

significado estabelecido, anterior ao produto final, tangível, que dê conta de todos os 

estímulos que são desencadeados no e para o usuário (FILLMANN, 2013).  

Ao abranger todos os valores, sentidos, necessidades dos usuários e do 

negócio, o design torna-se, de acordo com Celaschi (2007), a própria cultura de 

projeto, e não apenas um mero articulador de ações programadas para obter a 
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solução técnica de um problema produtivo do tipo industrial. Encarando o design como 

cultura de projeto, é possível manter em igual consideração a dimensão da 

complexidade relacionada do homem com seu tempo, com sua história, com sua 

origem, com seu desejo de transformar o futuro e a dimensão construtivo-produtiva 

(FILLMANN, 2013).  

Portanto, o conjunto dos conhecimentos capitalizados em torno da capacidade 

de intervir nesse processo, levando a satisfazer o usuário por intermédio de produtos 

projetados pelo design e sua capacidade de criar valores tanto para quem projeta 

quanto para o usuário, é o que constitui a cultura de projeto. De acordo com Celaschi 

(2007), ao utilizar-se da expressão cultura de projeto, oferece-se ao mundo dos 

produtos uma área sem limites, na qual a produção de significados, a capacidade de 

permitir a compreensão e a posse, além da possibilidade de produzir valores em forma 

de bens de troca, representam componentes problematicamente equilibrados. O 

design passa a ser visto como um componente, uma porção do mais intricado 

fenômeno do conhecimento, e da capacidade de transformação do sistema de 

produção em sistema de consumo, fenômeno articulado que gera inovação. Não 

apenas inovação na ponta do processo, refletida no produto ou no serviço, mas 

também em todo o desenvolvimento do processo (FILLMANN, 2013). 

Como Celaschi (2007) apresenta, a cultura dialógica do design incorpora-se no 

cruzamento entre “humanidades”, “tecnologia e engenharia”, “arte e criatividade”, 

“economia e gestão”. Pelo raciocínio estabelecido pelo autor, no entrelaçamento entre 

cultura humanística, arte e criatividade começa a pesquisa contínua no sentido da 

inovação; no cruzamento entre cultura humanística, economia e gestão tem início a 

pesquisa contínua do valor da inovação; no cruzamento entre economia/gestão e 

tecnologia/engenharia, surge a pesquisa contínua da função; no cruzamento entre 

arte/criatividade e tecnologia/engenharia toma corpo a forma da inovação. Dessa 

maneira, sentido, valor, forma e função não podem estar no design distantes uns dos 

outros. 

Além disso, é no cruzamento entre a cultura humanística, a arte e a criatividade, 

em diálogo com o design, que se dá a geração de sentido para os produtos. “O design, 

por sua natureza, sabe interpretar a complexidade colhendo dela estruturas de 

sentido, sabe indicar uma estrada tornando-a visível, sabe comunicar e gerir os 

processos de divisão das escolhas dentro da organização” (ZURLO, 2010, p. 7).  
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Um designer deve refinar seus projetos, uma vez que os objetos são capazes 

de significar alguma coisa por meio de sua aparência e seu conceito de criação. Um 

designer precisa ter a consciência de que na origem de todo o produto há um projeto. 

E o propósito maior de um projeto é o de embutir significado ao produto, o que quer 

dizer carregá-lo com valores e informações que poderão ser depreendidos tanto pelo 

uso quanto pela aparência (FILLMANN, 2013). Por meio do resultado final, expresso 

pela forma física e sua estética, o design sugere atitudes, estimula comportamentos 

e equaciona problemas complexos. 

A projetação de uma mensagem pode ser trabalhada na interpretação, na 

organização, na apresentação das formas, tipografias e palavras que venham a ser 

efetivas de acordo com planejamento, estrutura, produção e avaliação do que 

comunica. Reforçando a transmissão de um sentido, Frascara (2004) coloca que é 

por meio das relações verbais e não verbais que há a percepção da comunicação 

para a representação, dando valor às funções das linguagens simbólicas a serem 

empregadas pelo design, capazes de transmitir um conceito e um significado 

estabelecido.  

A dimensão do significado pode implicar uma motivação individual ou social. A 

motivação individual está relacionada ao significado psicológico e emocional; a social 

se refere ao significado simbólico e cultural, ou seja, o que o produto pode dizer sobre 

algo aos outros. Por essas circunstâncias, os significados resultam da interação entre 

usuário e produto.  

Dentro dessa busca por significados que o design gráfico se ocupa, em tempo 

de projeto, deve dar conta de quatro aspectos básicos, que são: formais, funcionais-

objetivos (ou simplesmente funcionais), metodológicos e, por fim, funcionais-

subjetivos (ou simbólicos). Sob o aspecto funcional-subjetivo, uma peça de design 

gráfico tem uma função subjetiva junto ao usuário que a contextualiza historicamente, 

como fruto de uma prática e objeto de uma disciplina específicas (VILLAS-BOAS, 

2007).  

Com isso, a função do design gráfico é a de comunicar, por meio de elementos 

visuais, uma determinada mensagem para persuadir o observador, guiar sua leitura 

ou vender um produto. É a especialidade do design que envolve um espectro de 

habilidades cognitivas, estéticas e também em tipografia, artes visuais e diagramação 
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de páginas. Geralmente, se refere aos processos pelos quais a comunicação é criada 

e produtos são gerados.  

Entre as especialidades do design gráfico, está o design editorial, que trata das 

publicações, dentre elas, a criação de projeto de produtos como cartilhas e guias, 

sejam eles impressos ou em formato digital, como eBooks. No que diz respeito a esta 

pesquisa, é essencial a compreensão de que o design editorial estabelece uma 

conexão entre o leitor e o conteúdo a ser trabalhado na publicação. Por isso, a criação 

de um projeto editorial envolve uma série de etapas dentro de um processo que visa 

organizá-lo e estruturá-lo, a fim de gerar uma publicação com design adequado à sua 

linguagem e às necessidades do público-alvo. Com esse propósito, a organização e 

a estruturação entre os textos e as imagens deverão ocorrer de forma agradável e 

acessível, na qual o conteúdo se apresenta com clareza e deve ser facilmente 

percebido e interpretado pelo leitor.  

Nesse caminho, duas atividades são fundamentais. A primeira delas é a 

necessidade de projetar a mensagem, ou seja, de fazer sentido. O instinto do designer 

deve ser o de simplificar e esclarecer. Como afirma Frascara (2004), “o design é filho 

do conceito da eficiência”. Em outras palavras, todo o design tem de dar forma à sua 

matéria-prima, dar sequência a ela, ordenar e classificar para lhe atribuir uma 

hierarquia. A segunda atividade é a de criar a diferença. E a compulsão por criar a 

diferença é contínua. É a busca pelo impacto e pela potência da forma visual. Para 

isso, todo o design gráfico editorial deve seguir algum tipo de padrão, de código, de 

forma e de estilo existente, mas, de certo modo, quebrar com eles. Inovar. Esses 

padrões compõem a linguagem visual, que pode estar em constante desenvolvimento 

e expansão, mas que, como a linguagem verbal e escrita, toda a expressão visual tem 

de usar as suas regras, a sua gramática, para ser significativa (FILLMANN, 2013). 

Reafirma-se, aqui, não ser objeto desta pesquisa metodologias de design 

gráfico e de design editorial. A finalidade deste estudo é o de produzir, como resultado 

de levantamentos de diretrizes de representação de figuras táteis, um produto editorial 

que repercuta como um instrumento de apoio aos educadores e familiares de crianças 

com deficiência visual. Desta forma, compete ao designer o planejamento do processo 

de projeto, de modo estratégico, alinhado ao objetivo da publicação e ao conteúdo 

que necessita transmitir, buscando soluções possíveis e adequadas ao seu uso, 

inovadoras ao seu processo de desenvolvimento e eficazes na compreensão para o 
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público-alvo e usuário final. Incumbe ainda, como profissional que atua em um campo 

multidisciplinar, entender da temática e das especificidades dos assuntos confluentes 

para a publicação, com o propósito de planejar e encontrar a metodologia de projeto 

mais adequada a contemplar os objetivos da publicação e os interesses do público-

alvo. O ponto definitivo para o processo é que, determinando o problema do projeto, 

o designer estabeleça quais e quantas etapas de trabalho sejam relevantes alcançar, 

a fim de desenvolver o produto, verificar junto ao público-alvo e, por fim, entregar o 

projeto final como solução para o problema de comunicação inicialmente 

diagnosticado. E que esta solução seja capaz não apenas de servir ao público-alvo 

incialmente delimitado, como também alcançar todos os possíveis públicos capazes 

de terem acesso ao tipo de produto (ou serviço) projetado. 

 

3.3 Design Universal 

Além do cuidado com todas as etapas de projeto que necessita prever para um 

adequado projeto do produto de design, o profissional, sempre que possível, deve 

estar aberto à possibilidade de desenvolver o projeto de modo que ele possa ser 

compreendido e acessado por todo e qualquer usuário, de maneira ampla. Isso diz 

respeito ao conceito de design universal, que é destinado para todas as pessoas e 

para todas as áreas, incluindo a comunicação e a educação.  

Um produto, seja ele um espaço arquitetônico, uma ferramenta, material 

didático ou uma mensagem, baseado no desenho universal, deve ser acessível “para 

todas as pessoas, independentemente de suas características pessoais, de sua 

idade, ou de suas habilidades” (CARLETTO, CAMBIAGHI, 2010, p.10). As autoras, 

ainda, acrescentam que o design universal não é direcionado apenas aos que dele 

necessitam, mas sim diz respeito ao que é projetado tendo como público-alvo todas 

as pessoas. O conceito do design universal relaciona-se a, justamente, evitar a 

necessidade de ambientes e produtos especiais para pessoas com deficiência, 

assegurando que todos possam utilizar, com segurança e autonomia, os variados 

espaços construídos e os diversos objetos projetados. 
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É a compreensão de que um padrão de ser humano não existe, e a afirmação 

de que a diversidade é uma característica primordial da raça humana. O design 

universal é uma visão de projeto que desenvolve objetos, ambientes e edificações 

levando e m consideração esta diversidade, desde os estudos preliminares do projeto, 

até suas últimas etapas de execução. Portanto, um projeto realmente universal deve 

atender plenamente às necessidades de todos. (ELY et al., 2005, p. 3) 

O design universal apresenta sete princípios para o projeto15, que são: 

1. Uso equitativo: o design precisa ser útil, comercializável, atraente e 

seguro para pessoas com diferentes habilidades sem estigmatizar ou 

segregar qualquer usuário. 

2. Flexibilidade de uso: englobar uma extensa variedade de preferências 

e habilidades pessoais, permitindo escolha do método de utilização, 

adaptabilidade ao ritmo e precisão do usuário. 

3. Uso intuitivo: a compreensão do design deve ser independente da 

experiência do usuário, conhecimento, competência linguística ou 

concentração. Deve também eliminar as complexidades de uso, 

corresponder às expectativas e à intuição do usuário, hierarquizar 

informações e fornecer feedback ao concluir uma tarefa. 

4. Informação perceptível: ser capaz de comunicar e informar, 

independentemente da habilidade do usuário ou do ambiente em que se 

encontra. Precisa diferenciar e contrastar elementos, utilizar diferentes 

meios de apresentação (pictórico, verbal, tátil) e permitir o acesso a 

estas informações às pessoas com limitações sensoriais. 

5. Tolerância ao erro: precisa atenuar os riscos e as consequências 

adversas de ações acidentais ou involuntárias. Deve fornecer avisos de 

perigo, falha ou erro, manter isolados elementos perigosos de tarefas de 

rotina e prevenir ações inconscientes em tarefas que requerem atenção. 

6. Baixo esforço físico: o design deve ser utilizado de forma eficiente para 

que seja confortável com o mínimo de fadiga. Precisa permitir que o 

 

15 http://www.disabilitymonitor-see.org/documents/dmi2_eng/annex2.pdf 
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usuário mantenha uma posição neutral do corpo e realizar esforços de 

trabalho razoáveis para a tarefa, eliminando ações repetitivas e esforço 

físico excessivo. 

7. Tamanho e espaço para o acesso e uso: o espaço fornecido para 

aproximação, uso, alcance e manipulação deve ser apropriado, 

independentemente do tamanho do corpo do usuário, postura ou 

mobilidade. Deve fornecer uma visão clara de elementos importantes e 

acesso a todos os elementos, de o usuário estar sentado ou em pé, e 

proporcionar espaço apropriado para a utilização de ferramentas de 

auxílio ou assistência pessoal, como, por exemplo, a cadeira de rodas. 

É compreensível que ainda não estejamos plenamente aptos, em todos os 

ramos do design, e de outros campos que o design permeia, a criar produtos e 

resultados capazes de serem plenamente eficazes, de modo universal. Contudo, esse 

conceito de universal deve ser uma busca constante e direcionada ao pleno 

atendimento de todas as pessoas.  

Acredita-se que, no caso de projetação das figuras táteis, se adequadamente 

trabalhadas, elas possam servir de estímulos não apenas às crianças com deficiência 

visual, mas também às demais crianças de convívio e do meio social no qual a criança 

com deficiência visual está inserida. Como visto em capítulo anterior, o despertar do 

sentido do tato pode ser útil, também, às crianças com visão normal. Não no mesmo 

sentido de utilidade e apropriação de uma criança com deficiência visual, mas sim 

como reforço de descoberta e estimulação dos sentidos. Sem contar que, se dividirem 

o mesmo momento de reconhecimento tátil, a integração e a socialização entre as 

crianças que enxergam normalmente e as com deficiência visual, tende a ser mais 

colaborativo e prazeroso, levando a uma integração do meio determinante ao 

desenvolvimento das crianças. 
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4 Reprodução de figuras:  
critérios para elaboração de imagens táteis 

Os apontamentos até aqui demonstram que o mais difícil em representar 

imagens táteis para as pessoas com deficiência visual é chegar ao reconhecimento 

pela pessoa do que cada imagem quer representar. 

Maria Lúcia Batezat Duarte (2011), artista plástica e pesquisadora brasileira na 

área do desenho infantil, acompanhou e observou durante nove anos Manuella, uma 

menina cega desde o nascimento, o que deu origem a um estudo de caso longituginal 

com o qual a pesquisadora foi capaz de desenvolver um modelo de ensino de desenho 

a crianças com deficiência visual. Por sua experiência de acompanhamento e ensino 

de crianças cegas, Duarte defende que “o desenho é o primeiro passo para a 

compreensão e a acessibilidade à imagem tátil-visual” (2011, p. 14). Desde o princípio, 

a autora sempre esteve convencida da importância cognitiva de propiciar às crianças 

com deficiência visual uma representação próxima daquela da visualidade permitida 

por um desenho em relevo. 

Paralelo ao estudo de Duarte, a pesquisadora chilena María del Pilar Correa 

Silva (2011) publicou um estudo destinado a compreender a percepção e a 

representação das imagens para as pessoas deficientes visuais, com a finalidade de 

construir lâminas táteis para um adequado entendimento dessas pessoas. Ao tempo 

que María del Pilar Correa Silva se destina a elaborar uma técnica de esboço de 

desenho para orientar a percepção de desenhos táteis para um público adulto, que já 

lê Braille, Maria Lúcia Batezat Duarte desenvolve um modelo de ensino de desenho 

orientado para crianças. Ainda, outra pesquisadora brasileira, Elizabeth Romani 

(2016), para fundamentar os estudos para sua tese sobre o Design do livro tátil 

ilustrado, faz uma análise de três livros nacionais e três obras de editoras 

internacionais, junto a pessoas com deficiência visual, apontando características que 

não são adequadas à percepção tátil. 

Os três estudos trazem insumos bastante relevantes com relação à criação de 

desenhos, à reprodução de figuras e à percepção tátil. O critério de simplificação, por 

exemplo, é um dos pontos essenciais para o trabalho com a deficiência visual, assim 

como a importância do desenho reforçada pelas duas primeiras pesquisadoras e o 

apoio da linguagem para a interpretação dos livros, referenciado pelas três. 
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Sendo assim, neste capítulo pretende-se fazer uma leitura e análise dessas 

pesquisas para delas extrair o que de essencial se apresenta, com o intuito de 

apresentar critérios que possam orientar a construção de figuras táteis para 

reprodução em livros infantis orientados para crianças com deficiência visual. Com o 

levantamento das informações indicadas pelos estudos, complementadas por 

diretrizes já difundidas por duas instituições internacionais para a reprodução de livros 

táteis, pretende-se chegar a um cruzamento de informações e estabelecer critérios 

para a reprodução de figuras táteis para livros infantis. 

 

4.1 Modelo para o desenho infantil de Maria Lúcia Batezat Duarte 

Após anos de ensinamento de desenho às crianças com deficiência visual, 

Maria Lúcia Batezat Duarte chegou a um modelo-padrão de desenho, ressignificando 

o que categorizou como estereótipo. Ela percebeu que esses desenhos 

caracterizavam não desenhos artísticos, mas sim de movimento comunicacional para 

as crianças. Nomeou-os como esquemas gráficos, comparando-os em sua função e 

sua generalização. O esquema gráfico, ou iconotipo, como referenciado pela autora 

(2011), remete a representações gráficas simplificadas de formas diversas 

encontradas comumente no desenho infantil. Duarte compreendeu que, por meio 

deles, havia uma possibilidade de diálogo, de comunicação e de troca intersubjetiva. 

Identificou nesses esquemas gráficos um valor cognitivo, por eles proporcionarem 

uma síntese dos objetos.  

O desenho infantil, para Duarte, representa uma abordagem na qual a 

configuração do sujeito sociocultural é trabalhada sob o viés do conjunto de 

linguagens e expressões que congregam o ato gráfico (DUARTE, 2006). Ao perceber 

a capacidade desses esquemas de classificarem e totalizarem os objetos do mundo, 

passou a associar esses esquemas ao ensino de desenho a crianças cegas, de modo 

a minorar para elas a interdição do visível. Conforme Duarte (2004, p. 13), os 

esquemas gráficos operam como “recurso de apresentação de uma síntese geral de 

uma determinada categoria de objetos. São ao mesmo tempo uma simplificação e 

uma totalidade”. Para a autora, o ato de desenhar pode ser concebido como uma 

ponte entre o mundo físico dos objetos e sua construção no plano mental, envolvendo 

processos de transposição entre o objeto visto e sua representação bidimensional. 
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Pensei que eles poderiam configurar e ressignificar objetos que as crianças 
cegas desde o nascimento conhecem apenas pelo sentido “sequencial-
temporal” e fragmentário propiciado pelo tato. Pensei no relevo em desenho 
tátil dos objetos de grande dimensão como um modo, e talvez o único, de 
uma criança cega perceber estes objetos em sua totalidade, conceber a 
inteireza das figuras, tal como nós as vemos à distância, nas inúmeras 
paisagens que povoam nosso cotidiano visual. (DUARTE, 2011, p. 12) 

 

Por meio dessa percepção, e também por testemunhar em grupos de adultos 

com deficiência visual uma imensa vontade de conhecer a forma visual dos objetos 

do mundo e o enorme desejo de usufruir essas configurações com independência e 

autonomia, a autora colocou-se a meta de tornar a imagem visual acessível às 

crianças com deficiência visual através do ensino do desenho, alcançado pela 

aplicação dos esquemas gráficos tátil-visuais. O esforço da autora concentrou-se no 

ensino do desenho, e não na impressão de imagens em relevo tátil, por afirmar, que 

“sem uma experiência prévia com o desenho, sem a noção de planificação das figuras 

que o desenho pode dar, as pessoas cegas desde o nascimento não conseguem ler 

imagens em relevo” (DUARTE, 2011, p. 14). Para ela, o desenho é o primeiro passo 

para a compreensão e a acessibilidade à imagem tátil-visual. 

 

4.1.1 Desenho infantil e imagem mental 

Para Maria Lucia Batezat Duarte, a grande referência para o desenho infantil 

está no estudo de Luquet16, publicado no início do século passado, mais precisamente 

em 1913, com o título O desenho de uma criança, e em 1927, O desenho infantil. Em 

sua obra, Luquet estabelece o elo entre a experiência da criança e seu desenhar, em 

um rico diálogo que envolve a questão mental do desenho infantil. Para a 

pesquisadora, duas proposições se destacam como essenciais nas publicações de 

Luquet: a apresentação de cinco elementos17 que definem o desenho na infância, e 

as diferentes etapas do desenvolvimento gráfico infantil a partir da concepção do 

realismo. 

 

 

16 Georges-Henri Luquet (1876-1965) foi um professor francês de filosofia. Estudou a evolução de desenhos de 
crianças principalmente amparado nos desenhos de sua filha Simmone. 
17 Os cinco elementos são: a intenção, a interpretação, o tipo, o modelo interno e o colorido. 



 97 

Duarte (2011) destaca que, entre os cinco componentes básicos, dois são 

verbais: a intenção e a interpretação. Os outros três componentes são formais: o tipo, 

o modelo interno e o colorido. O estudo desses componentes é determinante para a 

pesquisadora chegar ao conceito dos esquemas gráficos, sobre os quais desenvolve 

sua metodologia de ensino de desenho para crianças deficientes visuais. 

A intenção se faz necessária para que o desenho infantil aconteça sob uma 

vontade, caracterizando um ato intencional e não ocasional. E a intenção constitui um 

ato verbal, pois sua presença só pode ser mensurada pela verbalização, quando a 

criança anuncia o que irá desenhar. E as crianças acabam por só desenhar objetos 

que conhecem e sabem nomear. “O que a criança vai desenhar corresponde, 

invariavelmente, ao nome de um objeto conhecido” (DUARTE, 2011, p. 32), pois, para 

Luquet, o repertório gráfico da criança, assim como sua experiência visual, está 

condicionado pelo meio onde ela vive (o que reforça a teoria do desenvolvimento 

cultural de Vigotsky, vista anteriormente). 

Já a interpretação, segundo elemento destacado pela pesquisadora, é o ato 

que sucede o reconhecimento. Ou seja, se a criança só sabe desenhar aquilo que 

conhece, precedida por uma verbalização anterior, a interpretação se segue como 

uma verbalização posterior. Entre os dois, há o desenho. E a intenção e a 

interpretação podem ser coincidentes, como podem não ser. Entre os dois, há o 

próprio ato de desenhar. E como resultado do desenho, a criança pode ou não mudar 

a sua interpretação. Isso porque, de acordo com o apontado por Luquet, o desenho 

expressa “dificuldades de ordem psíquica, referindo-se a todo o processo mental de 

transferência de uma imagem visual para um desenho, e motora, referindo-se ao 

necessário controle dos gestos para a produção de um desenho” (DUARTE, 2011, p. 

33). Assim, quando desenha, a criança faz analogias mentais visuais, buscando várias 

semelhanças entre o desenho e os objetos que conhece. E, se o desenho realizado 

não corresponde ao objeto anunciado como a intenção, a criança não vê restrições 

em renomear o seu desenho e dar uma interpretação mais adequada ao seu aspecto 

final.  
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Já os componentes de forma – o tipo, o modelo interno e o colorido – são ainda 

de maior importância. O ato de desenhar na infância representa um resultado de todo 

um processo mental próprio, específico, no qual uma imagem visual mental precisa 

encontrar uma solução gráfica, bidimensional. Segundo a autora, o tipo e o modelo 

interno são interdependentes.  

O tipo é o desenho, propriamente, que configura o objeto desenhado por meio 

de linha e contorno sobre o papel. O tipo configura aquele desenho que a criança 

repete de forma semelhante durante um certo período de tempo. O tipo pode ter um 

período de manutenção, quando a criança repete o traçado, e um período de 

modificação, quando a criança altera algum detalhe no traçado, acrescentando ou 

subtraindo detalhes. A manutenção do tipo é representada por um automatismo da 

criança, caracterizada por uma memória motora, quando a criança repete o desenho 

sempre de forma similar. 

Já o modelo interno é a memória do objeto, enquanto desenho. “É a imagem, 

na mente, de um desenho que a criança já realizou” (DUARTE, 2011, p. 34). É o que 

Luquet afirmou ser, conforme Duarte, uma representação mental que traduz o 

desenho. E se reconhece o modelo interno quando a criança repete, ao desenhar, o 

mesmo desenho, usando o mesmo tipo para caracterizar o objeto desenhado. É o que 

a criança carrega como exemplar mental, que se insere na mente depois de várias 

tentativas concretas de desenhar determinado objeto, nas quais a criança aprimora e 

altera o desenho até considerá-lo bom. “A característica principal do modelo interno é 

ser conforme ‘não ao realismo visual, mas ao realismo intelectual’” (DUARTE, 2011, 

p. 34). Além disso, a autora ainda enfatiza que o modelo interno é uma imagem mental 

intermediária entre o objeto e o desenho, isto é, o desenho realizado pela criança 

passa a ter como recurso básico de execução o modelo interno que lhe apresenta um 

modo de desenhar esse ou aquele objeto. E esse desenho seria um resumo mental 

entre o que a criança vê e o que ela sabe desenhar. 

Nesse modo de desenhar, é possível observar a importância do desenho para 

o desenvolvimento infantil, pois é por meio do desenho que a criança apreende os 

objetos do mundo, identificando-os, diferenciando-os e classificando-os. E é através 

desses desenhos que aparecem as representações mínimas da construção dos 

objetos, quando as crianças se utilizam das formas geométricas simples para 
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constituir os objetos desenhados, formas geométricas capazes de se constituir como 

recursos econômicos e estruturantes. 

Definindo o desenho, o terceiro componente seria a cor. Um colorido realista, 

em que a criança busca aproximar a cor do que vê em seu desenho. Em alguns 

momentos, no entanto, a criança cede ao prazer de usar uma cor para ver o seu efeito 

e o prazer de sua mistura no conjunto. 

Essa classificação trabalhada por Duarte (2011), originária de Luquet, não dá 

conta de todos os desenhos infantis, sendo que existem etapas gráficas anteriores e 

posteriores. Ainda, essa vontade da criança de registrar no desenho os objetos do seu 

entorno e os momentos de sua vivência caracterizam o que Luquet classificou como 

realismo. Tal realismo pode ser dividido em quatro fases evolutivas, que são: 

• Realismo fortuito: fase na qual ainda não há a intenção, apenas a 

interpretação. A criança reconhece, identifica uma parecença, uma 

semelhança, uma analogia entre seus traçados iniciais e um objeto com 

o qual tem proximidade. 

• Realismo falhado: a criança tem a intenção, a interpretação e ainda 

precisa ter a coordenação para transferir da mente para o papel o que 

imagina para o desenho. É a fase em que nem sempre o desenhado 

corresponde à intenção de desenho, e a criança pode mudar a 

interpretação. 

• Realismo intelectual: é fase mais artística da criança, geralmente entre 

os cinco e oito anos, onde há o uso de lógica para solucionar problemas 

de perspectiva encontrados na bidimensionalidade do desenho. 

• Realismo visual: etapas em que se constroem soluções gráficas 

satisfatórias e lógicas para representar toda uma categoria de objetos. 

Aplicam-se recursos de perspectiva, detalhamentos como textura, 

figuras em movimento como detalhes apurados de expressão facial e 

vestimenta. 
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Duarte (2011) apoia-se em Luquet e seus estudos sobre o desenho infantil 

porque entende que o desenho é de suma importância no desenvolvimento das 

crianças, tendo em vista que é por meio dele que elas representam e apresentam de 

forma rápida e eficaz os objetos que compreendem do mundo. O desenho seria um 

modo de dar concretude à apreensão das crianças diante do seu mundo, 

representando suas interpretações sobre signos abstratos característicos de sua 

cultura, que, muitas vezes, a criança apreende por meio de observação ou até pela 

fala. Segundo ela, o desenho na infância tem a “importante função de reiterar a 

aprendizagem verbal das palavras generalizantes do nível cognitivo de base através 

de seu correlato visual. A vantagem é que o desenho, diferentemente da 

arbitrariedade sígnica da palavra, guarda analogia visual com a categoria que 

representa” (DUARTE e PIEKAS, 2013, p. 51). 

Pelo ato de desenhar, presente como característica de qualquer criança, é 

possível verificar um movimento infantil de comunicação. Ou seja, as crianças não 

apenas desenham para ilustrar, mas sim com o propósito de comunicar o que 

entendem de seu mundo, suas vontades, suas percepções sobre família e seu 

entorno. Ou seja, é possível perceber alguns aspectos do desenho infantil que 

demonstram uma padronização e repetição que “nos levaram, primeiro, a verificar no 

desenho infantil um movimento muito mais marcado pela vontade de comunicação do 

que por uma intenção ‘artística’” (DUARTE e PIEKAS, 2013, p. 54).  

É por isso que o desenho se mostra como um ato de extrema importância no 

desenvolvimento infantil, seja no desenvolvimento de crianças comuns, seja no 

desenvolvimento de crianças com deficiência visual ou até mesmo com outras 

deficiências. O esforço de Duarte, neste caso, se dá para que seja possível levar às 

crianças com deficiência visual a mesma oportunidade de comunicação por meio do 

desenho que é possível para as demais crianças. Ainda, de forma mais grandiosa que 

para as crianças comuns, o desenho seria para as deficientes visuais uma espécie de 

ferramenta capaz de auxiliar a compreensão do mundo que as cerca, apresentando a 

elas determinadas formas ou elementos que não seria possível de outro modo. “Para 

as crianças cegas congênitas, o desenho em relevo de determinados objetos e 

entidades pode ser a única maneira de percebê-lo em sua totalidade. Indicamos nesse 

caso, preliminarmente, o uso de maquetes tridimensionais” (DUARTE e PIEKAS, 

2013, p. 62). 
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Desse modo, compreendendo a importância dos desenhos, a pesquisadora 

dedicou-se a trabalhar parte de sua vida acadêmica no ensino do desenho às crianças 

com deficiência visual, como forma de levar esse instrumento de comunicação até 

elas. Entende que os “exercícios de desenho podem trazer à criança cega 

experiências sensoriais que, na medida em que são internalizadas como imagens 

mentais, poderão se manifestar em representações gráficas posteriores” (DUARTE e 

PIEKAS, 2013, p. 62). Como parte do resultado de sua experiência, Duarte categoriza 

os desenhos de maneira a simplificar sua estrutura e buscar a representação mais 

adequada das formas a serem ensinadas como modo de desenhar para as crianças 

deficientes visuais, como será visto na sequência. 

 

4.1.2 Os esquemas gráficos 

A investigação de Duarte tem estímulo na constatação de que é por meio do 

desenho, realizado com linhas simples e táteis, que uma criança com deficiência 

visual desde o nascimento pode resgatar uma percepção visual do mundo que a 

cerca. Segundo ela, “o desenho infantil, apoiado na modalidade sensorial visual é um 

recurso para a elaboração de conceitos mentais generalizantes” (2001, p. 27). 

A autora afirma, baseada em toda a sua experiência com o ensino de desenho 

a crianças, que, por mais que houvesse esforço de sua parte em abrir espaço para a 

expressão particular e autônoma das crianças para que criassem desenhos com a 

liberdade de sua imaginação, elas sempre cediam espaço aos objetos esquemáticos 

mais comuns, repetitivos e usuais, acabando por sempre desenhar objetos, animais 

e paisagens de uma mesma maneira. Um exemplo citado por ela é o fato de que, 

quando solicitado para que se desenhe um lugar para morar, o padrão de desenho é 

sempre de uma casa de telhado triangular (Figura 8), sobre um gramado e com 

árvores ao redor, mesmo que as crianças morem em apartamentos. 
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Figura 7 – Exemplo de casa desenhada por crianças 

 

Fonte: Duarte (2011) 

 

Breve descrição da imagem: desenho de 3 casinhas feitas por crianças, em tons de cinza. A primeira casinha, da 
esquerda, é desenhada por um retângulo que representa as paredes da casa, complementado por um retângulo que 
representa a porta e um quadrado com linhas em formas de cruz, que representam a janela. Sobre o retângulo maior 
está desenhado um triângulo que representa o telhado. Ambas formas estão pintadas, preenchidas em tons de cinza. A 
segunda casinha é desenhada só em linhas, sem preenchimento. Um retângulo maior representa as paredes da casa, 
um retângulo menor a porta e dois quadrados menores, com linhas cruzadas, representam as janelas. Um triângulo é 
colocado sobre o retângulo maior, representando o telhado. Neste triângulo há um pequeno retângulo, que representa a 
chaminé. Há linhas tortuosas que fazem menção a fumaça. A terceira casinha é desenhada por um quadrado, ao lado 
de um retângulo, que formam as paredes da casa. Sobre o quadrado há um triângulo e, ao lado, um trapézio, que 
presentam o telhado. No quadrado há um retângulo pequeno, que representa a porta da casa. No triângulo há um 
pequeno círculo, que representa uma pequena janela. No trapézio há um pequeno retângulo, que representa a segunda 
janela da casinha.  

 

Isso indica que há uma reprodução convencionada da representação visual dos 

objetos a serem desenhados. Árvores tendem a ser desenhadas por duas linhas 

verticais, amparadas sobre uma linha horizontal e, ao topo das linhas verticais que 

representam o tronco, uma representação arredondada que forma o que representa 

a copa. Através de vários exemplos como esse, a pesquisadora consegue demonstrar 

que há um padrão convencionado de desenho, e que as crianças passam a desenhar 

desta maneira porque aprendem vendo essa forma ser desenhada.  

A esse tipo de comportamento, Duarte nomeia de esquema gráfico, ou seja, 

um modo de representar um desenho que apresenta de forma rápida, sintética e eficaz 

o objeto desenhado para representá-lo como meio de comunicação de forma mais 

direta possível. “Esquemas gráficos são desenhos realizados de maneira muito 

semelhante pelas crianças ocidentais há mais de um século, desde que se tem 

registro de desenhos infantis” (2011, p. 128). Esses esquemas gráficos se estruturam 

graficamente a partir de linhas e formas geométricas básicas, como linhas horizontais, 

verticais, diagonais, círculo, quadrado e triângulo (Figura 9). 
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Figura 8 – Representação de esquemas gráficos 

 

Fonte: Duarte e Piekas (2013) 

 

Breve descrição da imagem: representação de flor, borboleta e árvore. Duas linhas de desenhos, sendo que em cada 
linha há à esquerda uma flor, ao centro uma borboleta e à direita uma árvore. Na linha de cima os desenhos são feitos 
por crianças. A flor é desenhada por um centro circular e vários pequenos semicírculos ao seu redor, formando as pétalas, 
No centro, desce uma linha que forma o caule. No centro do caule, à direita, há o desenho de um semicírculo com um 
traço ao meio, representando uma folha. Ao centro o desenho da borboleta é feito por uma elipse ao centro. De cada 
lado há dois semicírculos unidos que formam as asas. Ao topo da elipse há duas linhas inclinadas, com bolinhas na 
ponta, que formam as antenas. À direita, o desenho de uma árvore, que tem a copa representada por um círculo 
desenhado com penas ondinhas. Abaixo, duas linhas inclinadas, paralelas, que formam o caule. Os desenhos da linha 
de cima possuem menos firmeza nos traços, e são chamados de exemplares em suas legendas. Os desenhos da linha 
de baixo repetem os da linha de cima com maior simplicidade e linhas mais retas, e são nomeados de esquema gráfico. 

 

É a partir desse conceito de esquemas gráficos que a autora chega a seu 

modelo de representação de desenhos infantis capazes de serem reconhecidos 

facilmente por crianças. Mesmo que admita que as palavras sejam imprescindíveis 

para a representação, Duarte define que os esquemas gráficos tátil-visuais são 

desenhos que prescindem de palavras, ou que até mesmo possam substituir algumas 

palavras, pois são “tão genéricos e paradigmáticos como elas” (2011, p. 162). Como 

exemplos de esquemas gráficos, estão elementos comuns desenhados pelas 

crianças, como figura humana, casa, árvore, cachorro, entre outros. 
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Tais esquemas, se aprendidos e “lidos” pelas crianças, são capazes de evitar 

a solidão silenciosa das crianças cegas, tanto em sala de aula, quando outras crianças 

desenham, quanto em outros momentos de suas vidas. E com o aprendizado, também 

existe uma possibilidade de relacionamento entre as crianças por meio do desenho, 

onde cegos e não cegos podem se comunicar e significar a percepção visual através 

de suas atividades. É o que a autora nomeia de diálogo gráfico. O aprendizado de 

esquemas gráficos tátil-visuais possibilita a interação de crianças invisuais com 

crianças visuais, uma vez que sua simplicidade e a sua generalidade são facilitadoras 

da aprendizagem e da identificação desses esquemas, mesmo na condição da 

invisualidade (Figura 10). 

 

Figura 9 – Esquemas gráficos 

 

Fonte: Duarte e Piekas (2013) 
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Breve descrição da imagem: figura, em formato de tabela, de esquemas gráficos composto de 3 colunas e 7 linhas. Na 
primeira linha há a descrição das colunas, que são categoria cognitiva, à direita, desenho infantil, ao centro, onde os 
traços são mais tortuosos, e pictograma visual e tátil, à direita, onde os traços dos desenhos são firmes e perfeitos. A 
primeira linha traz a categoria cognitiva de frutas (laranja), com o desenho de uma laranja feito por uma criança ao centro 
e o pictograma à direita. A laranja é representada por um círculo e uma pequena reta acima, ao centro, de onde sai uma 
elipse, que representa a folha. A segunda linha traz a categoria legumes, com o desenho de uma cenoura, feito por uma 
espécie de elipse com uma das pontas finas, pequenos traços no meio da cenoura e linhas em zigue-zague na ponta 
arredondada, para simular as folhas. A terceira linha traz a categoria aves (pardal), que é representado por um bico em 
forma triangular, um corpo arredondado, um ponto que simula o olho, um triângulo que simula o bico e duas retas 
paralelas que formam os pés. A quarta linha traz a categoria animais domésticos (gato), que é representado por um 
círculo pequeno, que forma a cabeça. Nesse círculo há dois pequenos triângulos lado a lado que formam as orelhas. 
Dois pontos lado a lado formam os olhos. Três traços perpendiculares de cada lado do círculo formam os bigodes do 
gato. No desenho da criança o gato não tem nariz nem língua. No desenho pictograma há a representação de um ponto 
para nariz e um semicírculo para língua. Após a cabeça há a representação de uma elipse para o corpo. Ao final da elipse 
um traço em curvas que representa o rabo. Abaixo, quatro retas que formam as patas. No desenho da criança as patas 
têm maior largura do que as retas do pictograma. A quinta linha traz a categoria animais (porco), que é representado por 
um círculo que é a cabeça, que contém dois pontos que são os olhos, um círculo menor com dois pequenos pontos que 
são o focinho e uma linha em semicírculo que é a boa. Dois triângulos acima da cabeça formam as orelhas. Uma elipse 
maior ao lado da cabeça forma o corpo. Quatro retas formam as patas. Na ponta direita da elipse há uma pequena linha 
espiral que forma o rabo do porco. A sexta linha da tabela traz a categoria Meios de Transporte (automóvel), onde o carro 
está representado de lado. Ele é composto por dois pequenos retângulos lado a lado, que formam a lataria, dois pequenos 
quadrados lado a lado em cima, que formam os vidros do carro, e dois círculos com pontos ao centro, lado a lado, que 
formam os pneus. Na frente do carro, ao lado esquerdo, há um semicírculo que representa o farol. No desenho da criança 
a a representação de uma linha em semicírculo, na parte traseira do carro, que representa a fumaça.  

 

Os esquemas gráficos tátil-visuais têm sua importância: depois de seu 

aprendizado, é possível a criança com deficiência visual contar fatos do seu cotidiano 

por meio de desenho. O desenho passa a fazer parte da narração da vida cotidiana 

das crianças. E o conceito de esquema, concebido dentro da concepção de imagem 

mínima, confirmou o quanto a simplicidade e a economia de traços são fundamentais 

aos procedimentos de ensino de desenho ou de qualquer imagem tátil-visual às 

pessoas cegas. Os esquemas gráficos podem ser usados para a escritura de 

mensagens quando o receptor for alguém que não lê Braille. Esses desenhos 

equivalem à palavra como representantes dos objetos do mundo. 

A utilização dos esquemas em desenhos compostos permite a criação de cenas 

que podem facilitar o diálogo entre as pessoas visuais e as invisuais em todas as 

situações de comunicação e significação, inclusive em processos educacionais. 

Portanto, os esquemas gráficos tátil-visuais podem ser altamente úteis às 

crianças com deficiência visual frente ao uso exacerbado da imagem visual nos 

processos e nas mídias comunicacionais da atualidade. De acordo com Duarte, eles 

cumprem um duplo papel enquanto recursos de função cognitiva e comunicacional e 

podem ser ensinados e aprendidos em situação de invisualidade, contribuindo para a 

compreensão de síntese e aparência dos objetos do mundo. Ou seja, se a meta com 

os desenhos é a de promover a acessibilidade às imagens da mídia, oferecer recursos 

cognitivos e comunicacionais, os desenhos ensinados devem ser aqueles que as 
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crianças e também os adultos visuais 18  desenham com mais frequência e 

permanência. Estes desenhos seriam os esquemas gráficos do nível cognitivo da 

base, evitando aspectos que possam perturbar ou mesmo impedir a identificação do 

objeto representado na condição de invisualidade. 

Duarte (2011) entende que, para uma adequada compreensão das crianças, o 

esquema seria o melhor modo de determinar desenhos a serem explorados. “A 

palavra esquema remete necessariamente à simplificação e à síntese. Mas ela remete 

também à repetição e à constituição de um repertório” (DUARTE e PIEKAS, 2013, p. 

42). Ou seja, ao se determinar certos esquemas, as crianças passariam a ter um 

contato constante com modos iguais de desenhar certos animais ou objetos, o que 

permitiria a elas uma “alfabetização” visual frente aos esquemas, os quais seriam 

capazes de serem repetidos e reconhecidos com maior facilidade pelas crianças 

(Figura 9). 

 

Figura 10 – Esquemas gráficos de pássaro 

 

Fonte: Duarte e Piekas (2013) 

 

Breve descrição da imagem: fotografia em tons de cinza. Há um retângulo com a fotografia de pequeno passarinho, na 
parte de cima. Ao centro, um retângulo branco com a palavra pássaro escrita em fonte e em braile. Logo abaixo das 
palavras o desenho de um pássaro feito por um círculo que representa a cabeça, junto com um ponto que é o olho e o 
triângulo que é o bico, seguido de uma elipse que compõe o corpo, com um triângulo que representa o rabo, um 
semicírculo que representa a asa e duas retas paralelas abaixo do corpo, que representam as patas. No lado esquerdo 
deste esquema está a representação do pássaro em volume, seguindo mesmo esquema do desenho. 

 

18 O termo adulto visual diz respeito às pessoas que enxergam com clareza, mesmo com o apoio de óculos. 
Alguns autores utilizam a expressão vidente para fazer referência às pessoas que enxergam com clareza. 
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Além disso, esses esquemas são necessários e adequados porque se 

aproximam intimamente do próprio modelo de desenho feito pelas crianças, 

independentemente do conhecimento de mundo que possuem. “As primeiras 

características que queremos agregar à concepção de esquemas gráficos são a 

simplicidade do traçado e a sua função cognitiva e comunicacional como um meio de 

apresentar e de nomear as entidades” (DUARTE e PIEKAS, 2013, p. 43).  

Como apresentado pelas pesquisadoras, existem modelos comuns de 

representar alguns elementos do mundo, e essas características que dão origem aos 

modelos dos esquemas, que são construídos por meio de linhas, especialmente 

horizontais e verticais, e por meio de formas geométricas básicas, principalmente o 

círculo, o quadrado, o triângulo e suas variações. “Isso porque eles correspondem a 

uma visualidade primeira, mas também a um conceito representativo (ARNHEIM, 

1974/1980), direto e simples, do objeto” (DUARTE e PIEKAS, 2013, p. 43). O objetivo 

é, de fato, buscar a maior simplificação possível no esquema do desenho, de 

preferência, utilizando-se de simetria, de modo a não dar espaço para a necessidade 

de interpretações, o que poderia representar um possível obstáculo no entendimento 

das figuras desenhadas ou a serem desenhadas. 

Nessa busca, Duarte e Piekas (2013), sua orientanda em pesquisa, propõem 

um vocabulário pictográfico de esquemas visuais de animais como forma de 

estabelecer uma relação rápida e eficaz entre a aparência visual dos objetos e as 

palavras que os designam. Obviamente, o objetivo das pesquisadoras é o de que os 

esquemas gráficos, representados no vocabulário de imagens, possam ser lidos e 

compreendidos por qualquer comunidade onde aquele elemento exista. Alguns 

exemplos podem ser conferidos na figura a seguir (Figura 10). Notam-se, 

essencialmente, a simplificação e o uso de formas geométricas para desenhar os 

animais. 
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Figura 11 – Esquemas gráficos de animais compondo o vocabulário pictográfico 

   

Gato Cachorro Coelho 

  
 

Porco Vaca Peixe 

   

Galinha Pato Cisne 

Fonte: Duarte e Piekas (2013) 

 

Breve descrição da imagem: figuras de 9 animais, distribuídos em 3 colunas e 3 linhas. Os animais são desenhados com 
figuras geométricas simples. De cima para baixo, da esquerda para a direita estão: gato, cachorro, coelho, porco, vaca, 
peixe, galinha, pato e cisne. 
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A intenção é simplificar a capacidade de conhecimento, porém sempre 

baseada no ensino de desenho a partir das imagens simplificadas. O enfoque é sobre 

o fato de que exercícios de desenho podem trazer às crianças com deficiência visual 

experiências sensoriais que, à medida que são internalizadas como imagens mentais, 

poderão se manifestar em representações gráficas posteriores. 

 

4.1.3 Configuração somatossensorial 

Diferentemente dos esquemas gráficos, os quais são desenhos que 

representam elementos, uma pessoa com deficiência visual também pode utilizar-se 

do desenho para transmitir uma sensação, uma experiência. Duarte (2011) nomeou 

essa característica de configuração somatossensorial. Observando uma 

representação realizada em uma de suas pesquisas, a autora observou que o 

desenho feito por uma de suas alunas não remetia ao objeto visual em si, mas sim ao 

objeto “percebido de modo proprioceptivo, isto é, revelava a sensação” (2011, p. 170). 

Ou seja, por meio do desenho, foi possível a aluna traduzir a imagem mental que 

possuía de sua experiência, uma imagem que era “registro de sua sensação corporal 

e que, a partir do desenho, ganhara uma forma concreta, gráfica, perceptível como 

imagem visual e como imagem tátil” (2011, p. 170).  

Assim, um desenho pode ser algo além de um esquema gráfico. Pode ser uma 

representação proprioceptiva em uma dimensão conceitual muito mais ampla, 

distante de uma simplificação. Além da representação simplificada do objeto através 

de linhas e planos, o desenho seria capaz de representar uma modalidade perceptiva, 

a percepção de uma afetação no corpo, resultado do contato do corpo com o objeto, 

e não uma percepção distanciada como requer a visualidade. 

Denominei esse desenho “Configuração Somatossensorial” (DUARTE, 
2001), porque configurar significa tornar uma figura, articular, dar forma a 
algo, e a palavra “somatossensorial”, usada por Damásio (2000), reúne as 
percepções interoceptivas (órgão e vísceras) e proprioceptivas (ossos, 
cartilagens, nervos e músculos). (DUARTE, 2011, p. 171) 

 

Esse tipo de desenho tem como objetivo transmitir o contato tátil com um 

objeto. Revela a modalidade perceptiva tátil em ação, e as modalidades proprioceptiva 

e interoceptiva como fonte geracional da representação. Duarte (2011) considera que, 
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especialmente no caso de deficiência visual grave, esse tipo de desenho permite a 

articulação e a síntese representativa de uma experiência que, vivenciada e 

memorizada a partir de modalidades perceptivas específicas, pode ser ampliada e 

comunicada por meio da configuração visual e tátil do desenho. 

A autora defende que, uma vez aprendidos o modo de como fazer os desenhos, 

seus mecanismos e seus conceitos, ele (o desenho) acaba por permitir que a 

experiência pessoal da criança e do adolescente, independentemente da natureza ou 

da modalidade sensorial que a registra, seja mostrada, exteriorizada e comunicada. 

Do ponto de vista cognitivo, o desenho tem a capacidade de, durante sua elaboração, 

e diante do resultado obtido, possibilitar a articulação e a síntese de uma experiência 

particular. Uma vez configurada, esta experiência torna-se mais forte e acessível na 

mente do sujeito que a realiza e pode ser mais facilmente evocada e comunicada. 

Duarte (2011) ressalta a possibilidade de os desenhos transmitirem 

modalidades perceptivas múltiplas durante a sua elaboração por parte das crianças 

com deficiência visual, onde o que é desenhado pode ser resultado de um 

conhecimento de percepção tátil sobre o objeto, de uma informação verbal e, também, 

de uma percepção proprioceptiva. E, com frequência, os detalhes advindos sob o 

desenho de crianças cegas escapam à visualidade. 

Isso ajuda a justificar que as crianças com deficiência visual se desenham como 

personagens centrais na maioria dos desenhos. “Esse dado para indicar que, em 

razão da sua incapacidade visual, a sua primeira referência de espaço é o seu próprio 

corpo enquanto presença física, perceptível por meio de outras modalidades 

sensoriais que não a visual” (DUARTE, 2011, p. 178). Ao se referir à aluna que 

observou durante anos, Duarte afirma: “Penso que para ela, como para as demais 

pessoas invisuais, o seu próprio corpo tateável, afetante e afetado, móvel, elástico, 

sensível, vivo, é a única presença física constante. O resto é escuridão preenchida 

por sons ou formas fugazmente tateáveis” (DUARTE, 2011, p. 181). 

As configurações somatossensoriais e os desenhos multimodais, advindos de 

modalidades perceptivas múltiplas, as quais podem surgir como consequência da 

aprendizagem de esquemas gráficos, perdem precisão quando avaliados em sua 

função comunicacional, mas revelam, de modo bastante consistente, processos 

cognitivos cuja origem é dada por modalidades sensoriais que não a modalidade 

visual, especialmente quando os registros gráficos do desenho são acompanhados 
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por uma descrição verbal da pessoa que o realizou. O uso de outras modalidades 

perceptivas, revelado pelo desenho, pode ser útil também ao professor de crianças 

invisuais para que compreenda melhor os recursos acessíveis ao seu aluno e 

construa, com ele, uma boa aprendizagem nas várias áreas do conhecimento (Duarte, 

2011). 

 

4.2 Modelo para imagens táteis de María del Pillar Correa Silva 

A pesquisadora chilena María del Pillar Correa Silva trabalha seu projeto de 

desenho amparada em uma perspectiva semiótica, tendo sua base conceitual na 

teoria da Biologia do conhecimento de Maturana & Varela19, na teoria de estímulo, de 

James Gibson20, e na teoria de processamento da informação, de David Marr21. 

Maturana & Varela, segundo a autora, apresentaram uma nova visão sobre os seres 

vivos e sobre o ser humano, que é considerado um sistema autônomo que interatua 

de modo recíproco com a realidade por meio de todos os seus sentidos. “Aceitamos 

que toda a percepção é um processo de conhecimento que se dá através dos 

sentidos, e a teoria biológica do conhecimento nos proporciona uma base que se 

ajusta perfeitamente a problemática proposta” (CORREA SILVA, 2008, p. 247). 

A natureza cognitiva dos seres humanos abrange todas as dimensões de 

conhecimento, percepção, organização, tanto do sistema nervoso quanto do ser e sua 

linguagem, sua autoconsciência, a comunicação e a aprendizagem. Dessa forma, o 

homem se concebe como um “sistema dinâmico determinado estruturalmente que 

recorre à informação de sua própria estrutura e do meio ambiente, através de todos 

os sentidos; ademais, que se vale para ele seu universo experiencial, e portanto 

pessoal, para gerar sua percepção de mundo e a construção de sua realidade” 

(CORREA SILVA, 2008, p. 245). A relação direta entre o observador, o ambiente e o 

objeto observado conformam entre si um único espaço epistemológico que é, ao 

mesmo tempo, operacional, experiencial e perceptual. 

 

 

19Maturana, Humberto, & Varela, Francisco. El árboldelconocimento: las bases biológicas delentendimeniento 
humano. Santiago do Chile: Universitaria. 1984. 
20Gibson, James. La percepción del mundo visual. Buenos Aires, Infinito. 1974 
21Marr, David. La vision. Madrid: Alianza Editorial, 1985. 
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Nós não vemos o "espaço" do mundo, vivemos nosso campo visual; nós não 
vemos as "cores" do mundo, vivemos nosso espaço cromático. Sem dúvida... 
estamos em um mundo. Mas quando examinamos mais de perto como 
podemos conhecer esse mundo, sempre descobriremos que não podemos 
separar nossa história de ações - biológicas e sociais - de como esse mundo 
nos aparece. É tão óbvio e próximo que é o mais difícil de ver. (MATURANA 
& VARELA apud Correa Silva, 2009, p. 250, tradução nossa) 

 

Com essa afirmação, Correa Silva (2009) coloca que há pelo menos duas 

formas de se chegar às informações para conhecer o mundo: uma que tem relação 

com a maneira como estamos constituídos biologicamente; a outra, com a forma como 

nos relacionamos por meio das competências socioculturais. Ou seja, o ser humano 

não necessariamente precisa conhecer ou descobrir o mundo, mas sim ele mesmo 

constituir o seu próprio mundo. É dessa forma que a autora entende que, por meio do 

desenho de objetos de mediação apropriado, se pode fazer presente a informação 

visual do mundo e, assim, desvendar através do tato o que é oculto visualmente, 

produzindo um modelo estrutural que permite às pessoas deficientes visuais 

restabelecer o equilíbrio entre a comunicação do organismo e do meio ambiente. 

Nessa procura, Correa Silva (2009) propõe a investigação da imagem tátil 

comparada à imagem visual, na expectativa de encontrar outro domínio sensorial 

relevante neste fenômeno de cognição. “...se o sistema apresenta alguma 

insuficiência, se deve dar, necessariamente, um acoplamento estrutural que equilibre 

novamente as relações” (CORREA SILVA, 2008, p. 255). Ou seja, a pesquisadora 

buscava uma evidente relação de reconhecimento de ícones por meio de outros 

canais visuais que não fossem o da visão, sabendo que a percepção háptica, 

principalmente, tem um processo diferente da percepção visual, ainda que possa ser 

estudada sobre os mesmos enfoques e teorias perceptuais. 

Sobre a percepção tátil, a autora baseia-se no psicólogo norte-americano 

Gibson (1974), e afirma que o estímulo é o centro de atenção no processo da 

percepção. Por isso a importância de haver um adequado estímulo que vise à 

percepção háptica, entendendo as necessidades perceptuais da informação do 

espaço visual através de padrões gráfico-táteis. Deve-se indagar sobre as 

particularidades de um estímulo tátil e as propriedades espaciais do mundo visual, 

mesmo que sejam estabelecidas a partir de uma estimulação óptica. Citando Gibson, 

a autora enfatiza a importância de se compreender que, mesmo que o estímulo esteja 
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no ambiente, é preciso entender que cada ser vivo visa extrair do ambiente apenas 

aquilo que necessita. 

Por meio da análise de Gibson, Correa Silva chegou a duas constatações sobre 

os padrões táteis de representação da imagem: 1) o ambiente não é portador de toda 

a informação. O conhecimento anterior de cada pessoa é capaz de dar sentido àquilo 

que ela percebe pelo tato; 2) o processo de percepção é mediado por um instrumento 

que representa as propriedades das informações visuais, recriando tangivelmente as 

propriedades espaciais da imagem. Por esse motivo, a importância de compreender 

que a maior diferença de percepção do objeto entre os sentidos visual e tátil, entre a 

informação óptica e háptica, é que o objeto muda a sua forma e a sua superfície, 

devido ao ponto de vista do sujeito que a percebe visualmente, ao passo que essa 

mudança não acontece na percepção háptica.  

Para Correa Silva, Gibson (2011, p. 281) dá um grande passo ao determinar 

que o que percebemos corresponde a uma estrutura de superfícies que é transmitida 

ao preceptor através de invariantes do objeto, mas é apoiada em David Marr (1985), 

que entende que as invariantes sejam o modo de processamento da informação. 

Sendo assim, diz respeito a como o cérebro representa uma informação, a qual pode 

ser reconhecida por qualquer um dos sistemas sensoriais. Dessa forma, a visão 

estaria ligada ao fenômeno da luz, porém as propriedades de superfície dos objetos 

também podem ser percebidas por meio da percepção háptica.  

Amparada na teoria destes três autores, a pesquisadora buscou configurar 

algumas características do mundo visual que permitam uma representação tátil 

codificada das formas, unindo representações para a percepção tátil, bem como as 

experiências acumuladas dos receptores. Assim como Duarte, Correa Silva apresenta 

um modo de desenhar e uma produção de características formais e estruturais das 

imagens táteis, dentro de um possível modelo de construção, com o objetivo de 

potencializar suas propriedades como instrumento de comunicação e desenvolver 

protótipos para a sua aplicação prática. Para ela, a pessoa com deficiência visual pode 

recuperar a informação visual do mundo a partir de padrões gráficos táteis e os 

projetar como se eles gerassem uma imagem retiniana, através da qual seria 

permitido representar mentalmente uma visão “corporizada” da informação visual. 

Ela entende que alguns critérios e algumas características devem ser 

essenciais para as formas, sua representação e seu reconhecimento. 
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4.2.1 Critérios para a representação e o reconhecimento de uma forma 

Correa Silva (2008) propõe três critérios de desenho que devem ser 

respeitados para formular uma representação, compreendendo que há uma grande 

variedade de formas sobre as quais um objeto pode se projetar, sendo que apenas 

algumas são adequadas ao reconhecimento. São elas: 

• Acessibilidade: a característica mais destacável deste tipo de 

representação tátil se deve construir a partir das diferenças de relevo, 

as quais necessitam ser consideradas para se dar o processo de 

percepção.  

• Alcance e unicidade: a forma da representação deve estar desenhada 

para que possa ser recuperada a informação que ela contém através da 

percepção háptica. Ou seja, deve conter atributos capazes de serem 

captados pela modalidade sensorial. Contudo, a autora entende que não 

há unicidade, no sentido de que não há uma única representação para 

as formas. E que existem muitos trabalhos realizados na busca das 

propriedades das representações, mas que “não existe nenhuma outra 

regra nem preceitos para a construção de imagens táteis com um nível 

icônico diferente dos aportados por mapas gráficos em relevo” 

(CORREA SILVA, 2008, p. 292). 

• Estabilidade e sensibilidade: estas são as características que estão 

referidas na continuidade da forma e na resolução de uma 

representação. Ou seja, a estabilidade seria a manutenção da 

semelhança entre as formas e a sensibilidade relacionada aos 

parâmetros que cada um dos componentes da forma deve ter para ser 

reconhecido. Tem a ver com os limiares máximos e mínimos de 

sensação necessários para sua identificação. Um exemplo seria o 

Sistema Braille e sua característica, que se mantém intocável, 

respeitando sempre a mesma matriz, com alturas e distâncias 

padronizadas entre os caracteres. 
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Correa Silva (2008) afirma que a propriedade fundamental de uma 

representação é sua capacidade de carregar, explicitamente, alguns tipos de 

informação que podem ser caracterizados como propriedade e compreendidos como 

informação essencial. Para o desenho de uma representação, três aspectos são 

entendidos como essenciais: 

• Sistema de coordenadas: o sistema de coordenadas de uma 

representação visual pode ser centrado no preceptor, que depende de 

quem vê, ou centrado no objeto, cuja descrição se dá 

independentemente do ponto de vista. Esse último seria mais adequado 

para a percepção háptica ao centrar a informação no objeto, situação 

que determina o ponto de vista. Nessa modalidade, é preciso descrever 

um sistema de coordenadas para cada objeto, identificando esse 

sistema a partir da imagem antes de construir a descrição. 

• Elementos primitivos: diz respeito ao tipo de informação da forma e ao 

seu tamanho. Ainda, incumbe a superfície da forma, com seu caráter 

bidimensional, e o seu volume, com sua natureza tridimensional. São as 

variáveis que se referem ao tamanho e à intensidade, sendo que o 

tamanho do conjunto determina o tamanho dos elementos da forma 

empregados em sua descrição, estabelecendo de maneira evidente a 

escala do restante dos componentes primitivos da representação. 

• Organização: a última categoria do desenho considera o modo de 

organizar a informação sobre a forma de representação. É uma 

característica fundamental na percepção háptica que, a partir da relação 

entre as partes, interfere na totalidade. “Uma organização modular é 

especialmente útil no reconhecimento, porque pode tornar explícitas as 

distinções de sensibilidade e estabilidade se todos os constituintes de 

um dado módulo tiverem aproximadamente o mesmo nível entre eles.” 

(MARR apud Correa Silva, 2009, p. 295, tradução nossa). Para Correa 

Silva, essa afirmação exterioriza uma questão essencial que é a 

percepção háptica de padrões gráficos, a entrega de uma imagem 

codificada, estruturada e hierarquizada, que para o tato pode traduzir 

com distintas formas das superfícies, com diversas texturas ou 

diferentes níveis dos relevos. 
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Para que o reconhecimento das representações aconteça, dois atributos 

essenciais são necessários. O primeiro diz respeito à experiência, como fruto de 

aprendizagem, como reflexo de uma coleção armazenada de coleções, de repertório. 

O segundo se refere à maneira de relacionar novos reconhecimentos de formas com 

as representações do “catálogo pessoal”, uma classificação do repertório de cada um. 

Existem fases ou etapas de cada um desses reconhecimentos. “Na percepção 

háptica, o tato percebe em forma parcelada, não tem o caráter de síntese nem a 

faculdade generalizadora da percepção visual, pelo que o reconhecimento das 

formas, através do tato, se dariam mais nos índices que são secundários para a 

percepção visual” (CORREA SILVA, 2009, p. 296). 

O reconhecimento a partir de cada um dos componentes é uma das maneiras 

com que os cegos conseguem interpretar a forma total, por isso é necessário que a 

forma total demonstre suas partes estruturais. A outra maneira de reconhecimento é 

observada a partir da linguagem, ou do tato prévio de formas tridimensionais, que 

auxiliam a relacionar o modelo 3D do repertório pessoal e associá-lo a uma categoria 

de pertencimento, permitindo o reconhecimento de novos modelos. 

Para ambos os casos, tanto os contornos como as superfícies constituem 

elementos formais das imagens que mais se distinguem na percepção háptica dos 

padrões bidimensionais. Os contornos e as superfícies são as propriedades da forma 

de grande relevância, tal como a textura. 

Com base nesses fundamentos, Correa Silva (2009) se propõe a buscar um 

modo de representação que seja adequado à percepção tátil, com ênfase na geração 

de padrões gráficos táteis que comuniquem as formas dos diferentes objetos, 

principalmente para as pessoas cegas, gerando padrões de descrição e construção. 

Ou seja, um padrão estabelecido que carrega uma série de convenções estruturais 

que possuem a função formal de retratar e representar a informação visual, gerando 

um grande e unitário inventário de imagens. 

O que Correa Silva (2009) procura como característica preponderante para 

estabelecer os seus padrões é a simplicidade, pois entende que a simplicidade da 

forma favorece a segregação visual. Ela buscou no estudo das imagens egípcias 

representadas em relevo, tomadas em seus valores formais, a extração de elementos 

pertinentes para elaborar um desenho e produção de imagens táteis. Desse estudo, 

a pesquisadora extrai algumas características essenciais, como serão vistas a seguir. 
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4.2.2 Descrição de uma imagem tátil e atributos do desenho 

Correa Silva (2008) teve como fator norteador em seu trabalho uma grande 

investigação documental para chegar ao ponto de formalizar as particularidades da 

imagem tátil, com a finalidade de se aproximar de uma descrição de um modelo de 

normas e descrições para a construção de uma imagem tátil. Diante disso, a autora 

elencou algumas características: 

1. A percepção das formas na imagem tátil é de caráter bidimensional. 

2. A percepção é essencialmente melhor se a representação está centrada 

no objeto. 

3. A superfície do objeto é uma variável formal mais apropriada para o 

reconhecimento como unidade. Isso requer que se registrem as 

características formais mais determinantes do objeto e que estas se 

sobressaiam ao fundo.  

4. Percebem-se melhor os objetos individuais. 

5. Não se reconhecem bem as superfícies em perspectiva. Deve-se adotar 

um único ponto de vista. 

6. Existe a necessidade de delimitar o espaço da representação e de 

oferecer referências para a orientação. 

7. A percepção háptica das formas tem como principal elemento 

configurador o contorno fechado. 

8. Percebe-se melhor uma figura em um fundo neutro, havendo 

necessidade de distinguir claramente a figura do fundo. Contudo, é 

preciso indícios de um marco de referência do entorno, como linha de 

terra, água e ar. 

9. Os elementos devem estar dispostos sobre um plano especificado. 

10. A simplicidade é um atributo determinante para o reconhecimento das 

formas. 

11. A linguagem verbal é um meio importante para adquirir conhecimento 

nas pessoas com cegueira, que se complementa com a informação 

gráfica tátil. 
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12. Percebe-se melhor a imagem com atributos que geram pequenos 

grupos. 

13. Deve-se considerar a escala como um atributo imprescindível. 

14. O corpo humano é a principal unidade de medida do mundo circundante. 

15. As partes do objeto devem estar articuladas a ponto de entregar uma 

descrição de sua estrutura. É preciso contar com todas as partes 

constitutivas de um objeto, como exemplo, as quatro patas de um 

animal. 

 

Diante dessas características, o propósito da pesquisadora foi o de buscar uma 

forma de representação adequada à percepção tátil, com ênfase na geração de 

padrões gráficos táteis capazes de comunicar as formas de diferentes objetos do 

cotidiano das pessoas. Baseada em Marr, a autora buscou propriedades invariantes 

dos objetos, tendo como mote de pesquisa as representações em relevo egípcias e 

seus valores formais. Correa Silva (2009) entendeu serem as figuras egípcias as 

consideradas mais capazes de mostrar as particularidades da figura humana e animal 

para determinar as formalidades da imagem tátil, já que são figuras que reproduzem 

as características de pessoas e animais de forma direta e objetiva. 

 
Figura 12 – Desenho egípcio e representação termoformada de Correa Silva 

Fonte: Correa Silva, 2009 

 
Breve descrição da imagem: três representações de camelo. A primeira, à esquerda, uma fotografia em tons de cinza de 
um camelo esculpido nas paredes egípcias. Ao centro, imagem de camelo relevo, termoformado em acetato. À direita, o 
camelo em relevo em material emborrachado. 
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Todas as imagens testadas foram aplicadas a matrizes usinadas, cujos moldes, 

posteriormente, foram termoformados em duas opções: a primeira em lâmina de PVC 

transparente, utilizando-se de um molde em positivo; e a segunda em lâmina de EVA, 

usando matriz em negativo. São técnicas utilizadas para se buscar a melhor resposta 

na aplicação do relevo e posterior reconhecimento tátil.  

Sem  entrar no mérito das imagens analisadas e testadas pela pesquisadora, 

o que de importante se extrai de seu experimento é que as imagens testadas devem 

ser sempre de caráter bidimensional, com contornos fechados, destacando as partes, 

sem perspectiva nem profundidade, evidenciando a figura do fundo e mantendo as 

figuras compondo uma unidade em si. Afirma Correa Silva:  

o desenvolvimento gráfico destes tópicos, segundo nosso ponto de vista, 
envolvem fortemente a disciplina de desenho, seduzindo-a e exigindo-a 
responder as necessidades comunicativas e de informação de um tipo 
particular de usuário, que finalmente nos recorda que como seres biológicos 
estamos dotados de mais competências do que as que utilizamos em nossos 
dias como seres sociais (2009, p. 332).  

 

Na proposta de Correa Silva (2009), a organização é um atributo básico da 

percepção háptica de padrões bidimensionais e uma estrutura adequada ao 

reconhecimento do tato. Para a pesquisadora, os aspectos fundamentais que devem 

ser considerados são a ordem e a relação entre as partes, componentes considerados 

imprescindíveis para propiciar entre eles relações, comparações e a busca de 

semelhanças entre os diferentes níveis a serem percebidos hapticamente. Deste 

modo, a representação da informação do mundo visual se converte em um desenho 

que pretende potencializar um processo perceptual significativo no qual ver algo 

significa assinalar o espaço, uma pontuação, uma escala, luminosidade, distância. 

É preciso entregar uma definição do espaço a ser desenhado e seu material. 

Para que a área bidimensional comunique as propriedades da informação visual e se 

transforme em um plano semiótico do signo tátil, deve provocar diferenças no seu 

estado de informação, ou seja, descontinuidades que marquem o seu relevo. Para 

essa marcação, Correa Silva (2009) estabeleceu quatro pontos essenciais: 

coordenadas, orientação, escala e texturas. 
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4.2.2.1 Coordenadas 

Por sua natureza, o campo háptico não possui marcos de referência que 

definam o seu sentido e os sentidos das formas a serem percebidas em seu interior. 

Por isso, deve-se determinar, convencionalmente, o espaço projetivo da informação 

visual. Para isso, a autora sugere o uso de uma linha fechada, como um retângulo, 

que delibere os limites do espaço projetado, definindo ao preceptor o campo de 

percepção. Essa linha de contorno, além de marcar os limites, significa a quem 

percebe que o que está dentro desse limite deve constituir um enunciado homogêneo, 

de interpretação conjunta (Figura 14). 

 

Figura 13 – Representação de suporte e borda de Correa Silva 

 

Fonte: Correa Silva, 2009 

 

Breve descrição da imagem: figura que contém texto em espanhol e aqui será traduzido. O texto está circundado, em 
forma de retângulo, por uma linha que forma uma borda, que no canto direito superior possui o canto em 45º marca: a) 
tudo o que está contido dentro dos limites da borda recebe necessariamente um estatuto semiótico. b) este conjunto de 
signos constitui um enunciado homogêneo distinto aos que poderiam ser percebidos no espaço exterior a este limite. 
Junto a linha está escrito a palavra reborde. Ao lado direito da imagem está escrito suporte material. 

 

A borda tem a função de determinar os limites do campo háptico, identificando, 

também, o espaço topológico. 

 

4.2.2.2 Orientação 

Essa mesma linha de contorno que determina a coordenada do que precisa ser 

interpretado deve assinalar a quem percebe uma orientação, ou seja, conter um 

pequeno corte, sempre no canto superior direito, indicativo da orientação do que ali 

está e deve ser interpretado na vertical ou na horizontal. “Desta maneira, o primeiro 
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signo icônico é um pequeno ângulo de 45º no canto superior direito da borda para a 

variável orientação” (CORREA SILVA, 2009, p. 340) Para a pesquisadora, ao situar 

este corte na borda superior direita, o preceptor terá condições de colocar a lâmina 

que deverá identificar a posição correta e, ainda, terá uma primeira impressão de 

tamanho do suporte e da direção de leitura. O estabelecimento das relações é sempre 

determinante para a percepção háptica. “Se deve codificar, portanto, as variáveis do 

sistema de coordenadas que se encontra representado na lâmina, de modo que o 

preceptor possa relacionar o ponto de vista centrado no objeto com o sistema de 

coordenadas selecionado para esse campo háptico” (CORREA SILVA, 2009, p. 341) 

(Figura 15). 

 

Figura 14 – Representação da variável orientação 

 

Fonte: Correa Silva, 2009 

 

Breve descrição da imagem: dois retângulos, um vertical e outro horizontal, com bordas retangulares desenhadas. Os 
dois possuem um pequeno traço em 45 graus no canto superior direito. 

 

4.2.2.3 Escala (elementos primitivos) 

Outra variável que deve acompanhar a borda é a escala. O conceito de escala 

dá a medida para que o preceptor possa corporizar o mundo visual por meio de 

correspondência e da comparação com seu próprio corpo. Correa Silva utilizou o 

tamanho da mão como um elemento de medida para complementar a variável escala, 

transformando-o em uma unidade. O elemento de medida passa a ser representado 
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por pequenos pontos, em localização oposta ao ângulo da orientação, e apresenta a 

quantidade de vezes que a mão se repete para atingir a medida (Figura 16). 

 

Figura 15 – Representação da variável orientação 

 

Fonte: Correa Silva, 2009 

 

Breve descrição da imagem: dois retângulos lado a lado, com bordas retângulas e o desenho de uma mão em tons de 
cinza. No retângulo da direita a mão tem uma linha na horizontal que marca 20 centímetros. Ao lado da linha, à esquerda, 
há o desenho de 5 pequenas mãos. Na linha de borda, embaixo, ao lado esquerdo, há a marcação de 5 bolinhas. No 
retângulo da direita há a representação de cinco pequenas mãos, ao lado esquerdo da figura, com linhas que indicam a 
relação com as 5 pequenas bolinhas, que estão na borda esquerda do retângulo. 

 

Na imagem tátil, a mão passa a ser utilizada como um elemento de medida 

para que possa referenciar o tamanho real dos objetos representados nas figuras. 

 

4.2.2.4 Texturas 

Para Correa Silva (2009), elementos-chave ambientais são uma primeira 

referência para a estabilidade dos objetos e um modo de orientar o campo háptico da 

informação visual. Neste marco ambiental, as texturas tomam significado, uma vez 

que permitem distinguir diferentes estados do ambiente e discriminar, por meio de 

suas sinuosidades, o existir de cada um dos elementos. Desta forma, a autora propõe 

a representação dos elementos básicos, como terra, água e ar, por meio da textura. 

Para ela, a textura é uma propriedade viso-tátil, a qual encontra na representação 

háptica um existir primário. A textura é um elemento configurador de formas táteis, 

ainda que não tenham sido estudadas suas propriedades comunicativas em 

profundidade, sendo suas propriedades psicofísicas as mais utilizadas (Figura 17). 
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Figura 16 – Representação de texturas 

 
Fonte: Correa Silva, 2009 

 
Breve descrição da imagem: retângulo horizontal, contornado por linha com corte de 45 graus no canto superior direito. 
Dentro do retângulo há três quadrados. O primeiro quadrado possui apenas o contorno em linha, estando branco no 
preenchimento. Acima dele escrita a palavra ar. O segundo quadrado, ao centro, está preenchido com pequenos pontos. 
Acima dele escrita a palavra Terra. O terceiro quadrado está preenchido com linhas onduladas. Acima dele está escrito 
a palavra água. 

 

A textura pode gerar homogeneidade na representação dos objetos e 

representar uma hierarquia entre as partes. Ou seja, diferentes níveis podem ser 

diferenciados pela textura. As texturas também auxiliam na ordem e na unidade, 

servindo como índice. Por isso a importância de estabelecer texturas para os 

elementos do ambiente. Ainda, ressalta que se pode esperar muito mais da variável 

textura, haja vista que é um elemento configurador por excelência de superfícies 

táteis, “mas é necessário projetar em forma conjunta tanto suas qualidades no plano 

da expressão como no do conteúdo” (CORREA SILVA, 2009, p. 346) (Figura 18). 

 

Figura 17 – Uso de texturas 

 
Fonte: Correa Silva, 2009 

 

Breve descrição da imagem: retângulo horizontal, contornado por linha com corte de 45 graus no canto superior direito. 
Dentro do retângulo há o desenho de linhas onduladas horizontais. Entre elas o desenho de dois peixes. Acima dos 
peixes e das linhas está escrito peixes. peixe elétrico e peixe tilápia. Abaixo dos peixes há o desenho de duas pequenas 
mãos, referência de tamanho para cada peixe. 
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4.2.3 Perspectivas do desenho tátil como linguagem 

Além dos aspectos formais do desenho, a autora enfatiza alguns aspectos 

relevantes do conhecimento da informação visual através do tato. O primeiro deles 

seria a linguagem. O domínio linguístico é definido como um modo de interação, uma 

maneira de conhecer a realidade. Por meio do princípio comunicativo, destaca que a 

faculdade de se comunicar com os outros é crucial para pessoas com deficiência 

visual. E através da linguagem escrita, no caso o Braille, é possível vincular 

representações com significados compartilhados na sociedade. Ou seja, à medida 

que o sujeito pode aderir a um sistema de signos que remetem a significados 

socialmente compartilhados, também consegue obter um sistema de representação 

que o faz vincular com o mundo. 

Desse modo, é preciso preservar espaço para a escrita juntamente com uma 

figura. O ser humano se dá conta do seu próprio existir junto à linguagem. Não se 

pode negar que a linguagem é a forma de conhecimento estrutural mais recorrente, 

que permite maior domínio social, principalmente para as pessoas com deficiência 

visual. E a linguagem gráfico-tátil é um tipo de linguagem destacada tanto por suas 

possibilidades significativas quanto pelas funcionais para a comunicação. “Como 

linguagem portadora de significados, as imagens táteis podem se valorar como signos 

icônicos táteis, os quais permitem estabelecer a condição de possibilidade, como já 

propomos, de uma retórica específica do signo icônico tátil” (CORREA SILVA, 2009, 

p. 349). 

Desenhar um padrão que possibilite às pessoas relacionar os distintos 

aspectos implicados propiciaria encontrar elementos significativos que permitam 

conectar conhecimentos anteriores e transcender a novas formas que os dedos 

pudessem recorrer, em busca de novas comparações, novas relações e, portanto, de 

geração de novos conhecimentos. 

Correa Silva reitera que ver é uma ação corporizada, sendo possível concluir 

que, efetivamente, a percepção do mundo visual pode ser obtida através do tato ativo, 

quando o organismo estabelece um processo interpretativo do seu entorno. É por 

meio de signos icônicos que são reproduzidas as qualidades sensíveis do objeto por 

analogia, as quais permitem a interpretação dos atores do processo. Pelas formas 

mencionadas, que propiciam que os preceptores integrem as suas partes em 

unidades estruturais que manifestam a descrição das unidades representadas. E 
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aquilo que não encontra uma representação icônica, como a orientação e a escala, 

pode ser confeccionado em códigos, fáceis de interpretar por meio da percepção 

háptica. 

Diferentemente de Duarte (2011), Correa Silva (2011) não chega a estabelecer 

modelos de desenhos que devem ser seguidos de modo a determinar as formas mais 

eficazes na percepção dos deficientes visuais. Ela limita-se a definir critérios e 

características a serem seguidos para se obter maior eficácia na percepção háptica. 

A pesquisa de Correa Silva contou com a análise de suas lâminas de desenhos táteis 

de pessoas entre 9 e 37 anos, não se dedicando às crianças de pouca idade, já que 

um dos critérios de sua análise era o conhecimento do Sistema Braille. A própria 

pesquisadora evidencia uma possível lacuna, que é a investigação das teorias 

histórico-culturais da percepção de Vigotsky e a relação com as imagens hápticas, a 

qual será, de certa forma, trabalhada no decorrer desta pesquisa. 

 

4.3 Apontamentos da pesquisadora Elizabeth Romani 

Diferentemente das autoras anteriores, a pesquisadora brasileira Elizabeth 

Romani (2016) não desenvolveu um modelo de técnicas de desenho ou de 

reprodução cabíveis neste estudo, mas sim elaborou um estudo como pesquisa 

apresentada como tese de doutorado que oferece, como resultado, algumas 

considerações significativas sobre a reprodução de figuras táteis em livros para 

crianças. Romani fez um levantamento de obras nacionais e internacionais 

elaboradas para o público infantil com deficiência visual, e analisou as obras conforme 

alguns critérios de reconhecimento háptico.  

Sua análise se deu com um público selecionado de duas instituições nacionais 

que trabalham com pessoas com deficiência visual. Ela observou, ao total, nove 

pessoas, sendo cinco adultos, de idades entre 46 e 64 anos, uma criança de oito anos 

e três adolescentes, com idade entre 11 e 18 anos. Mesmo sendo a análise de livros 

infantis, a pesquisa não foi direcionada para crianças em idades iniciais, como é o 

objeto deste presente estudo. Assim, muitas das observações por ela colocadas, 

absolutamente úteis em nossa pesquisa, ainda são observações de pessoas que já 

tinham alguma experiência com o reconhecimento tátil em livros ou objetos. De sua 

análise se extraem apontamentos significativos para elencar no formato de diretrizes 
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a orientar o momento de desenvolver figuras táteis para o estímulo precoce em 

crianças com deficiência visual. Romani (2016, p. 87) registra a carência do estudo 

com projetos de livros infantis para crianças com deficiência no campo do design 

gráfico. Dos estudos que se desenvolvem, muitos deles acabam por acontecer sob 

conhecimentos vinculados à pedagogia e à psicologia, elaborados em centros de 

assistência a pessoas com deficiência visual. 

Dos seus apontamentos, igualmente se depreende que muitas das formas de 

representação das imagens encontradas atualmente nos livros não são identificadas 

pelo leitor com deficiência visual (ROMANI, 2016). Ou seja, ainda que sejam leituras 

auxiliadas por mediadores, estes também têm dificuldades com certas ilustrações 

apresentadas. Ao buscar soluções diferenciadas e criativas para os livros ilustrados, 

distantes dos livros didáticos ou transcrições em Braille, apenas o universo de 

pesquisa da autora tornou-se raso, segundo ela mesmo afirma. “Assim, nos estudos 

de caso, ao se adotar a premissa de escolher livros táteis com propostas de 

linguagens e materiais variados, e disponíveis comercialmente, o campo de seleção 

tornou-se limitado” (ROMANI, 2016, p. 89).  

Romani apoiou sua investigação entre texto e imagem nos estudos de Barthes 

(1990)22, mesmo que a origem do referido autor seja publicitária. Afirma Romani que 

“Barthes parte do princípio de que a imagem é representação, formada por um 

conjunto de signos que quando interpretados geram uma informação” (2016, p. 91). 

Já a análise da mensagem icônica foi amparada no estudo sobre percepção visual de 

Arnheim (2004) 23 . Na composição da imagem, Romani observou as linhas de 

contorno, os materiais empregados e os detalhes, bem como a maneira como cada 

leitor concluía o significado nas ilustrações. A análise recaiu sobre três obras 

nacionais e três obras internacionais. As obras nacionais analisadas foram Abraço de 

Urso: compreendendo a deficiência visual (2012), Adélia Sonhadora (2012), e O 

Chapeuzinho Vermelho (2008). Já as obras internacionais foram Des Vers de travers 

(2007), Petit Souffle de vent (2009) e Ruvidino in piscina (1970). 

 

 

22 BARTHES, R. “A retórica da imagem”. In: O óbvio e obtuso : ensaios críticos III. Tradução Léa Novaes. Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira, 1990. P. 27-43. 
23 ARNHEIM, R. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora: nova versão. Tradução Ivone 
Terezinha de Faria. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004 
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Figura 18 – Livros analisados pela pesquisadora Elizabeth Romani 

 
Fonte: Romani, 2016, p. 89 

 

Breve descrição da imagem: capaz de seis livros, sendo e capas na linha de cima e três capas na linha de baixo. Na linha 
de cima, à esquerda, está o livro Abraço de Urso, que possui um urso de braços abertos na capa. Ao centro o livro Adélia 
Sonhadora, que possui a representação de uma nuvem, com um castelo e uma lua na capa. À direita, o livro O 
Chapeuzinho vermelho, que possui o desenho de uma menina com capa vermelha, representada por triângulo e círculo 
vermelho, junto com fundo azul e verde na capa. Na linha de baixo está, à esquerda, o livro Rudivindo in piscina, que 
possui capa amarela. Ao centro o livro Des vers de travers, que possui capa com desenho de linhas paralelas pretas e 
retângulo laranja ao centro. À direita, o livro Petit souffle de vent, com capa azul e desenho nuvens com linhas onduladas 
brancas. 

 

De maneira sucinta, focada no interesse da legibilidade das ilustrações 

empregadas nos livros e na percepção dos leitores e compreensão sobre elas, o 

entendimento amplo da pesquisadora na submissão dos livros aos leitores com 

deficiência visual é de que as ilustrações utilizadas nos livros não são bem percebidas 

pelo público-leitor adulto com deficiência visual, sendo que a dificuldade de leitura da 

ilustração tátil foi evidenciada ao longo dos encontros: “notou-se a clara rejeição dos 

participantes diante da imagem tátil. Esta recusa, mais tarde, foi entendida como a 

falta de confiança, uma vez que eles eram de uma geração que não teve contato com 

o desenho e com a imagem no processo de alfabetização em Braille” (ROMANI, 2016, 

p. 96). Dos apontamentos da autora, podem ser retirados alguns cuidados a serem 

observados na elaboração de ilustrações táteis e na construção de livros infantis 

táteis, como será definido na sequência desta tese.  
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Sobre a mensagem linguística, a autora seguiu a classificação de Nikolajeva e 

Scott (2011)24, focando na narrativa (com história) e não narrativa (com poesia, um 

texto ficcional). Desconsiderou os contos tradicionais, tendo em vista que não 

precisam de ilustrações para transmitir a mensagem. E o primeiro cuidado apontado 

trata justamente da narrativa tátil, que precisa apresentar continuidade ao leitor, na 

qual a sequência das ilustrações deve construir uma sequência lógica para o 

deficiente visual.  

O conceito de contorno pontilhado na imagem funciona quando aplicado a 

formas de desenho simples ou construído a partir de uma geometria básica. Quando 

são criados detalhes a partir de ilustrações em tinta (impressas), esses detalhes 

produzem uma profusão de pontos que tornam alguns desenhos irreconhecíveis. 

Nuances de preenchimento de ilustrações não são identificadas pelo tato. O contorno, 

mesmo quando a técnica empregada é a de aplicação de verniz incolor, “nem sempre 

fornece entendimento necessário para a leitura háptica” (ROMANI, 2016, p. 118). 

Ainda, a imagem tátil com o contorno incompleto é ineficaz na interpretação de um 

desenho, pois a imagem é reconhecida por inteiro e os cortes não podem ser 

entendidos. “A construção da linha de contorno bem definida é o primeiro passo para 

permitir uma rápida interpretação, porque é no contorno que os leitores começam a 

leitura, depois avançam para os detalhes internos da ilustração” (ROMANI, 2016, p. 

177). 

As ilustrações para percepção háptica não podem apenas utilizar como base 

as ilustrações impressas, em tinta, e estabelecer seus contornos, “o que limita o 

desenho tátil a uma representação desenvolvida para a apreciação visual” (ROMANI, 

2016, p. 104). Ainda, quando são utilizados todos os pontos do mesmo tamanho e da 

mesma altura para as ilustrações, elas não se tornam estimulantes. E, além de uma 

textura não estimulante, o relevo pontilhado quando aplicado sobre o livro impresso 

danifica a camada de tinta das ilustrações, provocando um ruído visual a quem não 

tem deficiência visual.  

“A aplicação de texturas nas ilustrações revela o prazer do leitor diante de um 

material agradável ao toque, estimulando a leitura tátil” (ROMANI, 2016, p. 118). 

 

24 NIKOLAJEVA, M., SCOTT, C. Livro ilustrado : palavras e imagens. Tradução Cid Knipel. São Paulo: Cosac 
Naify, 2011 
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Contudo, a textura precisa ser aplicada de maneira diferenciada, pois se aplicada em 

imagens táteis diferentes com grande massa da mesma textura, impossibilita o 

reconhecimento por parte dos leitores com deficiência visual. A ausência de contornos 

bem definidos nas ilustrações, o uso de perspectiva e a espessura inadequada entre 

os elementos táteis acabam por não transmitir a mensagem icônica esperada. 

Igualmente, há de se compreender que cada textura oferecida na construção das 

ilustrações tem um significado. “No momento que se repetiu uma textura [em 

contextos diferentes], ficou confusa a percepção háptica” (ROMANI, 2016, p. 124). 

Como técnica de reprodução, o recorte e colagem é a mais empregada na 

Europa para montar um livro tátil. O livro não necessariamente precisa ser todo 

artesanal quando esta técnica é empregada. Porém, a colagem proporciona mais 

liberdade criativa, “uma vez que de todos os métodos é o que permite maior variedade 

de materiais empregados, o que significa maior alteração de texturas em um único 

volume” (Romani, 2016, p. 180). A liberdade de escolha de materiais é considerada a 

maior vantagem no processo de recorte e colagem, sendo a única desvantagem 

apontada pela autora o volume de lombada, pois os elementos em relevo que devem 

ser distribuídos ao longo do livro somam altura no conjunto de páginas. É interessante 

ressaltar que os livros impressos que empregam recursos gráficos de relevo, como 

vernizes e serigrafia, não despertaram maior grau de interesse nos leitores 

pesquisados por Romani e nem garantiu maior grau de entendimento das ilustrações. 

Quando utilizadas, nos livros pesquisados, imagens de dimensões pequenas, 

de aproximadamente 25 x 25mm, inviabilizaram “qualquer possibilidade de 

reconhecimento da ilustração” (ROMANI, 2016, p. 118). As figuras muito pequenas 

representam, ainda, um espaço vazio muito grande entre texto e ilustração. A escala 

dos desenhos, muito diminutos, o entendimento ao leitor háptico de que, depois do 

texto, não há nada a ser visto. “O espaço deixado como vazio gráfico entre a imagem 

e o texto foi considerado grande para que o cego pudesse entender a sua finalidade, 

porque o preenchimento cromático não apresenta o mesmo significado perceptivo” 

(ROMANI, 2016, p. 123). Porém, as imagens não podem ser grandes demais, pois 

requerem o uso de memória a mais por parte do leitor. “Observou-se que todas as 

imagens táteis de dimensão superior ao formato A5 e/ou com muitos detalhes não 

foram reconhecidas de imediato (...) a construção da imagem mental é formulada 
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conforme a leitura e quanto maior o caminho, mais lento o processo de interpretação 

gráfica e pior será a identificação” (ROMANI, 2016, p. 177). 

Outro item importantíssimo é a aplicação de perspectiva. Segundo Romani, o 

uso da perspectiva no desenho não funciona bem para a pessoa com deficiência 

visual. Ao invés de perceber uma cena, objeto ou animal em perspectiva, o deficiente 

visual irá perceber partes menores de um mesmo todo, dificultando o entendimento e 

a compreensão. A perspectiva não tem o mesmo sentido de percepção da aplicação 

visual. Para a pessoa com deficiência visual, a noção de espaço é diferente. A 

representação de profundidade dificulta muito a compreensão. Ainda, quando a 

montagem da cena apresenta um excesso de detalhes acaba atrapalhando a leitura. 

Ilustrações construídas a partir de formas elementares, como formas 

geométricas, “são de fácil reconhecimento por todos os leitores” (ROMANI, 2016, p. 

131). Essa colocação vem ao encontro do modelo de desenho e dos esquemas 

gráficos trabalhados por Duarte (2011), que afirma que as figuras têm um melhor 

reconhecimento e entendimento quando são elaboradas a partir de formas 

geométricas básicas. Para Romani (2016), citando Arnheim (2004), o círculo é uma 

forma de rápida identificação, pois é centralmente simétrico em todas as direções. Do 

ponto de vista formal, as ilustrações construídas a partir de formas simples, dentro do 

mesmo conceito de esquema gráfico apontado por Duarte e Piekas (2013), fornecem 

uma informação visual mais direta do elemento retratado, com maior reconhecimento.  

A composição de formas simples e texturas com altura de relevo superior a 

1mm fazem a diferença na velocidade de leitura e compreensão da imagem. 

Entretanto, afirma Romani, “a ilustração é uma combinação de elementos, e não 

somente uma figura geométrica isolada, e por isso nem sempre ela torna a leitura 

simples para o cego, sendo que cada leitor carrega um repertório de imagens e ele 

não consegue desvincular-se deste” (2016, p. 131). Além disso, reitera que a pessoa 

com deficiência visual lê a figura como um todo, mas nem sempre, nos desenhos lidos, 

consegue formular mentalmente uma composição, ou seja, “não compreende como 

imagem, mas identifica de forma isolada” (p. 131). “A linguagem geometrizada foi 

facilmente lida, mas nem sempre compreendida no seu contexto e conjunto de formas” 

(p. 137). Romani acrescenta: “o ato de ler não garante a interpretação da imagem, de 

maneira que o leitor pode numa composição identificar as figuras geométricas 

isoladamente e não entender o significado delas” (2016, p. 177). 
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Nos apontamentos, aparecem referências à localização de elementos de 

ilustração. Como exemplo, nuvens devem ficar na parte superior das páginas. Já um 

gramado deve ficar na parte inferior. E as texturas devem ser condizentes com a 

informação de percepção que esses elementos devem transmitir. “O entendimento do 

conceito de beleza está relacionado com o prazer do toque e também ao rápido 

reconhecimento da imagem tátil” (ROMANI, 2016, p. 178). 

Além disso, é importante que os personagens mantenham as mesmas 

características ao longo de toda a narrativa. Conforme Romani (2016), essa forma de 

representação dos personagens foi concebida na década de 1970 por Bonanomi25 e 

se mantém até os dias atuais, pois acredita-se que facilita a leitura e “libera a atenção 

do leitor para as ocorrências de outros elementos na página” (ROMANI, 2016, p. 168). 

A simplificação da forma em detrimento da informação tátil por meio de texturas 

diferentes permite a rápida identificação dos personagens, assim o reconhecimento 

da imagem não é um obstáculo à leitura. Romani enfatiza a importância de diferentes 

texturas para cada representação, sendo que uma mesma textura não pode ser 

aplicada em um contexto de diferente significado, de maneira a transmitir uma falsa 

leitura. A textura é uma fonte de informação. Também, os personagens devem manter 

a mesma proporção ao longo do livro. “A alteração de tamanho é um recurso de 

percepção visual e não fornece ao cego nenhuma mensagem visual” (ROMANI, 2016, 

p. 168). 

“O formato do livro agrava mais a dificuldade de compreensão das 

representações, principalmente quando as imagens vão além de um contorno”, 

(ROMANI, 2016, p. 103). Para a autora, o formato atua diretamente na percepção 

háptica do desenho, uma vez que limita a dimensão da ilustração tátil, “e quanto 

menor a proporção menor o espaço para os detalhes e, consequentemente, pior para 

a compreensão” (idem, 2016, p. 107). Segundo a autora, um dado apontado é que a 

medida 21 x 21cm é a preferida pela Fundação Dorina Nowill para Cegos. Um formato 

do tipo 16 x 16 cm já é considerado pequeno para os leitores (Figura 20).  

 

 

25 BONANOMI, P. Costruire il piacere della lettura. In: QUATRARO, A. (org.). Immagini da toccare : proposte 
metodologiche per la realizzazione e fruizione di illustrazioni tattili. Monza: Biblioteca Italiana per i Ciechi “Regina 
Margherita” ONLUS, 2004. 
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Figura 19 – Formato dos livros analisados pela pesquisa de Elizabeth Romani 

 

Fonte: Elizabeth Romani, 2016, p. 179 
 

Breve descrição da imagem: representação de formatos de livros por suas medidas, por meio de quadrados e retângulos. 
São seis formatos, divididos em duas linhas, três em cada linha. O primeiro, à esquerda, é um quadrado, do livro Abraço 
de Urso, com 21 por 21 centímetros. O segundo, na linha de cima, ao meio, é um quadrado menor, do livro Chapeuzinho 
vermelho, com 16,5 por 16,5 centímetros. O terceiro, em cima, á direita, é um retângulo na vertical, do livro Adélia 
Sonhadora, com 20 por 25cm. Na linha de baixo, à esquerda, está um retângulo na horizontal, do livro Des Vers de 
Travers, com 26,5 ou 16 centímetros. Ao meio, embaixo, um quadrado do livro Petit soufle de vent, com 23,5 por 23,5 
centímetros. Por últinho, à direita, um retângulo de Ruvidino in piscina, com 25,5 por 19,5 centímetros. 

 

“O formato reduzido não estabelece um conforto de leitura, porque conforme 

os participantes manipulavam o livro, este se movimentava pela mesa” (ROMANI, 

2016, p. 137). Em um formato reduzido, também as imagens são consideradas 

pequenas. Ainda sobre o formato, “observou-se que ao entregar o livro, o cego antes 

de iniciar a leitura, roda o objeto para entender a proporção ou o sentido do livro, tendo 

como ponto referencial o título” (ROMANI, 2016, p. 179). Com isso, entende-se que o 

título orienta a manipulação do livro. “Além disso, buscam na lombada a confirmação 

para o correto posicionamento para a leitura” (idem, p. 179). 
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Um suporte bastante utilizado para os livros impressos é o papel couche, fosco 

ou liso, em 230 g/m2. Nesta gramatura já é considerado com espessura suficiente para 

dar rigidez à publicação. Contudo, o papel deve ser empregado sem laminação (uso 

de plastificação ou prolan). “Durante o encontro de leitura, Sofia, 64 anos, relata que 

o papel não é apropriado para a leitura do texto em Braille, considera que é muito liso 

(grifo nosso) para o percorrer do dedo” (ROMANI, 2016, p. 122) 

Os textos são fragmentados em frases curtas, distribuídos ao longo das 

narrativas em blocos compostos por, no máximo, quatro linhas. Os textos são 

utilizados como apoio para o reconhecimento das ilustrações, pois os leitores buscam 

nas palavras alguma conexão com a imagem. Se o texto não fornece indícios que 

permitam identificar a ilustração tátil, torna-se uma barreira para a leitura fluida 

(ROMANI, 2016). Quando utilizado texto em Sistema Braille, deve ser aplicada a 

convenção estabelecida pela Comissão Brasileira do Braille (CBB), do MEC, a fim de 

que não se perca a referência durante a leitura ou a diminuição de velocidade da 

mesma. Para o uso impresso, as fontes devem ser do tipo bastão, com 24 pontos. Há 

uma predileção por fontes com desenho baseado em figuras geométricas simples 

(ROMANI, 2016). A autora coloca, ainda, que a caixa alta (letra maiúscula) pode 

auxiliar a criança em fase de alfabetização a perceber melhor as letras, já que a 

alfabetização se inicia com a escrita das letras maiúsculas. 

A estrutura rígida, em que o texto aparece sempre na mesma posição ao longo 

das páginas, é a mais recorrente entre as publicações táteis ilustradas, explica 

Romani (2016). “Considera-se uma diagramação rígida benéfica quando a 

complexidade dos elementos que a compõem exige concentração” (ROMANI, 2016, 

p. 180). O desenho da malha é mais que uma estrutura de projeto visual, é uma 

ferramenta para organizar o livro tátil ilustrado. As margens representam um ponto de 

início da leitura, principalmente no caso do texto em Braille. “Durante os encontros de 

leitura, notou-se que as frases em Braille próximas ao limite da margem superior não 

foram lidas pelas crianças, porque elas estão acostumadas com outra referência inicial 

da linha em Braille” (ROMANI, 2016, p. 180). 

Títulos internacionais “apresentam simplicidade estética, fruto de uma evolução 

conceitual acerca da narrativa tátil iniciada na década de 1990” (ROMANI, 2016, p. 

90). Um dos livros analisados pela autora, Petit souffle de vent apresenta uma 

característica significativa, que é a de que as ilustrações são iguais para quem vê e 
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quem tem deficiência visual. “O livro foi concebido como um produto de inclusão, 

então o fundo não apresenta outros desenhos impressos em tinta, sendo que todos 

veem as mesmas ilustrações” (ROMANI, 2016, p. 155). A linguagem do desenho é 

simples, com ausência de detalhes pequenos ou linha de contorno, obedecendo à 

premissa de facilitar o reconhecimento durante a leitura háptica. Uma característica 

dos livros internacionais é que eles se utilizam da página dupla como unidade para a 

ilustração, sendo que essa permeia as duas páginas.  

Por essa referência se melhor compreendida nos livros produzidos fora do 

Brasil, faz-se mister observar alguns critérios de reprodução de livros e figuras táteis 

infantis por duas instituições internacionais. 

 

4.4 Critérios abordados por instituições internacionais 

São inúmeras as instituições internacionais que se dedicam a estudar e 

compreender a deficiência visual, sob o ponto de vista de possibilitar a leitura e de 

promover a reprodução de livros táteis que sirvam de instrumentos lúdicos para as 

crianças com deficiência visual. O objetivo aqui não é fazer um reconhecimento das 

melhores instituições ou as mais indicadas como referência. Nem, até mesmo, buscar 

o que de ponta cada uma oferece. Mas sim elencaram-se duas instituições 

internacionais tradicionais, que oferecem guias ou critérios para a reprodução de livros 

e figuras táteis. 

A primeira instituição a ser considerada é a francesa Les Doigts qui Rêvent 

(LDQR), criada em 1993 por um grupo de pais e professores melindrados com a falta 

de resposta do governo à dificuldade de acesso aos livros táteis ilustrados por 

crianças na França. Após reproduzirem 100 cópias de um livro ilustrado de colagens, 

comprovaram a carência do tipo de material. Imediatamente se tornaram uma editora 

e promoveram oficinas para ajudar crianças cegas em sua integração social, 

produzindo materiais de qualidade e no mesmo nível de qualidade que livros para 

crianças com visão. 

Uma das iniciativas que fez a editora ser reconhecida pelo mundo é o prêmio 

Typhlo&Tactus, o qual premia a produção de livros táteis de qualidade e cada vez 

melhores adaptados para as crianças com deficiência visual. No Brasil, a instituição 

parceira da LDQR é o Instituto Benjamim Constant, que promove a etapa nacional da 
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premiação. O prêmio Typhlo&Tactus tem como objetivo estimular a criação, a 

produção e a difusão de livros acessíveis a crianças cegas e com baixa visão, sendo 

realizado atualmente em 21 países. Para a instituição francesa, o livro tátil é uma obra 

que possibilita a inclusão do leitor com deficiência visual através da utilização de 

diversos materiais texturizados em sua fabricação, tais como camurças, tecidos, 

velcros, etc., e também podem conter objetos acabados, como botões, cadarços, 

tampinhas, bonecos, etc.  

Do edital do concurso (Instituto Benjamin Constant, 2019), retiram-se critérios 

que são essenciais para a elaboração desta pesquisa, pois são regras já utilizadas 

em livros que se destacam por sua percepção. Como direcionamento para a produção 

dos livros, o prêmio expõe os seguintes critérios, aqui adaptados na redação: 

1. Os livros deverão ser resistentes, sem elementos cortantes, tóxicos e 

que possam se romper, de modo a não causarem acidentes. Devem ter 

um padrão de acabamento de encadernação, impressão e fixação de 

ilustrações. 

2. A ilustração tátil, em relevo, poderá ser produzida em material recortado 

e colado ou em termoformagem. Podem ser feitos livros de tecido 

também. Quando feitos de materiais rígidos, os livros deverão ter as 

pontas arredondadas.  

3. O texto deve ser impresso em fonte clara e letras grandes, utilizando o 

mínimo de 16pt. Também deve conter o texto em Braille.  

4. A encadernação deve permitir a abertura total do livro para que as 

páginas fiquem perfeitamente planas, tornando possível a sua 

exploração tátil.  

5. Devem ser utilizadas cores fortes e contrastantes para estimular a baixa 

visão.  

6. O cuidado para a redação da história deve abranger a adequação do 

tema e da linguagem ao público a que a obra se destina, além dos 

aspectos de coesão, coerência e obediência estrita às normas 

gramaticais e ortográficas da língua do país onde o livro é editado.  
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7. O livro deve ser traduzível para outras línguas, sendo vedada a inscrição 

de cartilhas de alfabetização, poemas e canções.  

8. O livro deve ser reprodutível (não deve conter itens que não possam ser 

comprados ou produzidos em quantidade). Também não deve conter 

itens perecíveis como, por exemplo, o uso de sementes ou outros 

elementos que se caracterizem como alimentos.  

9. O concurso é destinado a livros infantis e à reprodução de narrativas que 

sejam adequadas a este público.  

10. Qualquer formato para as ilustrações é aceitável, mas o tamanho 

máximo do livro deverá ser de 30 cm x 21 cm. 

 

Estes apontamentos já estabelecem critérios bastante significativos para a 

reprodução de livros táteis infantis, que permeiam uma totalidade de planejamento de 

uma obra tátil. 

Ainda, podem ser complementados por itens contidos no manual de diretrizes 

e padrões para o gráfico tátil desenvolvido pelo instituto The Braille Authority of North 

America (BANA) 26 . A missão desta instituição norte-americana é garantir a 

alfabetização de leitores táteis por meio da padronização de Braille e de gráficos 

táteis. Ela promove o uso e o ensino e produção do Braille. A instituição promulga 

regras, interpreta e emite opiniões referentes a códigos em Braille e diretrizes para as 

provisões de materiais literários e técnicos e formas e formatos relacionados de 

materiais em relevo agora existentes ou a serem desenvolvidos no futuro para o uso 

de pessoas cegas na América do Norte.  

Para a BANA (2019), gráficos táteis, em combinação com modelos 

tridimensionais, precisam ser introduzidos no início do processo de aprendizado em 

Braille, pois a capacidade de ler gráficos é uma condição necessária para a 

compreensão de contextos mais completos de entendimento de publicações em 

Braille. Sendo assim, mesmo que seus guidelines não sejam direcionados a livros 

 

26 http://www.brailleauthority.org/tg/index.html 
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infantis, pode-se extrair alguns questionamentos necessários à reprodução de livro 

tátil para crianças, que levam a pensar nos critérios de reprodução. Algumas 

indagações e colocações presentes nas páginas iniciais do guia são: 

• A informação poderia ser mais significativa na forma de texto?  

• Quando a imagem é complexa ou apresenta muitos detalhes, não 

deveria ser transcrita em gráfico/imagem tátil, pois alguns diagramas 

complexos nunca fornecerão informações táteis significativas. 

• O desenho impresso é mais útil ao leitor quando é produzido como tátil 

e descrito.  

• Qual informação deveria ser convertida?  

• Determinar se é necessário mostrar o tamanho entre as relações do 

objeto. 

• Simplificar os desenhos: eliminar partes desnecessárias. Determinar se 

os objetos e as formas presentes na impressão precisam ser mantidos, 

produzidos exatamente como são em tinta ou podem ser substituídos 

por símbolos simples.  

• Qual é a melhor técnica de produção? Termoformagem, gofragem, 

pontilhado, microcápsulas ou personalizado como peça única?  

• Custo e tempo não devem ser as principais considerações ao determinar 

o método de produção. Escolha o meio de produção mais eficaz para 

cada gráfico. 

• O código em Braille e o formato usado na preparação do gráfico tátil 

devem ser consistentes com a transcrição do corpo principal do texto. 

• As dimensões da(s) página(s) de texto em Braille e de qualquer página 

gráfica tátil inserida devem ser as mesmas.  

• Algumas técnicas de design atraentes usadas na impressão, como 

bordas decorativas, são irrelevantes para o conceito que está sendo 

ensinado e devem ser omitidas? 
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• Muitos quadros ou contornos de imagem encontrados ao redor de 

diagramas de impressão também devem ser omitidos se eles 

adicionarem linhas extras sem propósito.  

• Às vezes, são necessários contornos de imagem para indicar contenção. 

• O gráfico tátil deve ser posicionado perto da margem esquerda da 

página ou recuado de acordo com o código em Braille em uso, em vez 

de centrado. Uma linha em branco é necessária antes e depois do 

gráfico tátil. 

• Se a tarefa não envolver a medição, modificações no tamanho, posição 

ou layout podem ser feitas em uma ilustração para esclarecer a 

apresentação. 

• Quando os componentes do gráfico estão muito próximos ou tão 

semelhantes que se tornam difíceis de distinguir taticamente, ocorre 

uma desordem na percepção.  

• A clareza dos componentes é melhorada criando uma quebra (espaço 

em branco) entre texturas adjacentes ou onde as linhas cruzam outras 

linhas ou texturas.  

• Uma quebra não é necessária quando o contraste na textura e força das 

linhas é claro.  

• Se o leitor for obrigado a medir uma linha ou um objeto, a linha ou objeto 

não deve ser aumentado ou ampliado e deve ser elevado e projetado de 

maneira a permitir a medição com uma régua em Braille. Se o leitor é 

obrigado a medir um ângulo, os raios devem ser estendidos. 

• Se o leitor é obrigado a medir a distância, a escala e o gráfico devem ser 

revisados proporcionalmente. 

• O uso de notas de transcritor para jardim de infância e primeiro grau 

deve ser limitado.  

• Mantenha a consistência ao longo de uma transcrição ao atribuir 

palavras-chave e/ou texturas a um item específico. 
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• A idade e a experiência do leitor devem ser consideradas ao projetar um 

gráfico tátil. Com base no nível de habilidade do aluno, pode ser 

necessário limitar o número de símbolos-chave ao atribuir áreas, linhas 

e pontos. 

•  Considere colocar os gráficos táteis em uma página separada com texto 

limitado para que o gráfico possa ser usado com texto eletrônico (texto 

eletrônico), como um suplemento gráfico tátil ou adicionado a uma 

coleção para uso futuro. 

• Os materiais para séries iniciais, por natureza, são apresentados 

principalmente em forma de imagem (figura). Como os jovens leitores 

estão nos estágios iniciais de desenvolvimento do vocabulário de leitura, 

novos conceitos devem ser apresentados por meio de imagens e não de 

palavras. 

• É importante que os materiais para jovens leitores incluam gráficos 

táteis. À medida que o novo conteúdo curricular é introduzido e 

apresentado, o leitor tem a oportunidade de desenvolver habilidades 

para interpretar e compreender gráficos táteis, enquanto aprende novos 

conceitos.  

• A interpretação e leitura de um gráfico tátil é uma habilidade que deve 

ser ensinada a um leitor de Braille. Alunos do jardim de infância até o 3º 

ano estão desenvolvendo habilidades para ler gráficos táteis e podem 

precisar de ajuda para interpretar as informações apresentadas, 

dependendo da complexidade do gráfico tátil. 

• Quando símbolos coloridos são utilizados, selecione texturas 

descomplicadas em formas básicas para mostrar as diferenças. 

• Charadas e outras atividades “divertidas” apresentadas como gráficos 

impressos devem ser incluídas e apresentadas como gráficos táteis. 

Muitos jovens leitores gostam dessas atividades. 

• Deve-se redimensionar o gráfico de impressão original. É preciso 

considerar o tamanho das mãos de um jovem leitor ao alterar o tamanho 

de um gráfico. 
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• Uma figura com um diâmetro de 60 mm será mais fácil de explorar do 

que um desenho de 200 mm. O jovem leitor poderá ver a figura inteira 

em uma busca, em vez de fazer várias varreduras mais amplas para 

cobrir todo o desenho. 

• Os jovens leitores precisam de gráficos fortes e claros. 

• Linhas fortes, texturas claras e descomplicadas e símbolos de pontos 

simples devem ser usados para representar as informações em 

diagramas para jovens leitores. 

• O design do gráfico para leitores do jardim de infância até a 2ª série deve 

incluir, no máximo, três tipos diferentes de linhas, três texturas de área 

variadas e três símbolos de pontos distintos. 

• Não suponha que um leitor reconhecerá o significado simbólico de um 

desenho de um objeto a partir de uma forma de contorno. Uma forma 

sólida (preenchida), tal como uma produzida usando colagem, fornece 

uma apresentação tátil mais clara do que um desenho de esboço de uma 

roda dentada (com ferramentas). 

 

Para a BANA, é preciso sempre pensar no leitor. Cada gráfico ou cada imagem 

a ser traduzido para o universo tátil requer que seja repensado e novamente projetado, 

para ser adequado ao público com deficiência visual. Mesmo que as diretrizes 

contidas nos guidelines da BANA sejam direcionadas à reprodução de gráficos e 

mapas para adultos e crianças em fase já escolar, itens aqui colocados fazem relação 

direta com a reprodução de figuras táteis para livros infantis. 

 

4.5 Elementos de convergência 

As autoras aqui estudadas pelos seus modelos de ensino de desenho a 

pessoas com deficiência visual, juntamente com a pesquisadora que analisou os livros 

táteis impressos, somados aos guidelines das instituições internacionais convergem 

em um ponto crucial: a significativa importância de projetar, sejam os desenhos, 
as figuras, os textos, de modo a abranger as reais necessidades das pessoas 
com deficiência visual, tentando se colocar no perfil de percepção de quem não 
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consegue ver. A produção de muitos materiais existentes mundo afora é criticada por 

apenas tentar converter imagens que são projetadas para o mundo das pessoas com 

visão, simplesmente incluindo contorno ou relevo em alguns elementos que as 

compõem. 

Na pesquisa documental, é possível constatar que Romani (2016) se abastece 

de alguns parâmetros estabelecidos nas publicações de Duarte (2011) para o 

entendimento do ensino de desenho e o uso das figuras geométricas simples na 

construção de imagens. E seu estudo vem no complemento de pontos indicados por 

Duarte, analisando nos livros o que não produz eficácia na leitura de figuras táteis. Ao 

mesmo tempo, Pilar Correa (2009), mesmo estando em outro tempo com relação às 

pesquisadoras brasileiras, apresenta preocupações similares e pontos que 

convergem, como o cuidado com a simplicidade na reprodução de formas, a 

necessidade de orientação para o leitor e cuidados na reprodução de figuras 

humanas, sempre de frente, e de animais, sempre de perfil, com todas as suas partes. 

O interessante é que os apontamentos das instituições internacionais se 

preocupam muito mais nas características de reprodução, quanto ao formato, à 

simplificação da forma, ao contraste. Esses parâmetros também estão presentes no 

trabalho das pesquisadoras. Porém, os modelos de desenho complementam essas 

diretrizes iniciais, permitindo que se proponham critérios para a reprodução de figuras 

táteis para o uso em livros ilustrados. Deste modo, o presente trabalho não teve como 

preocupação apresentar aspectos inovadores sobre materiais ou processos de 

produção para livros táteis, mas compilar e apresentar os principais requisitos 

levantados na revisão bibliográfica sob a forma de um guia para ser utilizado por 

designers e outros profissionais, além de familiares que trabalham com deficientes 

visuais, para a construção de figuras táteis significativas para estas pessoas. O que 

este estudo agrega a este universo de pesquisa é justamente o cruzamento das 

informações aqui discorridas e a complementação entre elas, sugerindo um 

instrumento único de concentração desses critérios. Tais parâmetros são amparados 

em um processo de projeto de design, convertido em uma cartilha destinada a 

educadores, pais e familiares, a fim de que possam aplicar os critérios aqui discutidos 

de uma maneira simplificada, contribuindo para que o estímulo tátil precoce aconteça 

nas crianças com deficiência visual. 



 142 

Serão, em tempo, revisadas as metodologias desta pesquisa, para que todos 

os critérios e parâmetros aqui colocados possam ser estudados, compreendidos e 

revisados por mediadores que trabalham na educação de crianças com deficiência 

visual. 
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5 Critérios para a elaboração  
de figuras táteis 

A pesquisa da presente tese está direcionada para a criação de figuras para 

serem aplicadas em livros e lâminas táteis que estimulem crianças nos primeiros anos 

de vida. São crianças ainda não alfabetizadas, em sua maioria, que têm nas figuras 

elementos estimulantes para conhecer e explorar o mundo e expressar seus 

sentimentos, estabelecer trocas, oportunizar convívio. Sendo assim, segundo o 

Estatuto da Criança, dois universos podem ser considerados com os critérios 

apresentados neste estudo. 

O primeiro universo diz respeito às crianças com até 2 anos de idade. São 

crianças que exploram o mundo com os seus cinco sentidos. Elas ouvem o que as 

pessoas falam ao seu redor e estão aprendendo a formar significado para as palavras. 

Estão plenamente abertas a conhecer e aprender. Quanto mais estímulos recebem, 

mais se desenvolvem. 

O segundo universo se refere às crianças de 3 a 5 anos. As crianças nessa 

idade começam a expressar seus sentimentos, a falar e a fazer muitas perguntas. 

Ainda não sabem separar a fantasia da realidade. São crianças abertas e dispostas a 

aprender. Têm curiosidade e carecem de explicações que as inserem nos 

entendimentos do mundo. São crianças que se preparam e despertam interesse para 

a fase de alfabetização. 

Para estes dois universos, as figuras são muito significativas para despertar o 

interesse e promover a integração das crianças com o seu meio social (Estatuto da 

Criança). As pesquisas anteriormente analisadas e estudadas de forma exploratória 

abordam comportamentos e respostas de pessoas com deficiência visual. Contudo, 

nenhuma delas abrange este universo infantil de primeira infância. 

O desafio está em compreender e direcionar todos os apontamentos abordados 

pelos pesquisadores para este universo, com até cinco anos, com o intuito de 

promover a motivação à exploração pelo tato nos anos iniciais de vida das crianças 

com deficiência visual. Esta idade equivale ao período da educação infantil, quando é 

tempo de preparar as crianças com deficiência visual com maior repertório de 

percepção tátil e instigá-las a buscar um movimento proativo no reconhecimento do 
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mundo ao seu redor. Esta ação as induz a uma maior convivência social, troca entre 

crianças de idade semelhante com pontos convergentes e desenvoltura, além de 

abertura para encarar os anos seguintes de formação e ensino, aptas a aceitar com 

maior facilidade a alfabetização. 

Para as crianças com deficiência visual destas idades, os critérios são mais 

rígidos e limitadores do ponto de vista da criação. Flexibilidades e movimentos 

planejados pelos designers nos projetos gráficos editoriais, e essenciais para o 

estímulo do campo visual, costumam não ser adequados para as crianças com 

deficiência visual destas idades. Isso porque o objetivo dos livros e das lâminas táteis 

para este público é prepará-lo para uma compreensão do objeto livro, da razão de 

uma figura no contexto de uma história, da organização de uma obra e para a 

possibilidade de projeção das primeiras imagens mentais que levam à interpretação 

de uma história e despertam a imaginação que acompanha a leitura. 

Entende-se que os critérios para a representação das figuras também possam 

ser aplicados à produção de figuras isoladas, sem necessariamente estarem 

vinculadas a livros. Se o educador ou mediador planejar apresentar algum objeto 

específico para a criança, pode criar uma única figura colada em uma lâmina e 

trabalhar com narrativas sobre ela, de modo a instigar a imaginação e a estimular o 

toque e a compreensão da figura. 

Diante dessas possibilidades, reuniram-se as diretrizes que foram colhidas nas 

pesquisas de Duarte (2011), Correa Silva (2011) e Romani (2016), além das diretrizes 

adotadas por instituições internacionais reconhecidas por seu trabalho com pessoas 

com deficiência visual (LDQR e BANA), para, em um esforço de síntese, elaborar um 

quadro com os principais critérios (Quadro 2). Para facilitar a compreensão, esse 

quadro foi construído a partir de agrupamentos de informações, relativas à estrutura 

de suporte das figuras, características de sua construção, uso de materiais e seus 

cuidados e, também, características relativas ao design universal. Este último item diz 

respeito ao fato de que, sendo as figuras elaboradas segundo os critérios aqui 

apresentados, elas podem servir de objeto de motivação ao tato e aprendizado, não 

só para as crianças com deficiência visual, mas também para todas as crianças que 

convivem no mesmo espaço ou com a faixa etária. 

Os agrupamentos de informações foram elencados de acordo com algumas 

premissas que haviam sido identificadas por Correa Silva (2011). Todavia, em sua 
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maioria, definidos por uma característica de projeto. Em um primeiro momento, 

destacaram-se todos os critérios e, após, cada um deles foi isolado, para sua 

classificação.  

Para que os critérios elencados pudessem ser convertidos em requisitos de 

projeto, consideraram-se como ponto determinante para a classificação os requisitos 

dos usuários, público-alvo do projeto de design, que são, ao fim, as crianças com 

deficiência visual, porém, mediadas pelos educadores, pais, familiares e cuidadores. 

Assim, as necessidades destes usuários foram transferidas para os requisitos de 

projeto, com o propósito de se construir um produto de design gráfico editorial 

adequado, com linguagem apropriada e ideias claramente construídas. Quanto à 

tradução dos requisitos de projeto, Cardoso (2016, p. 236) afirma que devem ser 

observados alguns fatores como: atender às necessidades dos usuários, ter redação 

clara, compreensível e com terminologia consistente, “sendo detalhado o suficiente 

ou desdobrado em mais requisitos quando necessário; ser alcançável, ou seja, viável 

quanto às restrições (físicas, humanas, financeiras etc.), ser verificável (medidas, 

funcionalidade etc.), sendo passível de verificação por inspeção, análise, teste e/ou 

demonstração”. Algumas especificações, ao responderem a requisitos em mais de 

uma classificação, muitas vezes podem ter seu detalhamento colocado em mais de 

uma passagem, a fim de reforçar a comunicação e o entendimento, contribuído para 

a eficácia do projeto (Quadro 2). Entende-se que isso seja importante não só na 

classificação, mas também no produto final, como estratégia de projeto. 

Os critérios foram elencados a partir das fontes pesquisadas. Considerando 

sua aplicação futura, a classificação se deu por critérios de projeto, tempo no qual o 

designer projetista, enquanto pesquisador, passa a apropriar-se dos apontamentos e 

empregá-los da forma mais adequada, com o objetivo de atender ao usuário final e ao 

público-alvo a ser atendido pelo projeto. Com isso, os critérios foram agrupados em: 

estrutura (que trata do aspecto físico do suporte que vai receber as figuras), figura 

(que se destina a abordar os aspectos e cuidados de elaboração das ilustrações 

táteis), materiais (que abrangem as características físicas das figuras) e design 

universal (que apresenta cuidados para que as figuras táteis possam abrangem um 

público amplo de crianças, não apenas as com deficiência visual). 
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Quadro 2 – Critérios reunidos para a especificação de projeto 

Critério Requisitos  
de Usuário 

Requisitos  
de Projeto 

Especificações de projeto 

Estrutura 

Resistência Manipulação 
sem deformar 

Páginas rígidas Base em papel duplex 200g/m2. O papel 
precisa ser fosco. A superfície polida 
atrapalha a leitura da baixa visão.  
Usar o mesmo padrão de fundo em todo o 
livro. Os cantos devem ser arredondados. 

Adequado à 
idade 

Alcance das 
mãos 

Formato 
quadrado ou 
retangular 

Formato de acordo com a idade das 
crianças. O tamanho mínimo de página deve 
ser 15x15cm, para as crianças com até 2 
anos. Para as crianças de 3 a 5 anos, o mais 
adequado são formatos como 20x20cm e 
25x25cm. Formatos retangulares, como 
30x21cm, somente devem ser usados para 
crianças maiores, acima de 5 anos, e com 
cuidado pelo tamanho das crianças. 

Exploração 
tátil 

Manuseio das 
mãos 

Abertura total Encadernação de lâminas coladas 
(dupladas), com possibilidade de abertura 
total, 180º, vazadas na lombada. As lâminas 
que compõem a página dupla devem ser 
inteiras, apenas dobradas e vincadas ao 
meio. A lombada deve ser quadrada. 

Adequado à 
idade 

Tempo de 
atenção 

Número de 
páginas 

A escolha do número de páginas deve ser 
relacionada à idade. Começa em 6 páginas, 
com até 1 ano de idade. De 6 a 12 páginas, 
de 2 a 3 anos. De 8 a 24 páginas, de 3 a 5 
anos. O mediador deve ponderar a relação 
da criança com o livro. 

Coordenadas Localização Diagramação de 
títulos 

O título deve estar sempre na parte superior 
da capa, escrito na ordem de leitura (da 
esquerda para a direita, na horizontal). 

Unicidade Localização Diagramação do 
corpo de texto 

Textos impressos e em Braille, quando 
houver, ficam nas páginas pares. A 
ilustração deve ficar na página ímpar. 

Unicidade Localização Diagramação Texto e ilustração devem se complementar e 
representar um conjunto, a cada página 
dupla. A ilustração deve ser um elemento do 
trecho textual. Cada página dupla (lâmina 
inteiramente aberta) diz respeito a uma 
passagem da narrativa. 

continua 
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Critério Requisitos  
de Usuário 

Requisitos  
de Projeto 

Especificações de projeto 

Coordenadas Compreensão 
dos elementos 

Contornos bem 
definidos 

Utilizar a cada página (não a cada lâmina) 
uma linha em relevo de contorno para 
delimitar o espaço de texto e o espaço de 
ilustração.Esta linha deve seguir um 
padrão de margem do documento, e estar 
a 15mm da borda da página. 

Orientação Sentido da 
imagem 

Definir como deve 
ser interpretada a 
figura, se horizontal 
ou vertical 

Na mesma linha em relevo de contorno 
deve haver um pequeno corte, 
caracterizando um ângulo de 45º,  
no canto superior direito. 
Indica-se que as ilustrações para as 
crianças com até 5 anos estejam sempre 
na orientação do livro (que não seja 
necessário virar o livro). 

Orientação Localização Numeração de 
páginas 

Para livros com maior número de páginas 
(indicado a partir dos 3 anos), a 
numeração deve acontecer em Braille, no 
canto externo inferior, e impressa, no 
canto superior direito de cada página.  
O número de página pode ser marcado 
com um contador, ao invés de números, 
tipo pequenos círculos em relevo, 
miçangas ou pequenos botões. 

Figuras 

Acessibilidade Percepção ao 
toque 

Figuras devem 
apresentar relevo 

A espessura dos materiais colados deve 
ser de pelo menos 1mm. Abaixo disso 
não são percebidos pelas crianças ou 
percebidos com dificuldade. 

Acessibilidade Percepção ao 
toque 

A dimensão total de 
cada figura deve 
levar em conta o 
movimento 
exploratório das 
mãos 

Para crianças pequenas, com até 2 anos, 
utilizar figuras com dimensão em torno de 
60x60mm.Para crianças entre 3 e 5 anos, 
utilizar até 120x120mm. 
O mediador deve observar o tamanho da 
mão da criança para criar a figura. 

Unicidade Compreensão Percebem-se 
melhor os objetos 
individuais 

De preferência, trabalhar apenas uma 
figura (ou cena simples) por página.  
Deixar os contextos e detalhes para 
serem ilustrados pela narrativa verbal. 

    continua 

continuação 
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Critério Requisitos  
de Usuário 

Requisitos  
de Projeto 

Especificações de projeto 

Alcance Entendimento 
das formas 

Simplificação da 
forma 

Utilizar as formas geométricas básicas 
para a construção das ilustrações, 
aplicadas de modo simétrico. Observar 
exemplos do vocabulário pictográfico de 
Duarte (2011). 

Estabilidade e 
sensibilidade 

Compreensão 
dos elementos 

Elementos devem 
ser facilmente 
identificáveis 

Cada elemento precisa estar agrupado e 
distante do seguinte. Se for trabalhar 
duas figuras em uma mesma página, dar 
uma distância de 1cm entre estes 
elementos, para a criança perceber que 
são figuras diferentes. 

Alcance Compreensão 
dos elementos 

Não sobrepor As figuras diferentes de uma mesma 
ilustração devem ser coladas uma ao lado 
da outra, em um mesmo plano. Não 
devem ser coladas umas sobre as outras. 
Elementos que compõem um fundo, 
como cenário, também não podem se 
sobrepor. Todas as figuras devem ser 
isoladas. 

Escala Compreensão 
dos elementos e 
do meio 

Considerar a 
escala nas 
ilustrações 

Utilizar, no canto esquerdo inferior de 
cada página de ilustração, um ícone 
pequeno de mão (ou vários, conforme o 
tamanho) para referenciar o tamanho, em 
proporção da figura ilustrada. A criança 
deve compreender a relação do tamanho 
de um prédio, que é muito maior que ela, 
por exemplo.  
Este recurso deve ser utilizado nos livros 
para crianças a partir de 3 anos, ou a 
partir do momento que passa a fazer 
relações. 

Alcance Compreensão 
dos elementos e 
do meio 

Respeitar 
proporções 

Os elementos devem ser trabalhados de 
forma a manter uma certa proporção 
entre eles. Por exemplo, um morango não 
pode ser ilustrado do mesmo tamanho 
que uma melancia em uma mesma 
página. 

Alcance Compreensão 
dos elementos 

Não usar 
perspectiva 

Adotar um único ponto de vista. A 
ilustração deve ser plana, como se fosse 
vista de frente. 

Alcance Remissão ao 
real 

Não usar perfis Formas humanas devem ser 
representadas de frente. 

continua 

continuação 
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Critério Requisitos  
de Usuário 

Requisitos  
de Projeto 

Especificações de projeto 

Alcance Remissão ao 
real 

Não usar 
distorções 

Animais devem ser representados de 
lado, com todas suas características 
(rabos, chifres, orelhas) e todas suas 
patas. 
Cuidar para usar a característica de 
reconhecimento, como o bigode do gato 
ou o rabo do porco, não detalhando em 
excesso as demais características. 

Estabilidade e 
sensibilidade 

Identificação Não mudar 
características 

Se um mesmo personagem aparece mais 
de uma vez na narrativa, ele deve manter 
as mesmas características ao longo do 
livro. Deve ser representado sempre da 
mesma maneira, com a mesma 
construção. 

Estabilidade e 
sensibilidade 

Reconhecimento Não criar metáforas 
visuais 

Os elementos devem ser utilizados nos 
seus espaços devidos. Em uma hipotética 
cena, nuvens devem estar sempre na 
parte superior da página, pois ficam no 
céu. Grama, por exemplo, deve estar na 
parte inferior. Crianças localizam os 
elementos por sua disposição, sem 
interpretações. 

Materiais 

Estabilidade e 
sensibilidade 

Reconhecimento Definir um padrão 
de texturas por 
publicação. 

Texturas servem como legenda. Não 
utilizar a mesma textura para elementos 
diferentes dentro do mesmo contexto. 
Este é um dos critérios mais significativos 
para o desenvolvimento das figuras em 
livros infantis. Deve ser rigorosamente 
seguido em cada livro ou objeto 
projetado. 

Resistência Possível de ser 
trabalhado 
muitas vezes 

Materiais não 
perecíveis 

Utilizar de preferência materiais que não 
se deterioram com o tempo, como papéis, 
papelão, EVA, plásticos, tecidos, entre 
outros. 

Resistência Manipulável Materiais que não 
sujem 

Evitar nos materiais porosos, como 
tecidos e EVA, cores claras demais, a 
ponto de sujarem com o manuseio das 
figuras pelas crianças. 

continua 

continuação 
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Critério Requisitos  
de Usuário 

Requisitos  
de Projeto 

Especificações de projeto 

Resistência Manipulável Sem elemento 
cortante 

Nenhum elemento deve ser utilizado com 
as pontas agudas. Todas as pontas 
devem ser arredondadas, para evitar que 
até o papel possa ferir as mãos da 
criança durante a manipulação. 

Resistência Seguro Materiais que não 
machuquem 

Nada pode ser cortante ou perfurante, 
como o uso de algum plástico ou metal de 
maior dureza. Evitar elementos, como 
cordão solto, capaz de dar a volta no 
pescoço e sufocar a criança. Elementos 
pequenos devem ser bem fixados para 
não serem levados à boca. São cuidados 
básicos que se adotam com qualquer 
criança e que merecem cuidado aqui. 

Resistência Seguro Atóxico Nenhum dos materiais trabalhados na 
formação do livro e das figuras pode ser 
tóxico. Cuidar com o tipo de cola a ser 
empregada na construção das 
ilustrações. 

Universal 

Acessibilidade Compreensível Sentenças curtas Utilizar textos curtos e sintéticos, em 
linguagem simples, para facilitar o 
entendimento das crianças. 

Acessibilidade Legível para a 
baixa visão 

Contrastante Cores fortes, chamativas, como texto 
preto sobre fundo branco. Não usar cores 
claras, nem tons pastel. 

Acessibilidade Legível para a 
baixa visão 

Preferência por 
fonte do tipo bastão 

Escolha de fontes não serifadas como a 
Arial e a Verdana, tamanho 24 pt. Sempre 
que possível, utilize-as em negrito. 

Acessibilidade Compreensível Fonte caixa alta Utilize nos livros produzidos para crianças 
até cinco anos as letras impressas em 
caixa alta (maiúsculas). A alfabetização 
se inicia pelo reconhecimento deste tipo 
de caractere. 

Acessibilidade Compreensível Textos curtos De preferência, utilizar sentenças curtas, 
de até três linhas, para facilitar a 
observação e leitura. 

Acessibilidade Legível para a 
baixa visão 

Entrelinha maior A entrelinha deve ser de 1,5pt. Se a fonte 
for 24pt, a entrelinha deve ser de 30pt. 

continua 

continuação 
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Critério Requisitos  
de Usuário 

Requisitos  
de Projeto 

Especificações de projeto 

Acessibilidade Legível para a 
baixa visão 

Leiturabilidade Textos devem ser alinhados à esquerda, 
sem hifenização, com espaço entre os 
parágrafos. Não condensar fontes nem 
usar tracking negativo (espaço entre as 
letras). 

Acessibilidade Leitura para 
deficiente visual 

Texto em Braille Utilizar, na página par, sempre que 
possível, o texto em sua versão Braille. 
Para o uso do Braille, obedecer aos 
critérios da CBB. Não deve haver grifos e 
diferenças de tamanhos. 

Sentidos Estimulante Ter algo no livro 
que faça som 

Uso de materiais que, quando 
manipulados, emitam sons. Apenas um 
elemento com som no livro já torna a obra 
mais estimulante. Como exemplo, podem 
ser utilizados plástico-bolha, papel sujinho 
amassado ou pequeno guizo preso a uma 
das páginas. 

Sentidos Estimulante Ter algo no livro 
com aroma 

Sugere-se o uso de algum material com 
aroma. Porém, este item requer duplo 
cuidado, pois sempre há o risco de 
alergia e os aromas não permanecem por 
muito tempo fixados. 

Fonte: A Autora 
 

A partir da reunião dos critérios e da definição dos requisitos de projeto, fez-se 

uma avaliação do relacionamento entre eles, visando a uma melhor compreensão dos 

passos a serem cumpridos no momento de se representar as figuras táteis e tornar o 

objeto a ser projetado adequado à estimulação tátil. Esses passos dizem respeito ao 

modo como os critérios devem ser apresentados no produto a ser criado para os 

educadores. Estabeleceu-se uma reflexão acerca dos critérios de representação de 

figuras e dos critérios de projeto, de modo a colocá-los em uma ordem compreensiva 

aos usuários, atendendo aos requisitos de clareza e entendimento. 

Para tornar o produto a ser projetado simples, com baixo nível de complexidade 

e alto alcance, seria preciso estudar e planejar muito bem a maneira como os critérios 

seriam colocados em página, na forma de dicas, de modo a esclarecer o uso e a 

instruir os educadores, inicialmente. Ser pontual, sem parecer normativo, logo 

apontou-se como uma das premissas de projeto, assim como outros detalhes, que 

continuação 
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também demonstraram a necessidade de um bom planejamento antes da execução 

do projeto em si, a ponto de poder ser submetido à análise de educadoras do meio do 

ensino para as pessoas com deficiência visual.  
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6 Metodologia de pesquisa, métodos e materiais 

Pesquisar é conhecer a realidade. É levantar informações significativas e 
representativas existentes nesta realidade, às quais chamamos “dados”. Às 
vezes esses dados – atributos e características das pessoas e dos 
fenômenos que elegemos estudar – podem ser observados, contados, 
medidos diretamente. São informações tangíveis. Outras vezes, não. Muitos 
fenômenos que interessam ao educador e ao cientista não podem ser 
medidos ou observados diretamente. Nas Ciências Humanas, precisamos 
estimular respostas, questionar e observar para produzir os nossos dados. 
Esses dados, então, são examinados para que possamos lhes atribuir 
significados. Interpretamos e analisamos as informações coletadas para 
discernir padrões de respostas, tendências e associações. (DOXSEY & DE 
RIZ, 2003, p. 36) 

 

Questionar, observar e estimular respostas apresentou-se como um meio para 

compreender e conferir se os critérios levantados e o produto de design a ser 

projetado seriam adequados ao que se propõe. Por isso, aqui serão apresentados os 

procedimentos metodológicos para o processo de construção do guia para criação de 

figuras táteis. As escolhas são pertinentes à busca por responder ao problema de 

pesquisa: Como as figuras táteis podem ser representadas de modo a contribuir 
para o estímulo precoce de crianças com deficiência visual? Esta pergunta 

norteou o atendimento ao objetivo geral da pesquisa, que é: por meio do projeto de 
design orientado para o tato, é possível estabelecer um conjunto de diretrizes 
de reprodução de figuras táteis para o estímulo precoce em crianças com 
deficiência visual. A metodologia foi utilizada de forma que fosse possível chegar à 

resposta do problema e alcançar os objetivos propostos no início da pesquisa. 

 

6.1 Classificação da pesquisa 

Classificou-se o presente estudo segundo alguns critérios e procedimentos 

metodológicos. Referente à abordagem da pesquisa, este estudo se caracteriza como 

uma pesquisa qualitativa, a qual não se preocupa com a representatividade numérica, 

mas sim com o aprofundamento da compreensão de um grupo social, por exemplo.  
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Os pesquisadores que utilizam os métodos qualitativos buscam explicar o 
porquê das coisas, exprimindo o que convém ser feito, mas não quantificam 
os valores e as trocas simbólicas nem se submetem à prova de fatos, pois os 
dados analisados são não-métricos (suscitados e de interação) e se valem 
de diferentes abordagens (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 31) 

 

Conforme as autoras, na pesquisa qualitativa, o cientista é ao mesmo tempo 

sujeito e objeto de suas pesquisas. A pesquisa qualitativa preocupa-se, portanto, com 

aspectos da realidade que não podem ser quantificados, centrando-se na 

compreensão e explicação da dinâmica das relações sociais. 

As características da pesquisa qualitativa são: objetivação do fenômeno; 

hierarquização das ações de descrever, compreender, explicar, precisão das relações 

entre o global e o local em determinado fenômeno; observância das diferenças entre 

o mundo social e o mundo natural; respeito ao caráter interativo entre os objetivos 

buscados pelos investigadores, suas orientações teóricas e seus dados empíricos; 

busca de resultados os mais fidedignos possíveis; oposição ao pressuposto que 

defende um modelo único de pesquisa para todas as ciências. 

Quanto à natureza, o presente estudo se caracteriza como uma pesquisa 

aplicada, com objetivos do tipo exploratória, no qual o objetivo é proporcionar aos 

pesquisadores maior familiaridade com o problema, visando aprimorar ideias e facilitar 

novas descobertas. Uma pesquisa aplicada pretende gerar conhecimentos para 

aplicação prática, dirigidos à solução de problemas específicos. Envolve verdades e 

interesses locais (GERHARDT e SILVEIRA, 2009, p. 35). Já a pesquisa exploratória 

tem como propósito proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas 

envolve: (a) levantamento bibliográfico; (b) entrevistas com pessoas que tiveram 

experiências práticas com o problema pesquisado; e (c) análise de exemplos que 

estimulem a compreensão (GIL, 2010). 

Quanto ao procedimento, se caracteriza tanto como uma pesquisa bibliográfica 

como um estudo de campo. Pesquisa bibliográfica, porque grande parte das 

referências aqui pesquisadas é feita a partir do levantamento de referências teóricas 

já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos, como livros, artigos 

científicos, teses e sites. 
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Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que 
permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. 
Existem, porém, pesquisas científicas que se baseiam unicamente na 
pesquisa bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o 
objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema 
a respeito do qual se procura a resposta (FONSECA, 2002, p. 32). 

 

Já o estudo de campo porque, dos levantamentos bibliográficos, 

estabeleceram-se critérios para se investigar e coletar dados junto a educadoras que 

trabalham com a deficiência visual. “Já os estudos de campo procuram muito mais o 

aprofundamento das questões propostas do que a distribuição das características da 

população segundo determinadas variáveis” (GIL, 2010, p. 57). 

Mesmo que não faça parte dos apontamentos selecionados para a escrita final, 

ao longo do tempo de pesquisa foram feitas conversas com pessoas com deficiência 

visual, com o intuito de se aproximar da realidade dessas pessoas e de entender as 

dificuldades que enfrentam em suas rotinas e reconhecimento de imagens. 

Dentro deste estudo, a técnica para a coleta de dados utilizada foi a entrevista 

em profundidade ou semiestruturada. Entende-se que a escolha de utilizar a 

investigação qualitativa deve passar, necessariamente, pela reflexão de seus 

princípios epistemológicos e do âmago central, que é a busca dos significados 

atribuídos à experiência humana (MORÉ, 2015, p. 127), significados estes que vêm à 

tona por intermédio da proposta de entrevista qualitativa em profundidade e/ou 

semiestruturada.  

Nesse sentido, o diálogo proposto nesse tipo de entrevista, como um 

instrumento de coleta de dados, constitui-se em um “espaço relacional privilegiado” 

(MORÉ, 2015, p. 127), em que o pesquisador busca o protagonismo do participante. 

O reconhecimento dos mesmos permite ao pesquisador um melhor posicionamento 

tanto frente ao fenômeno investigado como a todo o processo de construção da 

pesquisa em si. A autora coloca que a entrevista em profundidade aponta para o 

necessário reconhecimento da intersubjetividade presente na pesquisa qualitativa, 

quando acena para a dimensão interativa da produção de conhecimento e a 

participação do observador no fenômeno observado.  

Para Gil (2010), este tipo de entrevista apresenta certo grau de estruturação, 

uma vez que se guia por uma relação de pontos de interesse que o entrevistador vai 
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explorando ao longo do desenvolvimento. Esta dimensão defronta-se com a busca 

constante da coerência do pesquisador com a realidade pesquisada. Nesse ponto, a 

entrevista em profundidade, enquanto pesquisa qualitativa, “não se legitima pela 

quantidade de participantes e sim pela qualidade, profundidade, detalhamento e 

contextualização de seus relatos” (MORÉ, 2015, P. 127). Assim, quando se analisam 

em profundidade os dados em seu conjunto, buscam-se as regularidades temáticas e 

os significados atribuídos às mesmas.  

De acordo com Moré (2015), é necessário incluir a dimensão contextual como 

condição inerente ao fazer do pesquisador qualitativo. “Esta dimensão no processo 

de construção e aplicação de uma entrevista em profundidade ou semiestruturada 

adquire papel decisivo nos rumos da entrevista e influenciará a produção de 

narrativas” (MORÉ, 2015, p. 127). Compreende-se o contexto da entrevista como um 

terreno gerador de significados que influenciam diretamente a mesma. Cumpre 

destacar que, ao falar da dimensão contextual, faz-se referência aos diferentes 

contextos que são transversais à entrevista. Assim, encontram-se o contexto cultural, 

o contexto regional, o contexto socioeconômico, o contexto do local da entrevista e o 

contexto da entrevista propriamente dita. Na entrevista qualitativa, convergem 

significados oriundos dos diferentes contextos do desenvolvimento humano, e que, 

necessariamente, um pesquisador qualitativo deve estar atento, visto que de maneira 

direta ou indireta estão influenciando decisivamente a construção dos significados dos 

participantes da investigação. À medida que o pesquisador conduz com habilidade 

este tipo de entrevista, poderá, após seu término, reconstruí-la de forma mais 

estruturada, tornando possível sua análise mais objetiva (GIL, 2010, p. 112) 

Além disso, a dimensão de estudo aqui apresentado configura-se como uma 

pesquisa explicativa/propositiva, ao identificar os fatores que determinam ou 

contribuem para a ocorrência dos fenômenos e avaliar e propor alternativas de 

solução para os problemas diagnosticados. “Este é o tipo de pesquisa que mais 

aprofunda o conhecimento da realidade, porque explica a razão, o porquê das coisas” 

(GIL, 2010, p. 28). 

Para complementar, o conteúdo apresentado como resultado da entrevista a 

ser realizada, as informações colocadas na análise de dados serão interpretadas de 

acordo com o método de análise de conteúdo, compreendida como um conjunto de 

técnicas de pesquisa cujo objetivo é a busca do sentido ou dos sentidos. Conforme 
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Bardin (1977, p. 47), a análise de conteúdo se caracteriza como um conjunto de 

técnicas de análise das comunicações “visando a obter, por procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 

(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos relativos às 

condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas mensagens”.  

Segundo a autora, a análise de conteúdo consiste em uma técnica 

metodológica que se pode aplicar em discursos diversos e a todas as formas de 

comunicação, seja qual for a natureza do seu suporte. O esforço do pesquisador é o 

de entender o sentido da comunicação, como se fosse o receptor normal, e, também, 

desviar o olhar, buscando outra significação, outra mensagem, passível de se 

enxergar por meio ou ao lado da primeira. 

Na sua evolução, a análise de conteúdo tem oscilado entre o rigor da suposta 

objetividade dos números e a fecundidade sempre questionada da subjetividade. 

“Entretanto, ao longo do tempo, têm sido cada vez mais valorizadas as abordagens 

qualitativas, utilizando especialmente a indução e a intuição como estratégias para 

atingir níveis de compreensão mais aprofundados dos fenômenos que se propõe a 

investigar” (MORAES, 1999)27. 

Como método de investigação, a análise de conteúdo compreende 

procedimentos especiais para o processamento de dados científicos. É uma 

ferramenta, um instrumento prático para a ação, sempre renovada em função dos 

problemas cada vez mais diversificados que se propõe a investigar. Pode-se 

considerá-la como um único guia, mas marcado por uma grande variedade de formas 

e adaptável a um campo de aplicação muito vasto, qual seja, a comunicação 

(MORAES, 1999). É acompanhada de um desvendar crítico, aplicável a discursos 

diversificados, que não deixa de ser uma análise dos significados (BARDIN, 1977). 

Sendo assim, o estudo desta tese se caracteriza pelo emprego de metodologias 

diferentes, porém complementares. 

 

 

27 http://cliente.argo.com.br/~mgos/analise_de_conteudo_moraes.html 
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6.2 Planejamento da pesquisa 

A classificação da pesquisa é útil para seu entendimento, compreensão de suas 

possibilidades e assimilação dos seus limites. Contudo, para estabelecer um confronto 

dos dados e apontamentos que são levantados com a realidade a qual se pretende 

aplicar, é necessário estabelecer o planejamento ou o desenho dos passos de 

pesquisa, sua operacionalização, objetivo de cada passo, buscando formalizar as 

etapas que devem se suceder, decompondo o processo em fases e interligando-as, 

conforme pode se conferido abaixo (Figura 21). 

 

Figura 20 – Etapas metodológicas 

Fonte: A Autora 
 

Breve descrição da imagem: figura composta de quatro retângulos, uma ao lado do outro, unidos por setas em curvas. O 
primeiro retângulo descreve a etapa de levantamento bibliográfico, com leitura, análise e interpretação de texto. O 
segundo retângulo descreve a etapa de proposição de critérios, com base conceitual, cruzamento de dados e criação da 
publicação. O terceiro retângulo descreve a etapa de estudo de campo, com entrevista em profundidade, análise do 
projeto e novas diretrizes. O quatro retângulo descreve a etapa de elaboração de guia, com planejamento, 
desenvolvimento de projeto e execução. 

 

Como pode ser compreendido ao longo dos capítulos, esta tese está 

estruturada em duas partes, sendo a primeira a investigação sobre o tema, que 

compõe a fundamentação teórica, e a segunda, caracterizada pelo desenvolvimento 

da pesquisa empírica, composta pelo levantamento dos critérios de representação de 

figuras táteis, elaboração de uma publicação para os mediadores e submissão desta 
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publicação à análise de educadoras especialistas no tema. A seguir, encontra-se o 

quadro (Quadro 3) que, demonstra que para cada objetivo específico da pesquisa, 

corresponde uma ou mais técnicas de pesquisa. Ressalta-se que alguns dos objetivos 

específicos tenham sido atingidos com a fundamentação teórica. 

 

Quadro 3 – Relação entre objetivos e técnicas de pesquisa 

Objetivo específico Técnicas/ 
procedimentos Ferramentas Análise 

Compreender as necessidades de 
percepção tátil de figuras das 
crianças com deficiência visual 

Levantamento 
bibliográfico 

Quadro 
descritivo Exploratória/ descritiva 

Identificar os modelos de desenhos 
percebidos pelas crianças 

Levantamento 
bibliográfico 

Quadro de 
conteúdo Descritiva, qualitativa 

Identificar critérios já existentes na 
reprodução de livros táteis 
ilustrados para crianças deficientes 
visuais 

Levantamento 
bibliográfico 

Síntese 
descritiva Explicativa 

Estabelecer um conjunto de 
diretrizes viáveis de serem 
reproduzidas, em seu nível de 
complexidade e acessíveis 
economicamente, para o estímulo 
precoce por meio de figuras táteis 

Diretrizes/ técnicas Síntese 
descritiva 

Explicativa, propositiva, 
qualitativa 

Confrontar o conjunto de diretrizes 
com a prática dos mediadores 

Entrevista 
semiestruturada 
(em profundidade)  

Interpretação 
e análise de 
conteúdo 

Propositiva/ qualitativa 

Desenvolver um guia para 
mediadores com o conjunto de 
diretrizes para a reprodução de 
figuras em livros táteis infantis para 
crianças com até cinco anos com 
deficiência visual 

Diretrizes / técnicas Síntese 
descritiva 

Explicativa / propositiva 
/ qualitativa 

Fonte: A Autora 

 

Desta forma, é possível compreender as etapas necessárias a serem 

percorridas, sempre com o foco amparado nos objetivos da pesquisa e direcionado 

pelo problema central. Com isso, vencido o levantamento bibliográfico e 

compreendido como os dados seriam levantados, passou-se pela etapa prática da 

pesquisa. 
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6.2.1 Processo de projeto de design: elaboração de uma cartilha 
Como visto anteriormente nesta pesquisa, foram estudados dois modelos de 

ensino de desenho para pessoas com deficiência visual. Além disso, levantaram-se 

critérios já empregados para a reprodução de figuras táteis, unidos com uma análise 

de eficácia na reprodução de figuras táteis para o reconhecimento e compreensão de 

pessoas com deficiência visual. 

Os apontamentos de cada um destes levantamentos foram analisados e 

confrontados, gerando uma síntese descritiva, a qual procurou estabelecer os critérios 

para a reprodução de figuras táteis segundo a classificação de etapas para a criação 

das figuras, definida em estrutura, diagramação, material e conteúdo. Após elaborado 

um quadro-síntese com todos os critérios elencados, que pode ser conferido no 

capítulo anterior, visando à organização das diretrizes obtidas, dedicou-se a um 

planejamento para a elaboração de uma publicação.  

No primeiro momento, a escolha recaiu sobre construir um instrumento de 

auxílio aos professores para a reprodução de figuras táteis, principalmente para a 

elaboração de livros infantis. Definiu-se, nesse momento, que a publicação seria do 

tipo cartilha, estruturada como um produto impresso e destinada aos educadores. Por 

ser dirigida aos educadores, compreendeu-se que a cartilha seria um instrumento 

adequado, considerando este produto editorial como um livro que dá passos, que 

ensina sem muita profundidade na conceituação dos assuntos trabalhados. 

 

6.2.1.1 Planejamento gráfico do projeto 

O ato de criar um projeto gráfico editorial contempla a passagem por etapas 

determinadas para que esse projeto possa acontecer. É comum encontrar discussões 

acerca da metodologia mais adequada a ser utilizada. Algumas se mostram lineares, 

como a de Munari (2008), outras mais sintéticas, como a de Frascara (1997), até 

aquelas oriundas do design de produto, como a de Gui Bonsiepe (1984).  

O objetivo neste estudo é anterior à discussão metodológica sobre as etapas 

adequadas e pertinentes ao processo de projeto de design editorial. O que é preciso, 

sim, é estabelecer algumas etapas necessárias ao ato de projetar, sempre focadas no 

produto final e tendo em mente o público-alvo para o qual se projeta. 
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Definiu-se, então, que, para a criação da publicação com os critérios de projeto, 

era preciso definir as características físicas da cartilha, tendo em vista seus custos de 

produção, e as características editoriais, a fim de que o projeto gráfico pudesse 

conduzir o leitor a uma identificação clara e precisa de todos os critérios apontados. 

É de praxe no projeto de design gráfico editorial se planejar a partir da definição 

de formato e do número de páginas que o produto deverá ter quando pronto. A 

metodologia para o projeto precisa definir a tecnologia e os materiais que serão 

trabalhados antes de iniciar o projeto gráfico em si, para que se otimize ao máximo a 

solução de projeto a ser proposta. O formato, o número de páginas e os materiais, 

como escolha de papéis e acabamentos, fazem parte da etapa criativa do projeto. Mas 

funcionam, também, como elementos de limitação, muitas vezes porque estão 

associados ao orçamento de reprodução de um projeto impresso. Escolhas 

adequadas nesta etapa de projeto se mostram eficazes para a natureza do produto 

final. Elas passam a trabalhar junto à definição do layout, funcionando como 

elementos de significação dentro do projeto, e que, por isso, por todo efeito de sentido 

que podem causar sobre o leitor, são escolhidos ainda antes do visual de página a 

ser criado. Além dos sentidos pretendidos com o uso dos materiais, a escolha nesta 

etapa do projeto dá mais consciência ao designer do tempo e dos custos de produção.  

Para uma definição do tamanho da cartilha, fez-se uma breve pesquisa sobre 

materiais com instruções para criação e projeto. Ainda, levando em consideração o 

público-alvo, era necessário pensar em algo leve, fácil de carregar e com um número 

de páginas não muito extenso, para poder ser lido e revisitado, de maneira agradável 

e convidativa ao leitor. Levando em consideração o custo de impressão e a 

possibilidade de poder imprimir a cartilha sob demanda (baixa tiragem), em período 

futuro, optou-se por trabalhar com o formato A5 (14,8 x 21cm) para o tamanho da 

cartilha impressa. Dentro deste formato, otimizou-se um número de páginas capaz de 

comportar todos os critérios e que não deixasse o guia muito extenso. Iniciou-se com 

um planejamento para 28 páginas. Contudo, como será visto a seguir, logo que o 

conteúdo passou a ser distribuído pelas páginas, esse número precisou ser ampliado 

para 40 páginas.  

Dentro desse número de páginas, o acabamento mais adequado para a cartilha 

seria o de dobra e grampo, denominado pelo jargão do mercado como “brochura”. É 

um acabamento fácil e de rápida resposta em gráfica, também de baixo custo. Como 
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papel, para esse tipo de material, definiu-se pelo papel do tipo offset, sendo utilizado 

com 120g/m2 nas páginas internas da cartilha e 230g/m2 para a capa. Esse papel é 

de alta alvura (branco), apresentando uma textura agradável ao toque. Por ser um 

papel poroso, facilita a leitura e não reflete a luz como os papéis que apresentam 

cobertura especial. 

A tipografia definida para os textos das páginas internas foi a Myriad Pro, 

comum nos computadores de sistema iOS e Microsoft, e aberta para amplo uso, sem 

necessidade de compra e atribuição de direitos autorais. Para os títulos, escolheu-se 

uma tipografia de hastes mais grossas, gerando maior contraste e peso. A fonte dos 

títulos é denominada Canaro W., e também possui livre acesso em sites de fontes 

para download, sem necessidade de atribuição e direitos autorais. Para o contraste, 

também, trabalhou-se com frequência com o uso do negrito e os tons amarelo e preto. 

Mesmo que o público-alvo não seja deficiente visual, é possível que os educadores e 

os familiares também possam possuir baixa visão, e o fundo branco ou amarelo com 

letra preta são os que mais contrastam para a leitura. 

As fontes foram testadas para serem trabalhadas em pesos diferentes, entre 

textos e títulos, de forma a estabelecer uma hierarquia para a leitura e a orientar o 

leitor para os pontos que deviam ser vistos com maior atenção. Além disso, para 

auxiliar em uma ordem de leitura e na hierarquia das informações, por critério de 

projeto gráfico entendeu-se necessário ter uma divisão de seção ao longo da cartilha. 

Para a capa, por se tratar de uma publicação destinada às crianças com 

deficiência visual, optou-se por trabalhar com imagens de mão, de maneira estilizada 

e meramente ilustrativa, porém, com a finalidade de transmitir a necessidade ao toque 

que deve ser trabalhada pelo texto na parte interna do projeto. 

Com as escolhas iniciais de projeto, era preciso definir a estrutura de conteúdo 

da cartilha. Ambos os projetos, editorial e gráfico, devem se complementar, o que 

indica que mudanças de projeto gráfico devem acontecer por conta de ajuste de 

conteúdo. E ajustes de conteúdo podem ser propostos por ordem de ajustes visuais 

e gráficos. 
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6.2.1.2 Planejamento editorial do projeto 

O planejamento editorial, como etapa de processo do design gráfico, específico 

para o design editorial, se dá por meio da ferramenta de projeto denominada espelho. 

Diz respeito à categorização dos assuntos que devem estar em uma publicação para, 

em seguida, pensar sua distribuição ao longo das páginas, de modo que a leitura faça 

sentido ao público-alvo. “As estratégias para organizar o conteúdo envolvem 

classificar o material em partes gerenciáveis relacionadas umas às outras: por tipo, 

da parte para o todo, por complexidade, cronologicamente, ou por relevância” 

(SAMARA, 2011, p. 20).  

Diante do espelho, muitas idas e vindas são recorrentes para ajustar o 

conteúdo em uma ordem de leitura que preze pelo entendimento. Como neste estudo 

cabe ao designer a dupla função, de planejar editorialmente e projetar, cada elemento 

passa a ser pensado como uma referência de conteúdo e de imagem. O objetivo é o 

de sempre garantir uma adequada compreensão do leitor, do público-alvo ao qual a 

publicação se destina. Ao mesmo tempo que o conteúdo precise fazer sentido de 

acordo com sua disposição ao longo das páginas, também precisam estabelecer 

função e significado as ilustrações que o acompanham. 

Era preciso planejar as páginas iniciais de modo que introduzissem o assunto 

ao leitor, contextualizando a razão de ser do guia, o porquê de seu conteúdo, a 

importância do trabalho de quem interage com as crianças com deficiência visual. Ao 

mesmo tempo que se entende que, a princípio, os educadores devam saber como 

trabalhar com as crianças nessa faixa etária, a pesquisa mostrou que nem sempre 

essa é a realidade da maioria. Por isso, a preocupação de destacar informações 

relevantes sobre o assunto e a sua contextualização. Além dos assuntos a serem 

trabalhados na cartilha, era necessário prever as páginas de estrutura de uma 

publicação, obrigatórias, como capa, quarta capa (contracapa), folha de rosto e ficha 

técnica. 

Como estrutura inicial para a cartilha, era necessário dar conta de: capa, folha 

de rosto, ficha técnica, ficha catalográfica, apresentação, sumário, capítulos iniciais 

de caracterização de deficiência e abordagem de estímulo precoce, capítulo maior 

descrevendo de forma ilustrativa a aplicação dos critérios de representação de figuras 

táteis, considerações e referências. 
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Como característica de projeto gráfico, iniciou-se a estimativa de páginas com 

o número total de 28. A partir da primeira listagem dos conteúdos, ainda sem a 

distribuição pelo espelho, percebeu-se que deveria ser um número de páginas maior. 

Avaliou-se como necessário o amplo uso de ilustrações para auxiliar na diagramação 

da cartilha e indicar, muitas vezes, o uso dos recursos ou dos critérios apontados. E, 

com isso, era preciso deixar com mais dicas e, ainda, contemplando zonas de 

respiros, de modo a equilibrar o projeto de forma visual. Além disso, para facilitar a 

compreensão, as ilustrações fazem um “gancho” visual importante que auxilia no 

entendimento das explicações do texto. Elas têm a função, no guia, de 

complementariedade com o conteúdo. Por isso, também, era preciso um número de 

páginas maior para demonstrar os critérios.  

Ainda, como o formato da cartilha é relativamente pequeno, foi necessário 

considerar cada página dupla como o espaço destinado à abordagem das 

informações iniciais, de apresentação do conteúdo e das razões de ser da cartilha. 

Assim sendo, caracterizou-se como essencial trabalhar no início, antes mesmo de 

abordar os critérios, com os seguintes assuntos: apresentação, conceito de 

deficiência visual, importância do estímulo precoce (para que o leitor entenda, de fato, 

da razão da cartilha), apresentar o livro como instrumento para o aprendizado infantil. 

Assim, entendendo as razões do projeto, o leitor estaria apto a passar para a 

construção das figuras táteis. Essa se configura como a segunda parte da cartilha. -

se com uma página dupla de introdução sobre como reproduzir as figuras táteis. A 

partir daí, os critérios são apresentados conforme a classificação apresentada na 

tabela do capítulo anterior desta tese. Seguem a sequência de materiais, estrutura, 

diagramação, figuras, vocabulário pictográfico. Por último, um fechamento com as 

considerações finais sobre o projeto, seguido das referências e contracapa. 

Como característica de conteúdo, o texto deveria ser simples, de linguagem 

clara, de frases curtas e fácil compreensão. Deu-se preferência, por exemplo, para a 

apresentação da cartilha, de tratar das informações em tópicos curtos, para ir direto 

ao ponto de entendimento, em uma estratégia de encantar e convencer o leitor 

rapidamente dos pontos trabalhados nos critérios. 

O planejamento editorial, com a distribuição dos conteúdos por página, 

apresentado no formato de espelho pode ser conferido a seguir (Figura 22). 
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Figura 21 – Planejamento editorial da cartilha (espelho) 

 

Fonte: A Autora 

Breve descrição da imagem: a imagem é composta de 40 retângulos, divididos em 3 colunas e 7 linhas. O primeiro 
retângulo e o último aparecem sozinhos. Os demais são unidos em duplas, pois simulam as páginas de um livro, quando 
ficam lado a lado. Cada retângulo recebe um número de página. E dentro de cada um deles há a descrição do conteúdo 
que irá na página. 
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Esse planejamento foi submetido à projetação, dando origem a um produto 

editorial físico, em formato de livreto, denominado de cartilha. 

 

6.2.1.3 Definição do produto cartilha 

A preocupação inicial estava em fazer um projeto gráfico atrativo, leve, fluido, 

mas invisível, sem chamar mais atenção do que o conteúdo. Era preciso destacar os 

pontos importantes, mas dando visibilidade aos principais critérios, a fim de que o 

educador/leitor ou família/leitura pudesse compreender e se sentir convidado a aplicar 

as diretrizes ali propostas.  

Considerou-se importante, como premissa de projeto, o uso de imagens para 

ilustrar algumas páginas. Foram relacionadas algumas fotografias para serem 

utilizadas, contextualizando o universo de exploração tátil. Essas imagens foram 

empregadas nas páginas de textos mais extensos e de contextualização da temática. 

Foram escolhidas por suas cores, remissão ao uso das mãos e de elementos táteis 

ou com texturas e coloridos. São fotografias de banco de imagens, compradas, com 

autorização devidamente cedida para a reprodução editorial, cuidado essencial para 

o trabalho com publicações, principalmente as que tiverem fins comerciais (Figura 23).  

 

Figura 22 – Exemplo do uso de imagens no projeto da cartilha 

 
Fonte: A Autora 

 

Breve descrição da imagem: figura colorida de uma página dupla da cartilha. Na página da esquerda há uma fotografia 
com peças de EVA com texturas e a mãozinha de uma criança montando as pecinhas. Na página da direita há um título 
em letras grossas que trata da Importância do Estímulo precoce e texto em letras menores abaixo dele. 
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Já para as páginas de apontamento de uso dos critérios para a elaboração de 

figuras táteis, pensou-se na utilização de ilustrações para auxiliar na compreensão, 

exemplificação e colocação de alguns elementos. As ilustrações não tinham o objetivo 

de se destacarem diante do conteúdo, apenas de marcarem o que estava sendo dito 

em texto, em uma função de complementariedade. Por isso, os desenhos foram feitos 

pela própria autora da tese. São do tipo outline, em que preponderam linhas, usando 

fundo ou preenchimento apenas quando é necessário destacar algum elemento 

(Figura 24). 

 

Figura 23 – Exemplo de ilustração utilizada na cartilha 

 
Fonte: A Autora  

 

Breve descrição da imagem: figura em tons de cinza, que contém uma página dupla da cartilha. Na página da esquerda, 
no canto superior há o número 4 e o título Figuras. Ao centro há o desenho de uma página de livro com a imagem de um 
bonequinho, com nuvens e uma borboleta. Dessa imagem de páginas saem setas que apontam para os conteúdos de 
elementos geométricos, localização, não sobrepor, não usar perspectiva e proporção.  

 

Apoiando o destaque visual das ilustrações, criou-se um recurso de lembrete, 

com tipografia em vermelho e o ícone de uma mão, em uma remissão de cuidado com 

o tato (Figura 24). Esse recurso foi utilizado para complementar informação de página 

e, com frequência, para reforçar dados já trabalhados, com o intuito de que os pontos 

essenciais fossem devidamente compreendidos. Essas informações de lembrete 

foram diagramadas de modo periférico nas páginas, ficando sempre nas margens 

externas, pontos focais de leitura. 
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Figura 24 – Exemplo do uso de lembretes na cartilha 

 

Fonte: A Autora 

 

Breve descrição da imagem: Figura que representa a página dupla da cartilha. No canto superior esquerdo há o número 
1 e o título materiais. O texto está dividido em duas colunas largas. No canto inferior esquerdo da página esquerda e da 
página direita há um texto em coluna estreita em letras vermelhas, com titulo lembre-se e com o desenho de uma mão 
com o indicador apontado para cima.  

 

Para facilitar o entendimento de cada critério abordado ao longo da cartilha, 

foram criados estilos de títulos para cada ponto abordado, sempre em negrito, fazendo 

cada um deles ressaltar ao contexto de uso ao qual se destinava. Os textos foram 

trabalhados em formato de itens, já que alguns critérios possuíam colocação única e 

outros mais de um apontamento para o mesmo cuidado. Além disso, cada um dos 

blocos de texto dos critérios recebeu seu apontamento à ilustração, por meio de setas, 

fazendo referência ao que mencionava como uso. Assim, considerou-se não haver 

dificuldade de compreensão ao que estava sendo abordado. 

Como ilustração, também, utilizou-se a referência aos desenhos do vocabulário 

pictográfico das autoras estudadas nesta tese, de modo a exemplificar o estilo de 

construção de figuras por meio dos elementos geométricos. Para não haver dúvidas, 

também exemplificaram-se, por meio de desenhos, as figuras geométricas básicas, 

como retas, curvas, quadrados, círculos e triângulos (Figura 26). 
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Figura 25 – Página com os exemplos do vocabulário pictográfico 

 

Fonte: A Autora 

 

Breve descrição da imagem: figura que simula a página dupla da cartilha. No canto superior esquerdo há o número 4 e o 
título figuras. Abaixo há um pequeno texto. Logo abaixo o desenho da figura de uma menina, um menino e uma pessoa 
sem cabelos. Abaixo, um texto em vermelho e a figura de um gato. Na página da direita há um título em letras pequenas 
chamado figuras geométricas básicas. Abaixo dele há o desenho de linhas retas, linhas curvas, quadrado, retângulo, 
círculo, elipse e triângulo. 

 

Por mais que sejam informações que pudessem ser de conhecimento do 

público leitor, cabe ao designer o reforço e a definição de um entendimento comum, 

facilitando a compreensão de cada item trabalhado naquele contexto. Quando se 

fecham as possibilidades de interpretação, não deixando lacunas para muitos 

questionamentos, melhor passa a ser o entendimento daquilo que se propõe.  

Com todos esses cuidados tomados, incluindo uma criteriosa revisão 

gramatical, a cartilha foi encaminhada para uma gráfica expressa, para ser impressa, 

ainda dentro dos moldes de um projeto-piloto. Foram impressos oito exemplares da 

cartilha, em cores, em formato real, para que pudessem ser devidamente apreciados 

e avaliados, tanto como produto de design editorial como pelo seu contexto de uso, 

aplicação e validação dos critérios nela apresentados. O resultado final pode ser 

conferido a seguir (figura 26) e, também, conferida na integralidade, no Apêndice 01. 
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Figura 26 – Imagem das cartilhas impressas 

 

Fonte: A Autora 

 

Breve descrição da imagem: fotografia colorida das cartilhas, com capas amarelas e letras pretas. Há quatro cartilhas 
sobrepostas e por cima delas uma cartilha aberta, em uma página que traz o conteúdo sobre figuras. 

 

As cartilhas foram então, preparadas para a submissão e análise aos 

apontamentos de educadoras com experiência no ensino de crianças com deficiência 

visual. 

 

6.2.2 Formatação para a análise  
Com o produto editorial cartilha pronto, a investigação prática do projeto de 

design editorial de diretrizes para a reprodução de figuras táteis foi levada à 

apreciação e análise de educadoras com prática e experiência na educação de 

crianças com deficiência visual. As educadoras foram selecionadas pelo seu 

conhecimento de formação e pela ampla experiência na convivência com rotinas que 

exigem estímulos e uso do tato de diferentes maneiras. As educadoras participam de 
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um grupo de estudos, e o convite para participarem da dinâmica foi feito a este grupo. 

Para a apreciação da cartilha, estabeleceu-se um encontro em grupo, com cinco 

educadoras participantes, sendo uma delas uma pessoa com deficiência visual e 

especialista na educação de pessoas com deficiência visual. A análise das cartilhas 

aconteceu por meio de uma entrevista semiestruturada em profundidade, em grupo, 

em que foram elencados e discutidos os apontamentos e critérios trabalhados na 

cartilha. Estabeleceu-se um roteiro inicial com questões apoiadas em teorias e 

hipóteses de interesse ao estudo, tendo origem no problema de pesquisa e buscando 

tratar da amplitude do tema de acordo com as entrevistadas (Quadro 4).  

 

Quadro 4 – Roteiro para a observação e análise dos pontos apresentados na cartilha: 

Roteiro de questões iniciais 

1. Qual é o seu nome? 

2. Qual é a sua idade? 

3. Qual é a sua formação profissional? 

4. Qual é a sua função no campo da educação? 

5. Uma cartilha que estabeleça diretrizes para a reprodução de figuras táteis 

para as crianças entre zero e cinco anos é importante para a educação? 

6. Faz sentido, em termos pedagógicos, determinar a idade das crianças, desta 

maneira? 

7. É possível entender as razões da cartilha na apresentação em tópicos? 

8. Relacionar critérios quanto a materiais, estrutura, diagramação e figuras é 

esclarecedor para projetar as figuras e criar um livro? 

9. O uso do vocabulário pictográfico, com exemplos construídos com elementos 

geométricos, faz sentido para criar figuras táteis? 

10. A relação dos principais materiais apresentados é compatível com os 

materiais já empregados em sala de aula? 

Fonte: A Autora 

 

Este tipo de entrevista semiestruturada destaca-se por estar centrada no 

problema e por ocorrer com especialistas. Com isso, há um guia de questões e 

estímulos com base no objeto de pesquisa, que atua de forma diretiva, para extrair 

dos especialistas importantes contribuições da experiência profissional para o campo 



 172 

em questão (CARDOSO, 2016). Como medidas para minimizar riscos aos 

participantes da pesquisa, foi elaborado um Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido – TCLE (Apêndice 02), e as cinco educadoras terão seus nomes 

preservados, sendo doravante denominadas educadora#1, educadora#2, 

educadora#3, educadora#4 e educadora#5.  

A contribuição de cada educadora foi de extrema importância, por trazerem 

realidades muitas vezes comuns e, outras vezes, complementares. Escolhidas por 

suas especialidades, elas foram classificadas conforme a seguir (Quadro 5). 

 

Quadro 5 – Caracterização das participantes 

Educadora Função 

Educadora #1  Especialista em educação especial com enfoque na educação infantil. Atua há 
19 anos no Centro de Apoio Pedagógico para Atendimento às Pessoas com 
Deficiência Visual (CAP-RS), vinculado à Secretaria de Educação do Rio 
Grande do Sul. 

Educadora #2 

 

Professora da sala de recursos da Rede Pública Estadual e Municipal em 
Porto Alegre. É deficiente visual. 
Graduada em Licenciatura em Letras pela Pontifícia Universidade Católica do 
Rio Grande do Sul (1988), Pós-Graduação em Educação de Jovens e Adultos 
pela Universidade La Salle - Canoas RS (2002), Especialização em 
Audiodescrição pela Universidade Federal de Juiz de Fora (2015) e Mestrado 
em Política e Gestão de Educação pelo Instituto Universitário - Centro Latino-
Americano de Economia Humana (2011). Consultora em audiodescrição. Tem 
experiência na área de Educação, com ênfase em Educação Especial, 
atuando principalmente nos seguintes temas: inclusão, acessibilidade, 
deficiência visual, recursos inclusivos, audiodescrição, escrita e leitura Braille. 

Educadora #3 

 

Designer com experiência em Design de Produto. Participa de pesquisa com 
livros para estímulo tátil. Tem experiência em sala de aula com o uso de 
recursos táteis para crianças entre três e quatro anos de idade. 

Educadora #4 

 

Pedagoga e mestranda em educação especial e processos inclusivos. 
Participa de pesquisa com livros para estímulo tátil. 

Possui experiência em alfabetização de crianças com deficiência intelectual e 
alfabetização tecnológica de crianças com autismo. Participou de feiras onde 
desenvolveu jogos e alfabetos em Braille. 

Educadora #5  Mestre em Educação pela UFRGS. Possui graduação em Letras Português e 
Inglês pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS (2008). 
Especialização em Neuroeducação e Educação Especial. Pesquisadora da 
área da Linguagem, Literatura e Educação Especial. Pesquisadora do projeto 
ARCA (Alfabetização com Recursos Abertos e Comunicação Alternativa). 

Fonte: A Autora 
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A dinâmica foi realizada em grupo, com a presença das cinco participantes, 

além da pesquisadora. A dinâmica contou com a gravação de voz e também com 

parte dela sendo gravada em vídeo. As gravações foram feitas, única e 

exclusivamente, com o propósito de arquivar os dados para que a pesquisadora 

pudesse voltar a eles quantas vezes fossem necessárias para realizar uma adequada 

análise. Para fins de pesquisa, as gravações ficarão arquivadas até findar o tempo da 

tese. Após esse período, serão apagadas. 

Para um melhor aproveitamento do tempo da dinâmica, que ficou estabelecido 

em três horas, foi encaminhado o arquivo da cartilha em PDF para as educadoras por 

e-mail. O encontro para a dinâmica foi feito em uma sala da Faculdade de Educação 

da UFRGS, onde as educadoras mantém encontros frequentes, justamente para 

discutirem questões relacionadas à produção de materiais para pessoas com 

deficiência visual. Todas elas são consideradas especialistas no que fazem. São 

pessoas que se conhecem de convivência de pesquisa ou por estarem em ambientes 

comuns na educação. 

Todas se propuseram a auxiliar a educadora com deficiência visual, ajudando 

na identificação do material ou de algum recurso impresso na cartilha que não teve 

uma completa descrição no arquivo de texto anteriormente enviado a esta educadora. 

E todas elas contribuíram de forma espontânea e amigável com esta pesquisa, por 

considerarem cada pequeno avanço de grande valia neste universo das pessoas com 

deficiência visual. 

A dinâmica iniciou com uma apresentação da pesquisadora e a 

contextualização da pesquisa e das razões para o encontro. Direcionou-se a razão 

das escolhas de acordo com uma compreensão do universo de pesquisa do campo 

do design. Colocou-se o porquê de se trabalhar na pesquisa da tese, um entendimento 

resumido sobre o assunto e se passou ao roteiro de perguntas. A intenção era a de 

seguir o roteiro e ir abastecendo cada uma das indagações com as respostas que 

fossem atribuídas. 

Contudo, o que houve foi uma sobreposição de considerações. A partir do 

momento que a primeira educadora se apresentou, ela já passou a fazer algumas 

observações, o que abriu o precedente para a complementariedade das demais. Por 

considerar essa dinâmica bastante oportuna para a pesquisa, permitiu-se que as falas 
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se sobrepusessem. O objetivo era poder extrair o maior número de considerações 

possíveis sobre cada ponto da cartilha. 

Em alguns momentos, no entanto, quando o assunto parecia se distanciar do 

objetivo principal, possibilitou-se interromper com colocações apropriadas e retomar 

o rumo das considerações. Da mesma forma, quando muitos conceitos diferentes se 

afirmavam como possíveis, dando espaço a muitos “eu acho”, considerou-se 

necessário intervir para buscar um entendimento comum, que pudesse ser de 

concordância coletiva, de modo a poder ser modificado ou acrescentado na cartilha. 

Cada uma das educadoras contribuiu com maior ênfase de acordo com sua 

área de trabalho. Isso, de certa forma, pode ser considerado bastante significativo, 

pois, dessa maneira, as considerações são complementares, contribuindo para a 

riqueza da pesquisa e das experiências relacionadas com a prática na educação. 

Após a dinâmica e após revisitar a gravação desta por mais de um momento, 

os dados da pesquisa foram analisados e confrontados com o levantamento 

bibliográfico dos modelos de ensino de desenho e dos critérios para a reprodução de 

figuras táteis, gerando uma síntese descritiva que procurou identificar novos critérios, 

correções e ajustes. Cabe salientar que, ao longo das observações das educadoras, 

tornou-se necessário o controle por parte da pesquisadora para que o objetivo da tese 

fosse contemplado, não direcionando esta pesquisa para responder às inquietações 

da área da educação ou até mesmo da área de linguagem, mas sim confluindo em 

um instrumento de fácil compreensão e entendimento, aplicável, a partir de um olhar 

do campo do design. 
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7 Análise dos principais apontamentos 

Submeter o instrumento à apreciação e análise de educadoras formadas e 

experientes na área do ensino de crianças com deficiência visual foi de suma 

importância para um adequado direcionamento do produto, resultado do estudo desta 

tese. A primeira de duas análises previstas teve a duração de três horas. Mesmo com 

um roteiro semiestruturado, a dinâmica acabou por contemplar idas e vindas na 

abordagem dos conteúdos. Entende-se que, desta maneira, os retornos e as reflexões 

acerca dos critérios e posturas ali colocados tenham sido mais produtivos para a 

elaboração da publicação, com maior eficácia ao propósito ao qual se destina.  

Para um melhor e adequado aproveitamento do tempo de entrevista em grupo, 

as educadoras receberam previamente a cartilha em meio digital (formato PDF), com 

o propósito de se apropriarem do conteúdo e da abordagem feita sob o olhar do 

design. A decisão de entrega de arquivo em formato digital ocorreu, também, para 

permitir a educadora com deficiência visual que pudesse se apropriar do conteúdo. 

Para ela, foi entregue um arquivo em formato de texto (.doc) com todos os textos da 

cartilha e com as figuras descritas para seu adequado entendimento. No início da 

dinâmica, cada uma delas recebeu um exemplar impresso da cartilha, para que 

pudessem, então, folhear e conferir in loco a exposição dos critérios para a reprodução 

das figuras.  

Antes de entrar nos pormenores levantados pelas educadoras, cabe aqui 

salientar que a maior parte dos critérios apontados ao longo da cartilha estavam 

alinhados com as práticas das educadoras, em coerência nas suas rotinas de ensino 

e pesquisa com pessoas com deficiência visual, e alinhados, também, com todas as 

observações que têm ao longo dos anos de experiência. Critérios sobre tamanho de 

fonte, suportes, materiais, estrutura enquanto livro, referências ao Braille apontados 

na publicação poderão ser todos aproveitados, resguardando adequações de 

linguagem e a maneira como alguns pontos são apresentados. 

Por isso, aqui serão levantadas algumas considerações que se mostraram 

significativas, sem necessariamente obedecer a uma ordem na qual aconteceram no 

decorrer dos apontamentos das educadoras. Antes mesmo de ser submetido às 

educadoras, no momento em que se teve contato com a cartilha impressa, percebeu-
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se que o tamanho da fonte escolhida para os textos acabou ficando pequena para um 

projeto impresso. Com isso, a tipografia foi considerada com necessidade de melhora.  

Como análise, um primeiro ponto a ser considerado relevante foi a análise da 

cartilha e seu público-alvo. Este foi um ponto discutido e revisitado muitas vezes ao 

longo da dinâmica. Impresso na capa estava “cartilha para educadores”. Questionou-

se o foco nos educadores com bastante ênfase. Entende-se que eles sejam o público 

principal, que serão os educadores que mais usarão a cartilha. Porém, a cartilha traz 

contribuições que podem, e devem, ser aproveitadas também pelos pais, cuidadores 

e quaisquer pessoas de convivência das crianças com deficiência visual. Depois de 

algumas hipóteses acerca do público-alvo, a educadora#2 sugeriu que a cartilha fosse 

destinada aos mediadores, de forma ampla, já que o termo mediador contempla não 

só os educadores, mas também os pais, familiares, babás e cuidadores de maneira 

abrangente. Além disso, a partir do momento que se decidiu por trabalhar com a 

perspectiva sócio-histórica de Vigotsky, a questão da mediação assume protagonismo 

na educação e no desenvolvimento da criança. 

Tão determinante quanto o público-alvo, as educadoras, em unanimidade, 

compreenderam que era preciso questionar a cartilha enquanto objeto, enquanto tipo 

de publicação. Entendem que, sendo os educadores o principal público-alvo, a 

publicação não poderia ser nomeada de cartilha, pois este conceito é atribuído ao livro 

que ensina os primeiros rudimentos de leitura às crianças. Mesmo que possa ter 

outros significados no campo do design, ela é vista como algo não muito adequado 

ao universo dos educadores (ao menos neste contexto). Também encaram a cartilha 

como algo impositivo, duro, diferente do caráter de orientação que apresenta o 

material. A educadora#5 sugeriu, então, que a nomenclatura mais adequada fosse a 

palavra “guia”, uma vez que o propósito da publicação é justamente oferecer critérios, 

ou diretrizes, que guiam a reprodução de figuras, mas que, não necessariamente, 

sejam regras taxativas ou que a publicação seja vista como um instrumento de 

obrigação. O guia orienta passos, atende a um contexto, porém não é visto como algo 

obrigatório ou até “antipático, como a cartilha”, como afirmou a educadora#1. Por isso, 

a partir desse momento, neste estudo, a cartilha passa a ser denominada de guia. 

Outros dois apontamentos foram de extrema importância, principalmente 

porque, para o guia, foram abordados de maneira diferente de como as educadoras 

colocaram. O primeiro apontamento diz respeito à idade das crianças para a qual o 
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guia propõe os critérios. Mesmo que os elementos sugeridos tenham se originado de 

um estudo focado na estimulação precoce, especialmente destinada às crianças da 

educação infantil, com até cinco anos de idade, a educadora#2 sugere que no guia 

essa informação não esteja explícita; segundo sua prática de sala de aula, muitas 

vezes chega até ela um aluno, de idade já equivalente ao ensino médio, por exemplo, 

mas que não recebeu os ensinamentos básicos de uma educação infantil. É neste 

ponto que a educadora#2 questiona “precoce com relação ao quê?”. Conforme ela, o 

estímulo muitas vezes não acontece quando a criança é pequena, e o guia vem 

justamente auxiliar para que educadores de crianças que não receberam esse 

estímulo possam a trabalhar para recuperar premissas de estímulo ao tato, as quais 

são equivalentes ao ensino de base. Sendo assim, para que o guia seja considerado 

um instrumento de melhor aproveitamento, deve-se deixar claro que ele se dedica à 

aplicação de critérios para o estímulo de reconhecimentos básicos – mas que esse 

estímulo pode acontecer, sim, além dos cinco anos de idade. 

É importante salientar que toda a pesquisa feita com base no desenvolvimento 

infantil e destinada às crianças com até cinco anos não perde relevância. Para o guia, 

sim, esses apontamentos são essenciais. Porém, o guia precisa estar aberto para as 

crianças de idade mais avançada e que não receberam ensinamentos básicos no 

início da vida e até mesmo para jovens e adultos que não tiveram a estimulação levada 

a efeito na idade apropriada. 

O segundo apontamento diz respeito à clareza e ao reforço do papel do 
mediador. A educadora#5 ressaltou que é preciso deixar claro, mesmo que o 

mediador (enquanto professor) já saiba, que o papel dele é fundamental para que o 

estímulo e a predisposição ao tato ocorram na criança. A educadora#1 reforçou: “uma 

criança que nasce, e enxerga, quando mama já desenvolve o instinto de tocar, de 

agarrar, quer segurar com suas mãos o seio da mãe. Já uma criança que nasce cega, 

se a mãe não direcionar sua mãozinha, se não estimular a tocar e a agarrar, a criança 

não terá esse mesmo instinto”. Este exemplo ilustra a importância da postura ativa da 

pessoa que fica com a criança, sejam os pais, outros familiares, babás, professores. 

É preciso haver a predisposição para que leve os elementos ao alcance das mãos, 

ensine a tocar, direcione o tato, além de explicar, contar histórias, ser divertido e lúdico 

nos exemplos que possa dar.  
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Por isso, a necessidade de se destacar a importância e o determinismo do 

papel do mediador no desenvolvimento dessas crianças. Colocar essa informação no 

guia, segundo as educadoras, vem ao encontro da premissa de se estimular 

precocemente as crianças, haja vista que na idade até cinco anos, principalmente, 

elas são muito dependentes dos mediadores, além de um texto introdutório abordando 

falar ao longo do guia em apontamentos. Ainda, ressaltando esse papel, entende-se 

que é preciso deixar claro no guia as etapas do estímulo tátil, para que o mediador 

saiba quais os passos que precisa seguir para ter eficácia no incentivo ao uso do tato 

pela criança. A educadora#2, que é deficiente visual, é contundente em afirmar que o 

mediador precisa proporcionar à criança que toque e conheça o animal ou objeto que 

deva ser reproduzido tatilmente em forma anterior, por meio de reproduções em 3D. 

“Sem poder tocar em um cavalo (mesmo que seja um brinquedo), a criança não tem 

como reconhecer sua representação plana em forma de figura”, comentou a 

educadora. Indicar os passos, a figura em três dimensões, orientar a colocação da 

mão, o movimento que deve ser feito para uma melhor percepção do tato são 

atribuições do papel do mediador.  

Além disso, as educadoras entendem que, por mais que muitos critérios 

apontados no guia tenham surgido das relações das figuras táteis reproduzidas em 

livros ilustrados, eles não sejam exclusivos a esse tipo de suporte. Aliás, justamente 

por estar pensando no encorajamento ao tato de crianças pequenas, que não têm 

conhecimento do objeto livro, os critérios apresentados podem ser destinados à 

reprodução de figuras em suportes variados, não exclusivamente aos livros. As 

professoras podem trabalhar em sala de aula com cartazes, caixas identificadas de 

brinquedos, lâminas ilustradas e, também, livros. E consideram importante deixar isso 

explícito aos leitores do guia, para compreenderem todas as possibilidades de 

aplicação das figuras táteis sugeridas, não restritas apenas ao objeto livro. Entendem 

que o livro traz o aporte para a reprodução das figuras táteis e sua percepção, mas 

que a aplicação destas figuras, sob os mesmos critérios, pode ser feita em outros 

suportes. 

Em termos de redação, é preciso deixar claro que o guia se destina tanto a 

explorar os critérios de reprodução de figuras táteis para as crianças cegas quanto 

para as crianças com deficiência visual, o que inclui as crianças com baixa visão e 

as diferentes peculiaridades que cada tipo de baixa visão tem. Por isso, será preciso 
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acrescentar, no decorrer dos capítulos do guia, um capítulo destinado para as 

características destinadas a atender às crianças com baixa visão, como contraste 

entre cores e o emprego de fontes grandes. Critérios como esses são abordados ao 

longo do guia. Contudo, para um entendimento mais adequado, as educadoras 

acreditam que seja melhor trabalhar um capítulo à parte sobre estas características. 

Desta forma, fica mais clara a compreensão e facilita a pesquisa. 

Um dos pontos mais criticados pelas educadoras diz respeito ao desenho das 

figuras relativas ao vocabulário pictográfico, sugerido pelas autoras Duarte e Piekas 

(2010). Para as educadoras, não há razão para que se usem, exclusivamente, formas 

geométricas na composição das figuras táteis. Entendem que as formas necessárias 

devam ser simples, o mais simples possível, segundo a educadora#2, para evitar 

dificuldades de compreensão das crianças. Porém, tentar sugerir que o corpo de um 

gato ou de um porco tenha as mesmas formas, mudando apenas pequenos detalhes 

como o rabo do porco ou o bigode do gato, talvez seja confuso para as crianças. 

Segundo elas, é preciso salientar, também na parte dos desenhos sugeridos, que 

cada mediador deverá compreender o nível da criança que educa, para saber 

exatamente quais desenhos e recursos de reprodução utilizar. “Para quem é de Porto 

Alegre, por exemplo, um porco pode ser representado pela figura como apresentada 

no guia, se utilizando de EVA cor de rosa. Mas, para mim, que sou do interior, um 

porco é sujo e preto, precisando ser representado de outra forma”, comentou a 

#educadora5. Sendo assim, a sugestão é de que alguns desenhos sejam sugeridos, 

mas que se deixe claro que devam ser utilizadas apenas figuras simples, sem 

exclusivamente serem formas geométricas, e sempre dentro do contexto de vida da 

criança e de acordo com os conhecimentos e entendimentos de mundo que ela já 

possa ter.  

Outro ponto bastante criticado pelas educadoras recaiu sobre o uso do termo 

estímulo. De acordo com a educadora#2, o termo estímulo remonta ao conceito de 

choque, de algo externo que é empregado sobre a criança. Conforme ela, na 

educação evita-se utilizar este termo. Contudo, para fins desta pesquisa, como já 

explicado anteriormente, considera-se a visão psicológica do conceito de estímulo, 

que diz respeito a um padrão que é registrado pelos sentidos e que constitui a base 

do comportamento e da percepção. Por isso, a permanência do uso deste termo. 
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Por último, e não menos importante, as educadoras compreendem que é 

essencial destacar ao longo de todo o guia pequenas dicas de como o mediador pode 

ser determinante nas aplicações dos critérios sugeridos. Entre essas funções, a 

educadora#3 sugere que o mediador sempre auxilie com coordenadas, passando 

orientações de elementos que possam estar à esquerda e à direita, em cima e 

embaixo. Ainda, referencie proporções e explique sobre as diferenças existentes 

entre o tamanho de uma árvore e uma casa, por exemplo, ou de uma borboleta e um 

elefante. São noções que precisam ser ensinadas para as crianças, pois não existe a 

possibilidade de explorar com o tato elementos tão grandes. Esse reconhecimento e 

a possibilidade de comparação nunca serão desenvolvidos se não forem explicados. 

“Certas noções precisam ser ensinadas o tempo todo”, afirmou a educadora#3. Esta 

colocação vem ao encontro dos pontos de coordenadas e proporção trabalhados pela 

pesquisadora Pillar Correa e discutidos em capítulo anterior. 

Por entenderem que o guia possa ser um instrumento de grande auxílio para a 

compreensão dos educadores – e mediadores de forma ampla – de como trabalhar a 

representação das figuras com as crianças com deficiência visual, as educadoras 

sugeriram, ainda, o acréscimo de um capítulo final ao guia. Este capítulo estaria 

destinado a relacionar outras tecnologias existentes, possíveis de serem aplicadas 

tanto para a reprodução de figuras como de apoio ao ensino às crianças com 

deficiência visual. Seria uma forma de abrir o conhecimento sobre novas tecnologias. 

Há uma preocupação por parte delas sobre o desconhecimento existente acerca dos 

novos instrumentos já utilizados. Entendem que a necessidade de altos investimentos 

é um dos entraves para a procura de novos recursos, mas que a ampliação do 

conhecimento possa despertar o interesse e o aprendizado sobre os mesmos.  

Desta dinâmica, um dos relatos que ficou marcado durante as trocas, não por 

contribuições específicas ao guia, mas por uma tentativa de compreensão de como 

funciona o entendimento de uma pessoa cega, e de reforço à pesquisa de 

compreensão da figura tátil por pessoas com deficiência visual, foi de que a memória 

precisa ser constantemente “abastecida”. Segundo a educadora#2, muitos 

conhecimentos que um cego adulto tem vêm de sua memória. Guardar a referência 

de distância da parada do ônibus, quanto passos fica a faixa de segurança. “Para o 

cego tudo é memória. Se o sol é redondo ou quadrado, ele não está vendo. O que 

sabe é como ele aprendeu. É memória”, afirmou a educadora#2. Esse relato reitera a 
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necessidade de rememorar. É preciso constantemente lembrar ou reafirmar, 

principalmente quando a fonte de trabalho são elementos convencionados pelos 

videntes, como a informação de que o sol é redondo, ou de que o céu é azul. 

 

7.1 Sistematização dos apontamentos 

Com os principais apontamentos sendo considerados, partiu-se para uma 

sistematização e categorização do que foi apontando no decorrer da dinâmica. Para 

a realização da sistematização, montou-se um quadro-resumo dos apontamentos 

(Quadro 6), em linha com os relatados anteriormente e ainda outros indicados durante 

a dinâmica, de acordo com a adequação do conteúdo, estrutura, suporte e 

características de reprodução, a fim de contemplar o atendimento às crianças com até 

cinco anos referenciados e justificados na fundamentação teórica. 

 

Quadro 6 - Resumo dos apontamentos 

Enfoque Sugestão de mudança 

Quanto ao objeto Publicação deixa de ser uma cartilha e passa a se chamar guia. 

Quanto à nominação Trocar o termo reprodução por representação. O título passa a ser: 
Diretrizes para a representação de figuras táteis. 

Quanto ao público-alvo 
Direcionar aos mediadores, de maneira ampla. Educadores em um 
primeiro momento, mas incluir pais, cuidadores e pessoas de 
convivência próxima. 

Quanto à idade das 
crianças 

Os apontamentos originam de um cuidado para o estímulo precoce, de 
crianças com até cinco anos. Mas não deixar isso explícito no guia. 

Quanto ao papel 
mediador 

Evidenciar a importância do papel do mediador em capítulo inicial e em 
pequenas dicas ao longo da cartilha. 

Quanto às etapas do 
estímulo tátil 

Incluir, juntamente à função do mediador, etapas necessárias ao 
estímulo tátil, como preparação para chegar nas figuras planificadas. 

Quanto ao suporte No guia, ampliar as possíveis aplicações das figuras em diferentes 
suportes, não deixando restrita aos livros. 

Quanto ao conteúdo Adequar a linguagem, de forma geral, para que seja mais 
direcionadora de ação e menos proibidora. 

Quanto à estrutura Readequar os capítulos conforme a nova entrada de conteúdo e 
redistribuição os elementos. 
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Enfoque Sugestão de mudança 

Quanto ao vocabulário 
pictográfico 

Usar algumas imagens, apenas, de referência, como sugestão de 
aplicação das figuras geométricas. Indicar nos desenhos a 
necessidade de simplificação. 

Quanto à base teórica 
Deixar claro no início do guia os autores e as instituições de origem 
das referências, contudo com apropriação do conteúdo, deixando o 
guia mais autoral. 

Quanto à indicação de 
outras tecnologias 

Apontar, ao final do guia, outras tecnologias existentes, possíveis de 
serem utilizadas, como as impressoras 3D, o corte laser, entre outras 
técnicas. 

Fonte: a autora 

 

Os principais pontos que surgiram ao longo da dinâmica foram aqui colocados 

e ponderados de modo a serem corrigidos e inseridos na readequação da cartilha, 

transformando-a em guia e ajustando a publicação de forma a ser mais eficaz ao 

objetivo que se propõe. 

 

7.2 Análise de conteúdo 

Os resultados anteriores foram explorados utilizando-se a técnica de análise de 

conteúdo, por se tratar de perguntas abertas. Optou-se por esta técnica, uma vez que 

ela procura descrever e interpretar o conteúdo de documentos e textos, conduzindo a 

descrições sistemáticas, reinterpretando as mensagens em busca de uma 

compreensão de seus significados (BARDIN, 1977; MORAES, 1999; FRANCO, 2008). 

Para sua aplicação, além do conteúdo explícito, deve-se levar em consideração o 

contexto, ou seja, o autor, o destinatário e as formas de codificação e transmissão da 

mensagem. Necessita-se também explicitar claramente seus objetivos para delimitar 

os dados efetivamente significativos. “Os processos de análise e interpretação variam 

significativamente em função do plano de pesquisa. Nos delineamentos experimentais 

ou quase experimentais, assim como nos levantamentos, constitui tarefa simples 

identificar e ordenar os passos a serem seguidos” (GIL, 2010, p. 156). 

Para Bardin (1977), a função primordial da análise do conteúdo é o desvendar 

crítico. Segundo a autora, a análise do conteúdo é um conjunto de instrumentos de 

cunho metodológico em constante aperfeiçoamento, os quais se aplicam a discursos 
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(conteúdos e continentes) extremamente diversificados. De acordo com ela, uma 

análise de conteúdo não deixa de ser uma análise de significados, ao contrário, ocupa-

se de uma descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo extraído das 

comunicações e sua respectiva interpretação.  

Já Gil (2010, p. 152), amparado em conceitos de Berelson (1952), considera a 

análise de conteúdo como “uma técnica de investigação que, através de uma 

descrição objetiva, sistemática e quantitativa do conteúdo manifesto das 

comunicações, tem por finalidade a interpretação destas mesmas comunicações”. 

Para complementar, Gil (2010) busca em Bardin (1977, p. 95) a característica de que 

a análise de conteúdo se desenvolve em três fases: pré-análise; exploração do 

material; e tratamento dos dados, interferência e interpretação.  

A pré-análise é a fase da organização. Inicia-se nos primeiros contatos e segue 

com a preparação do material para a análise. A exploração do material constitui-se de 

uma fase longa, que tem por meta administrar sistematicamente as decisões tomadas 

na pré-análise. Refere-se ao recorte, à enumeração e à classificação, com escolha de 

categorias. Por último, o tratamento dos dados, a inferência e a interpretação 

objetivam tornar os dados válidos e significativos. Para tanto, podem ser utilizados 

quadros, diagramas ou figuras que sintetizam as informações obtidas. “À medida que 

as informações obtidas são confrontadas com informações já existentes, pode-se 

chegar a amplas generalizações, o que torna a análise de conteúdo um dos mais 

importantes instrumentos para a análise das comunicações de massa” (GIL, 2010, p. 

153). 

Como pré-análise, nesta etapa prática da pesquisa, organizou-se o documento 

cartilha, retirando dela insumos que se transformaram em perguntas, gerando o roteiro 

semiestruturado, ao qual o encontro e a entrevista em grupo foram submetidos. Como 

preparação, ainda na pré-análise, por meio de pesquisa bibliográfica, foi possível 

compreender que nem sempre esse tipo de dinâmica segue o roteiro e que, muitas 

vezes, é preciso permitir que os entrevistados falem à vontade, apenas guiando a 

manutenção do propósito da dinâmica. Pois quando as manifestações vêm de forma 

espontânea é que se colhem os resultados mais interessantes à pesquisa. 

A segunda fase, de exploração do material, aconteceu de maneira conjunta, na 

dinâmica de entrevista em grupo, com contribuições sendo apontadas de direções 

diversas durante três horas seguidas. Alguns pontos foram levantados e as 
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ponderações sobre eles consideradas de modo unânime e rápido. Contudo, outros 

pontos foram postos à discussão do grupo, que ponderou diante de pontos de vista 

diferentes, até chegar a um consenso ou o mais próximo disso. Pontos foram 

descartados e as lacunas, apontadas. Todas as críticas foram consideradas 

construtivas, mesmo que algumas colocações ficassem centradas exclusivamente no 

campo da linguagem ou da pedagogia, sem a possibilidade de aproveitamento por 

esta pesquisa. 

Por último, na terceira fase, de tratamento dos dados e interpretação, houve 

por parte da pesquisadora uma revisão de todos os pontos levantados e anotados no 

momento da pesquisa. Depois, ouviu-se a gravação inteira, em uma escuta contínua, 

de observação geral. Por último, ouviu-se a gravação de toda a dinâmica, por uma 

terceira vez, com idas e vindas na escuta, fazendo-se anotações em cada ponto 

destacado, cruzando com as informações anteriormente anotadas. Todos esses 

apontamentos foram revisados e deles extraídos os principais pontos de contribuição, 

os quais foram condensados nos tópicos abordados em subcapítulo anterior.  

Por um viés do olhar do projeto de design, interpretaram-se os pontos mais 

importantes, destacando aqueles que merecem revisão no guia, adequação e 

inclusão, de modo a deixar o projeto pronto para destacar os critérios de criação das 

figuras como protagonistas da publicação, além de facilitar o entendimento e 

compreensão do guia por parte do mediador, papel tão destacado pelas educadoras 

durante toda a dinâmica. 

Diante das conceituações aqui colocadas das entrevistas em profundidade, ou 

semiestruturada, e a análise de conteúdo, compreendem-se que, para o tipo de 

pesquisa deste estudo, estas técnicas foram as mais adequadas para o entendimento 

do contexto e da dimensão do universo das figuras táteis e as crianças com deficiência 

visual.  

A interpretação dos dados de acordo com os recortes apontados pela análise 

de conteúdo e sua adequada inserção nos campos de critérios levantados pela 

pesquisa documental geraram uma releitura das diretrizes de reprodução das figuras, 

as quais foram redefinidas em novo planejamento editorial e nova adequação de 

conteúdo, dando resultado à proposição de um novo guia. 

 



 185 

7.3 Readequação ao planejamento 

Os dados qualitativos levantados pela entrevista semiestruturada apontaram 

para a importância do design, enquanto disciplina de processo de projeto, que fica na 

solução para a pessoa, como espinha dorsal para o novo planejamento do guia a ser 

proposto como instrumento. “O designer tem diante de si a tarefa de avaliar a forma 

editorial do conteúdo para determinar que componentes ou métodos comunicarão de 

forma mais clara a mensagem, além de estabelecer a ordem segundo a qual esses 

componentes devem ser sequenciados” (SAMARA, 2011, p. 20). 

Após, foi feita uma sistematização, a qual gerou um segundo planejamento de 

projeto, visando ao aproveitamento dos novos conhecimentos obtidos e à adequação 

do conteúdo proposto e de seu público-alvo. Reestruturou-se a cartilha, 

transformando-a em guia, mudando toda sua organização e sequência de páginas. 

Assim, tendo como base inicial os projetos sempre focados na pessoa (CELASCHI, 

2010), contextualizados como design centrado no usuário, determinou-se que o guia 

a ser proposto seria destinado a mediadores – entre os quais incluem-se educadores, 

pais, familiares e cuidadores de maneira ampla – e que a linguagem deveria ser de 

clara compreensão e didática, de modo que o guia viesse a se tornar um instrumento 

de fácil aplicação e entendimento, e, ainda assim, essencial para aqueles que 

convivem e trabalham com crianças com deficiência visual.  

Dessa forma, ao conjugar as capacidades de ver, prever e fazer ver (ZURLO, 

2011), aliadas ao entendimento da realidade e dos contextos atuais determinantes 

para o processo de significação, cabe ao designer pensar em possíveis significados, 

e projetar suas condições, características, tecnologias e linguagens a fim de funcionar 

como uma plataforma na qual o usuário pode prover sua própria interpretação, a partir 

das experiências de uso (FILLMANN, 2013).  

Projetar essas experiências, no entanto, não diz respeito à execução de etapas 

bem definidas e estruturadas. Um projeto precisa ter os seus processos elaborados 

em um ambiente complexo, cuja codificação da técnica e da arte coexiste com uma 

variedade de elementos, métodos e raciocínios relativamente subjetivos. O ato de 

criar e projetar constitui-se, portanto, de um sistema parcialmente dominado pelo 

designer que busca, progressivamente, obter respostas por meio de diferentes 

estratégias de solução de problemas que levam a novos problemas. 
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Como primeira e significativa mudança de projeto, percebeu-se que uma 

cartilha impressa ficaria ainda distante de muitas realidades, fora do largo alcance ao 

que se propunha como objetivo inicial. Mesmo que não tenha sido apontado de forma 

direta durante a dinâmica, muitas vezes as pesquisadoras falaram em dificuldade de 

imprimir materiais, de querer “tirar xerox” da cartilha impressa para facilitar o uso em 

aula e as anotações. Com isso, passou-se a considerar o formato de publicação 

digital, que possa ser disponibilizada online, hospedada em site, para ser vista no 

próprio site ou ser feito download para uso em computador pessoal. A esse modelo 

de publicação online denomina-se eBook. Como característica está o acesso fácil e 

rápido, desde que haja a disponibilidade de acesso à internet. 

Como o objetivo do guia é ser disponibilizado em arquivo online, como eBook, 

para que seja possível o acesso por qualquer pessoa que tenha internet, o projeto 

gráfico do guia precisou ser repensado, para que fosse mais adequado à leitura em 

tela e à distribuição de elementos por lâminas, uma vez que a diagramação por 

páginas faz sentido quando o projeto é impresso.  

A distribuição de elementos por página dupla passou a ser revisto, a fim de ser 

distribuído por lâminas. Isso fez com que o tamanho das fontes aumentasse para a 

leitura em tela. Porém, o número de páginas não poderia crescer muito, para evitar 

que o arquivo ficasse muito extenso e cansativo para a leitura. Isso fez com que os 

textos fossem reduzidos. 

A principal mudança de conteúdo do guia ocorreu nas páginas iniciais. Os 

textos sobre o que é deficiência visual, sobre estímulo precoce e sobre livros foram 

retirados. Novos textos foram incluídos. A importância da figura do mediador, etapas 

do reconhecimento tátil, onde reproduzir as figuras táteis foram construídos já dentro 

de um número de caracteres reduzido. O texto de abertura do guia também foi 

reescrito, adequando o conteúdo para o guia online e direcionando para a importância 

do mediador e uso das figuras. 

A etapa dos critérios ganhou espaço para a aplicação das figuras em lâminas 

e outros substratos, além dos cuidados devidos para a baixa visão e readequação 

para a indicação das figuras, apenas sugerindo alguns elementos e retirando o 

vocabulário pictográfico anteriormente apresentado. 
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Esses cuidados, retiradas e inserções, oriundos da dinâmica com o grupo de 

educadoras, deram origem a um novo planejamento editorial para o guia (Figura 28) 

 

Figura 27 – Planejamento de projeto para o guia online 

 
Fonte: A Autora 

 

Breve descrição da imagem: 27 retângulos dispostos em 4 colunas e sete linhas. Em cada retângulo, na parte superior, 
ao centro, há um número. No meio de cada retângulo a descrição do conteúdo que deve constar. 
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Com o novo planejamento de projeto, passou-se à fase da projetação 

propriamente dita. Foram tomados cuidados de projeto, para permitir que a leitura 

ficasse adequada em tela, houvesse um menu interativo para guiar o leitor, houvesse 

contraste adequado para a leitura, tipografia em tamanho grande. Ainda, no caso de 

a pessoa pretender imprimir o guia para consulta em sala de aula, por exemplo, 

disponibilizou-se o guia com compatibilidade de seu formato com uma folha do 

tamanho A4, padrão de impressão no mercado brasileiro, e o uso reduzido de cores, 

para evitar um inadequado gasto com impressão ou tinta. Com os devidos cuidados 

tomados, elaborou-se o projeto editorial e gráfico do novo guia, como pode ser 

conferido a seguir (Figura 29) e, também, conferido na íntegra no Apêndice 7 (guia 

em cor) e Apêndice 8 (guia para impressão). 
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Figura 28 – Imagem de páginas do guia em formato eBook 

 
 

Fonte: A Autora 
 
Breve descrição da imagem: 6 retângulos coloridos, dispostos em 2 colunas e 3 linhas. Cada um deles simula uma página 
do guia. O primeiro, à esquerda, é a capa, com fundo amarelo e texto preto. O segundo, à esquerda, logo abaixo, traz a 
página de bem-vindo, com fundo amarelo e texto em preto. O terceiro, à esquerda, na última linha, traz a página de onde 
aplicar as figuras. O quarto, na primeira linha, à direita, mostra a página de cuidados essenciais. O quinto, ao centro, à 
direita, traz a página que mostra uso de texto e ilustrações. O sexto, na última linha, à direita, traz a página de figuras 
com alguns desenhos.  
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Como o arquivo será disponibilizado online, por meio de link para download, 

construiu-se o projeto do guia no formato de PDF digital, como um eBook, oferecendo 

aos leitores um menu interativo e navegação entre páginas. O conteúdo foi dividido 

por lâminas e preocupou-se em trabalhar a tipografia de maneira ampla, de modo a 

não requisitar do leitor os comandos de zoom in e zoom out para a leitura. As primeiras 

nove páginas foram destinadas aos conteúdos de orientação geral e explicação ao 

mediador da importância do seu papel e de como agir com relação às figuras táteis 

para as crianças.  

A partir da página 10, se iniciam as sugestões de uso e aplicações das figuras, 

sempre com dicas apontadas no desenho de páginas, lâminas ou até ilustrações. O 

objetivo é mostrar para o mediador, de maneira clara e de fácil compreensão, como 

fazer para responder a cada um dos requisitos necessários. Além disso, ao longo das 

páginas são trabalhados destaques de atenção, com texto em vermelho, com o intuito 

de que não sejam esquecidos pontos cruciais na elaboração das figuras táteis. 

Ao todo, o guia é formado por 35 lâminas. Os principais destaques para a 

construção das figuras táteis estão destinados aos materiais, cuidados essenciais, 

cuidados com a baixa visão, estrutura para a aplicação em livros, estrutura para a 

aplicação em lâminas, outros usos e aplicações, coordenadas, dimensões, sugestões 

e figuras, e outras tecnologias. O conteúdo para os mediadores, texto sobre novas 

tecnologias e os cuidados com a baixa visão foram contemplados, como sugestões 

apresentadas pelas educadoras no tempo da primeira dinâmica. 

O espelho (organização da sequência de páginas de uma publicação e o 

conteúdo que deverá estar em cada uma delas) do planejamento editorial inicial 

precisou ser acrescido em oito lâminas, para que a diagramação deixasse os 

elementos de página com disposição mais arejada, garantindo a qualidade da leitura. 

Foi preciso acrescentar uma lâmina a cuidados essenciais, três lâminas para a 

aplicação em livros, e mais cinco lâminas para as sugestões de figuras. As 

educadoras haviam comentado no momento da entrevista que se deixassem os 

desenhos maiores, para facilitar a observação e reprodução de suas características 

nas figuras táteis. Por isso optou-se por acrescer o número de lâminas das figuras, 

respondendo aos apontamentos das educadoras e facilitando a leitura das imagens 

no guia. 
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7.4 Novas considerações acerca do projeto 

O segundo momento de verificação deu-se com a reestruturação e 

readequação do guia e sua submissão, de forma online, por meio de link, para o grupo 

de educadoras que participou da dinâmica da primeira etapa. Como direcionamento 

para a nova avaliação, foi estruturado um breve roteiro de perguntas, a fim de que 

fossem respondidas em livre resposta por e-mail (Quadro 7). As perguntas foram 

elaboradas de forma a confrontar as mudanças estabelecidas na publicação com os 

apontamentos originados da dinâmica inicial e o entendimento da publicação em seu 

segundo momento.  

Era necessário verificar se a publicação passava a estabelecer a importância 

do papel do mediador, deixando claro para quem a lê. Da mesma forma, se os critérios 

apontados na publicação para a elaboração das figuras eram os essenciais e se 

estavam apresentados de forma clara para serem compreendidos e aplicados. Ou se 

algo faltava. Também era preciso abrir espaço para novas contribuições por parte das 

educadoras, já que se entende que o guia é uma publicação passível de estar em 

constante contrução. 

 

Quadro 7 – Roteiro de perguntas para análise 

Roteiro para a análise do guia em formato eBook 

1. O guia apresenta os cuidados necessários para o entendimento do mediador 

sobre a importância de trabalhar com figuras táteis? 

2. O guia traz pontos essenciais e direcionadores para a elaboração prática das 

figuras táteis? 

3. Existe alguma característica de uso das imagens táteis que não são 

apresentadas pelo guia? 

4. De maneira ampla, qual contribuição você gostaria de fazer, visando ao 

melhoramento do guia para uma adequada aceitação do instrumento pelos 

mediadores? 

5. Qual a sua função e experiência com o uso de figuras táteis com crianças 

com deficiência visual? 

Fonte: A Autora 
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A partir desse roteiro, novas contribuições foram feitas. Das cinco educadoras 

participantes da primeira etapa, apenas uma delas não contribuiu com novas 

considerações. Quatro delas encaminharam, por e-mail, mais considerações e 

apontamentos para o guia. Duas educadoras, inclusive, encaminharam mais de um 

e-mail, em diferentes momentos, por lembrarem de novas considerações mesmo após 

já terem respondido ao envio e apreciação do guia. Porém, grande parte das novas 

contribuições foi relativa a uma adequação de terminologia ou de integração de um 

ponto ou outro de conteúdo. As educadoras, de forma unânime, entenderam que o 

guia está com a escrita “simples, objetiva e clara, de fácil compreensão sobre as (in) 

formações sugeridas no material”, como colocou a educadora#1.  

As educadoras entendem que, da maneira como as diretrizes estão expostas, 

o guia possibilita a construção de materiais táteis acessíveis, “seguindo normas e 

técnicas mais adequadas, possibilitando a melhor qualidade das imagens táteis”, 

complementou a educadora#1. A educadora#4 ainda reiterou que o guia “ficou bem 

intuitivo. Acredito que de fácil compreensão para que familiares e demais pessoas 

consigam aplicar a técnica e reproduzir as figuras”. “Achei muito legal que colocaste 

exemplos além da reprodução em livros, como o exemplo da caixa, que nos parece 

simples, mas se não for dito que pode ser feito, passa despercebido para muitos”, 

complementou a educadora#3. 

Pontos positivos que foram considerados: o reforço para o cuidado recai sobre 

o papel do mediador e a necessidade de oferecimento de objetos concretos em 

volume. A educadora #2 se preocupa muito com a intervenção dos mediadores, pois 

considera que na disposição deles está a eficácia da redução, e até eliminação, de 

barreiras para o desenvolvimento infantil. A educadora#1 complementa, reiterando 

que cabe ao mediador procurar as representações táteis a partir da história de cada 

criança, cada família, cada meio de vida. Como exemplo, destaca a hipótese de se 

trabalhar com uma criança do meio rural, no qual frutas, animais, grama, terra, colher 

de pau, árvores etc., são elementos a serem trabalhados e explorados em primeira 

instância, para depois, em um segundo momento, o mediador inserir algo novo, como 

exemplo, um sorvete na casquinha, transporte urbano, semáforos, calçadas, viadutos. 

Entende-se, desse modo, que a figura tátil deva ser um mote para a 

apresentação do meio no qual vive para a criança. Por isso a importância do uso que 

o mediador fará da figura tátil e do grau de ludicidade que ele possa dar ao elemento 
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que irá trabalhar. Para crianças pequenas, abaixo dos dois anos, o guia sugere o uso 

de figuras individuais, simples. Neste caso, o mediador pode ensinar, a partir de um 

círculo, apontado em capítulo anterior como uma forma geométrica simples e de 

primeiro reconhecimento pelo tato, o sol, a lua, a bola, a roda, a flor. Ou seja, 

compreende-se a preocupação das educadoras sobre a figura do mediador, pois, com 

o auxílio do guia e das diretrizes de representação das figuras táteis, muito pode ser 

feito – desde que haja o cuidado e o zelo por parte deste protagonista na vida da 

criança com deficiência visual. 

Além disso, as educadoras entendem que as experiências com as imagens 

táteis precisam possibilitar, desde os primeiros encontros com as figuras, momentos 

agradáveis, que remetam a sentimentos bons e positivos para a memória da criança. 

No futuro, quando tiverem maior autonomia, relata a educadora#1, as memórias boas 

irão despertar a relação de sentido e os significados positivos do que a criança ouviu 

e tocou. Esse sentimento positivo irá despertar maior autonomia na criança, 

proporcionando a ela determinação e condições de fazer suas próprias escolhas, 

permitindo que emita opinião e forme significado e razões individuais sobre o que 

gosta ou o que não gosta.   

Por isso, as educadoras sugerem que os encontros com as figuras táteis, desde 

os primeiros momentos, sejam antecedidos pela apresentação de objetos concretos 

relacionados ao toque que a criança sinta mais prazer, que sejam as texturas de 

percepção mais positiva, que a criança mais goste. As texturas e os objetos que 

possam causar estranheza ou ainda percepção ou sentimentos ruins devem ser 

apresentados só mais tarde, em tempo a ser avaliado pelo mediador. Compreende-

se, desta maneira, que quanto mais percepções positivas forem possíveis de 

despertar pelo tato nas crianças, maior será a resposta de motivação dela para 

procurar outros objetos e outras figuras para serem exploradas pelo tato. 

Como exemplo para despertar sensações positivas, as educadoras citam o 

oferecimento de mamadeira com texturas e com forte contraste de cores (no caso da 

criança ter baixa visão) ao bebê. “Isso chama atenção ao toque e também ao olhar 

para algo que está bem perto”, diz a educadora#1. Ela reitera, afirmando que “nesse 

momento, você está usando os sentidos e sentimentos no processo de construção de 

conhecimento desse pequenino. O sentido da audição (vamos mamar), paladar, 

olfato, tato e quem sabe a visão (porque não sabemos o quanto enxerga e o que 
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enxerga)”. Junto a isso ainda estão os sentimentos de acolher, olhar, fazer a mão 

explorar um objeto que traz o alimento. 

Posteriormente, a representação desse objeto em figura tátil irá remeter a 

sensações positivas e será mais convidativo à exploração tátil da criança. Isso vem 

ao encontro do fato de que é preciso lembrar, continuamente, que as crianças 

precisam ser promovidas a sujeitos da ação. “É necessário que se construam com 

elas sua autonomia e independência”, coloca a educadora #1. Ainda, reforça que “as 

pessoas com deficiência visual não precisam de pessoas sombra ao seu lado e sim 

de pessoas que respeitem seus espaços e que usem o bom senso em diferentes 

momentos”. 

Das considerações, ainda afirmam que é preciso ter muito claro que “não existe 

certo ou errado com relação à deficiência visual, mas sim o que é mais adequado a 

ser feito no momento”. Isso se coloca com a referência ao fato de que as imagens 

táteis possam ser construídas com os recursos disponíveis para o momento, de 

acordo com o padrão de vida de cada pessoa, “mas sempre levando em consideração 

as (in)formações contidas no guia para mediadores”, enfatizou a educadora. 

Isso só reitera que as características descritas no guia são adequadas para a 

aplicação em figuras táteis e que, sim, estão de acordo com os critérios que as 

educadoras, com toda sua experiência, adotam para o ensino de crianças com 

deficiência visual. O que se espera é que, com instrumentos deste tipo, mais e mais 

mediadores (educadores e pais, principalmente) possam usar desses recursos para 

estimular e motivar o tato das crianças, desde muito pequenas. Quanto mais figuras 

táteis forem oferecidas em sala de aula e ambientes de convivência social, mais as 

crianças com deficiência visual serão integradas e, também, as crianças que 

enxergam normalmente se sentirão estimuladas à exploração do tato. Com isso, 

colabora-se para que se forme uma geração de crianças que também se importam 

com a exploração tátil, sejam elas deficientes visuais ou não, mais facilmente a 

integração das crianças com deficiência visual a um ambiente universal e acessível 

será possível. 

Com os apontamentos da segunda parte da pesquisa prática, considera-se que 

o guia de diretrizes de representação de figuras táteis, destinados para mediadores, 

se configura como um instrumento que carrega as principais características e critérios 

para a elaboração de figuras táteis, de fácil entendimento e compreensão, capaz de 
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despertar o interesse, também, de pessoas que não são da área de educação para 

se dedicar ao estímulo tátil das crianças com deficiência visual, atingindo-se, desta 

maneira, o objetivo deste estudo. 

A partir dessas considerações e correções de projeto e revisão de português, 

foi elaborada a versão definitiva do guia, mostrada no Apêndice 8. Esta versão está 

disponibilizada em https://www.ufrgs.br/comacesso/publicacoes/guiafigurastateis/. O 

fato de ser uma versão online permite que eventuais modificações advindas de 

contribuições de usuários sejam incorporadas ao conteúdo, possibilitando sua 

constante atualização e seu fácil acesso a todos que tiverem interesse e que puderem 

fazer o download a partir do link. 

Por entender que o guia, de linguagem simplificada e direta, atende aos 

requisitos de ser de fácil entendimento e aplicação, a intenção é a de que ele possa 

ser submetido a um edital do Ministério da Educação e Cultura (MEC), como foi 

sugestão das educadoras que participaram da análise deste produto. O propósito é 

enquadrá-lo em alguma das demandas e submeter à apreciação, com o objetivo de 

que muitas pessoas possam se apropriar de seus recursos. 

Além disso, o guia estará disponível de forma online por meio do link 

https://www.ufrgs.br/comacesso/publicacoes/guiafigurastateis/. Já foi iniciada sua 

divulgação junto às educadoras que participaram da dinâmica e seus grupos de 

estudos. Por ora, a finalidade é disseminar seu conhecimento, para que possa ser 

baixado e aplicado por várias pessoas diferentes que trabalham na área da educação 

e também por aquelas com convivência com crianças com deficiência visual. 

Fica evidente, ao longo da análise da cartilha e das reflexões acerca do guia, 

que a reunião dos critérios para a elaboração das figuras táteis formou um 

agrupamento de informações bastante significativo para a utilização no meio de 

ensino de crianças com deficiência visual. Além disso, o guia existe, começa a ser 

utilizado no meio da educação e, em breve, possíveis considerações serão recolhidas 

para uma revisão do projeto. 

Se, ao longo da pesquisa, por muitas vezes houve frustração, principalmente 

porque se pretendeu, por muito tempo, se utilizar das tecnologias gráficas para a 

reprodução de figuras e inovar no modo de as reproduzir, ao fim chega-se à conclusão 

de que inovação não depende de tecnologia, mas sim que, por meio da criatividade 
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do design e de seu modo de projetar produtos, possa se facilitar a vida de pessoas 

que encontram muitas limitações em suas rotinas e permitir a inclusão social.  

Entende-se que, como instrumento, o guia atingiu o resultado proposto. 

Contudo, faz-se necessário, para uma continuidade de pesquisa e evoluções nesse 

meio de estudos com pessoas com deficiência visual, que os critérios nele 

apresentados, assim como suas orientações e o modo como fazer, possam ser 

testados. Carecem de duas frentes de testagem e considerações. Uma, relacionada 

aos mediadores, pais, familiares e pessoas que possam se apropriar do guia e utilizar 

as diretrizes nele propostas. Por mais que tenha sido apreciado por educadoras, ter a 

visão de professores da educação infantil, com formação técnica de magistério, sem 

amplos estudos na área de deficiência visual, e de pais, que só tenham o 

conhecimento empírico da convivência com seus filhos, é bastante significativo. 

Perceber como essas pessoas compreendem o que ali está colocado e as 

críticas que fazem. Outra frente de testagem, relacionada às crianças para as quais 

as figuras táteis serão criadas, de modo com que essas figuras possam ser 

submetidas à compreensão das crianças e essas possam validar ou não a motivação 

ao tato que essas figuras trazem e os critérios que são adequados ou não a cada 

idade. Ou seja, mesmo que um importante passo esteja sendo dado com esta 

pesquisa e o produto dela originado, ainda há muito a ser estudado e compreendido 

neste universo de crianças com deficiência visual, e muitos outros produtos advindos 

desta pesquisa podem ser elaborados.  
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8 Considerações finais 

Das inquietações que moveram esta pesquisa, a principal delas é ter 

compreendido que ainda há muito o que ser feito para possibilitar às crianças com 

deficiência visual, sejam elas cegas ou com baixa visão, a real inclusão no meio no 

qual vivem e nos espaços de educação infantil, que passaram a ser inclusivos no 

Brasil mediante decreto. Ao longo das buscas que balizaram este estudo, duras 

realidades foram confrontadas. É surpreendente que, para muitas pessoas, ainda, a 

deficiência visual é considerada uma razão para a incapacidade das pessoas e para 

o reforço da cultura do “coitadismo”, ou seja, ver na pessoa com deficiência visual um 

"coitado" que desperta pena.  

As histórias surpreendem, tanto pelo lado positivo quanto negativo. Muitas 

iniciativas a favor de uma melhor convivência com as pessoas com deficiência visual 

estão acontecendo e contribuir com elas, por menor que seja esse reforço, representa 

um grande avanço para estas pessoas. Avanço maior ainda poder focar a pesquisa 

nas crianças com até 5 anos, com idade para a educação infantil, o que representou 

um grande desafio. Existe uma carência de pesquisas nessa faixa etária e, com 

contribuições de diferentes áreas, aos poucos essas crianças terão seu 

desenvolvimento amparado em pilares mais sólidos.  

Um ponto determinante ao longo da pesquisa foi quando, em período de 

qualificação, a professora Olga Souza, que é uma pessoa com deficiência visual, 

alertou afirmando que “nada adianta o uso de recursos para a produção de ilustrações 

táteis se as crianças não são educadas para isso”. “Estamos em um estágio anterior”, 

reiterou. 

Diante disso, o foco da pesquisa passou a ser direcionado para que os estudos 

pudessem contribuir para a educação para o tato das crianças. Entendeu-se que, 

antes de mais nada, é preciso contribuir para que os pais, professores, familiares e 

cuidadores, acima de tudo, estimulem as crianças ao toque. Despertem nelas o 

sentido do tato e incentivem a curiosidade, tão peculiar da infância, mas por meio de 

estímulos para o uso das mãos.  

Para responder aos questionamentos iniciais e ao problema de pesquisa, 

traçou-se um planejamento que pretendeu compreender a deficiência visual e suas 

razões, abordar a maneira como as crianças aprendem e se desenvolvem, com 
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especial atenção aos ensinamentos de Vigotsky, e como são as necessidades de 

percepção tátil por elas apresentadas. Também, no vai e vem de pesquisa, entendeu-

se que, ao identificar modelos de ensino de desenho para pessoas com deficiência 

visual extraindo deles diretrizes de apoio a identificação de figuras táteis, juntamente 

com o estudo de critérios já utilizados para a reprodução de livros táteis ilustrados por 

instituições internacionais reconhecidas por suas inciativas, seria possível estabelecer 

um conjunto de diretrizes viáveis de serem reproduzidas, em seu nível de 

complexidade e acessíveis economicamente, para o estímulo precoce por meio de 

figuras táteis. Ou seja, os objetivos de compreender as necessidades de percepção 

tátil das crianças e identificação dos critérios de reprodução dos livros táteis ilustrados 

puderam ser abordados e trabalhados ao longo dos capítulos dois, três e quatro. 

O investimento de pesquisa na representação de figuras táteis, por meio de 

colagens e uso de materiais acessíveis, pelo seu baixo custo e fáceis de encontrar, 

não foi uma decisão de pronto. Várias e diferentes tentativas foram feitas para a 

representação de figuras com o uso de outras tecnologias, como, por exemplo, o 

recorte a laser. Foram horas de laboratórios, testes, refinos, escolhas e outros 

detalhes que já não cabem aqui. Contudo, diante do cenário no qual o principal 

problema com relação à deficiência visual ainda se encontra nas classes menos 

favorecidas social e economicamente, e diante de um entendimento de design, em 

que é preciso projetar para o usuário final, entendeu-se que, antes de tecnologias 

mais avançadas, é preciso permitir que algo seja feito, mesmo que de maneira mais 

artesanal ou que não pareça tão inovadora. E não é à toa que, no mundo inteiro, ainda 

são destaque os livros com figuras táteis construídas por meio de colagens de 

materiais, muitos deles oriundos de sobras de outros usos, e/ou reaproveitamento de 

materiais. 

A definição e escolha sobre como representar as figuras táteis não foi uma 

decisão fácil, também. Uma jornada de pesquisa é sempre intensa. Pesquisamos para 

compreender, e quanto mais compreendemos, mais reinterpretamos os caminhos 

percorridos. E, ao longo de cada nova observação, de cada investida mais densa de 

buscas, leituras e entrevistas, muitos novos aprendizados vamos colhendo. Ainda que 

no início da caminhada as representações gráficas encontradas nos livros da 

pesquisadora Maria Lúcia Batezat Duarte pareciam a indicação de um caminho 

certeiro a ser seguido, já que havia obtido êxito no ensino de desenho para crianças 
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com deficiência visual, ao longo das descobertas de pesquisa a determinação de uso 

dos seus esquemas gráficos foram enfraquecendo. Eles são, sim, um caminho para 

a simplificação de representação e percepção de figuras táteis.  

Contudo, à medida que fui evoluindo em minha pesquisa, em entrevistas e 

conversas com pessoas com deficiência visual, foi possível constatar que nada pode 

ser tão simples na representação de imagens para pessoas com deficiência visual. 

Muito já se evoluiu neste sentido, mas ainda é preciso uma longa caminhada. Por isso, 

os esquemas gráficos não foram descartados de minha pesquisa como uma opção de 

representação tátil. Porém, eles servem apenas como uma opção, como um ponto de 

partida, como referência inicial para a elaboração de figuras. O contexto de vida de 

uma criança com deficiência visual é de extrema significância para seu 

desenvolvimento e aprendizagem. E são as peculiaridades de seu mundo que devem 

ser captadas e representadas em figuras táteis de modo a fazer do seu contexto de 

vida o mesmo contexto de reconhecimento. 

Essa afirmação ganhou relevância no papel do mediador. De maneira simplista, 

no início desta pesquisa a figura do mediador foi relacionada à figura de pais e 

professores, no papel de leitores, de pessoas que intermediassem algumas funções 

no alcance de livros e histórias para as crianças. Longe de ser isso, ou só isso. O 

mediador tem papel fundamental e essencial na vida de uma criança com deficiência 

visual. Aliás, acredito que no campo do design haja muito espaço para que se estude 

e se projete de modo a permitir mais e melhores interações do mediador com as 

crianças com deficiência visual. Há muito espaço para que seja trabalhada a 

importância do papel desta figura na vida das crianças com deficiência visual. A partir 

do momento em que nossas escolas são, por lei, inclusivas, o mediador, enquanto 

professor, tem o papel não apenas de educar, mas sim de transformar todos os seus 

modelos e processos tradicionalmente adotados no ensino para abranger o contexto 

das crianças com deficiência visual e com outras deficiências. Sua função se amplia 

e passa a ser essencial na vida destas crianças. Mas, antes disso, os pais, familiares 

e cuidadores devem receber orientações de como agir e o que fazer. São eles a 

extensão do corpo e dos sentidos de uma criança com deficiência visual para 

conhecer e reconhecer o mundo. Não adiantaria projetar lindos livros com figuras 

táteis se o mediador não fizer uso desses instrumentos e trabalhar intensamente as 

histórias nele contidas. Ênfase, intensidade, descoberta, exploração... tudo isso só 
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terá sentido na vida de uma criança com deficiência visual se o mediador se 

comprometer com relação a isso. Com esse entendimento, o papel do mediador foi 

crescendo ao longo desta tese, ganhando importância, passando do educador para 

todas as pessoas de relação com a criança, e acabou sendo o ponto central e 

fundamental da publicação resultado desta pesquisa.  

É claro que, à medida que compreendia com maior profundidade a função do 

mediador na vida de uma criança com deficiência visual, mais passei a entender e 

admirar os ensinamentos de Vigotsky. É impressionante constatar o quanto este 

psicólogo russo esteve antecipando comportamentos, ainda mais no contexto no qual 

viveu e desenvolveu seus estudos. Da mesma forma, o quanto a compreensão de 

como funciona a mente humana e o desenvolvimento cognitivo possa ser significativo 

para a compreensão de um designer sobre um processo de projeto. É a constatação 

do quanto a transdisciplinaridade, o transitar entre diferentes campos de estudo, deve 

ser premissa de projeto. Pois só assim, só observando de outro ângulo, se pode 

levantar questões que possam ser de fato essenciais para uma entrega de projeto que 

represente um passo de evolução às pessoas para o qual é destinado. 

É neste ponto que é preciso refletir sobre o que representa a tecnologia e a 

inovação, relacionando o design e o campo das pessoas com deficiência visual. Esses 

conceitos tendem a direcionar para um caminho onde a tecnologia significa 

investimento em softwares e máquinas, e inovação a algo disruptivo, nunca antes 

visto, praticamente fora do alcance da maioria. Quando, na verdade, um designer tem 

a função de inovar, no sentido de uso e melhor adequação de instrumentos que 

facilitem a vida das pessoas. Talvez usar o mesmo objeto ou o mesmo material, mas 

com outro olhar, de forma diferente. Tratar a inovação no sentido de melhorar o 

desenvolvimento humano, e a tecnologia no melhor uso que se faz de materiais, 

muitas vezes os reaproveitando. Não há como negar que os projetos que favorecem 

pessoas com deficiência, muito mais nas soluções de produtos e arquitetura, são 

crescentes. Contudo, no campo do design gráfico, propriamente, ainda é preciso que 

se abra espaço para o conhecimento mais aprofundado sobre as realidades das 

pessoas com deficiência e a formação mais abrangente sobre outras disciplinas que 

possam agregar conhecimento para projetos que visam ao desenvolvimento humano.  

Diante desses entendimentos, com uma crescente reinterpretação de conceitos 

ao longo da pesquisa, pude chegar na elaboração de critérios para a criação de figuras 
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táteis e suas características, desenvolvendo uma cartilha que foi submetida à análise 

de educadoras com experiência no meio de ensino para crianças com deficiência 

visual, como pode ser conferido no capítulo 6. Os apontamentos, obtidos por meio de 

entrevista semiestruturada, foram analisados, utilizando a técnica de análise de 

conteúdo, sobre os quais se consideraram as relações sobre a abordagem do tema. 

As considerações foram relacionadas em novos critérios, e o produto de design 

tornou-se um guia para a representação de figuras táteis. 

Este guia está sendo disponibilizado em formato de eBook para qualquer 

pessoa que esteja interessada e se disponha a melhorar a convivência e o estímulo 

para o tato de crianças, independentemente da idade e, até mesmo, do nível da 

deficiência visual. Por mais que os critérios sejam oriundos de uma pesquisa 

destinada a crianças com até cinco anos, entende-se que muitas crianças com idade 

além desta, e, eventualmente, até jovens e adultos que não tiveram este tipo de 

estímulo na idade adequada, ainda podem precisar de educação para o tato e do 

reforço para o estímulo de uso das mãos. 

Do ponto de vista de um designer, assumir uma perspectiva sócio-histórica 

amparada no desenvolvimento infantil a partir de Vigotsky já configura importante 

contribuição no campo de pesquisa e de processo de projeto em design editorial. Além 

disso, a contribuição do design também está no projeto e elaboração de um material 

capaz de atender ao público final, que são as crianças com deficiência visual, e de 

oferecer ao público intermediário, que são os mediadores, as características 

necessárias para um bom entendimento e aplicação de critérios de desenvolvimento 

para a reprodução de figuras táteis. Diante disso, o projeto de design se preocupou 

em entregar um material de fácil acesso, pois é disponibilizado por meio de link, com 

navegação amigável, capaz de ser impresso, e, ainda, empregando uma linguagem 

de fácil compreensão. Os textos contextualizam a questão de como se trabalhar com 

a deficiência, de maneira muito breve, seguidos de orientações ilustrativas de como 

elaborar as figuras. 

É preciso instruir os mediadores de que a educação para as crianças com 

deficiência visual precisa ser pensada de modo diferente, que não é possível se utilizar 

dos mesmos elementos que são usados para educar as crianças que enxergam 

normalmente. Nem mesmo o nível de diálogo pode ser igual. É preciso dar espaço 

para as diferenças. E compreender que, quando bem pensados e bem elaborados os 
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elementos e discursos a serem trabalhados com as crianças, principalmente os 

destinados às crianças com deficiência visual, eles podem ser utilizados por todos, 

requisitos que o guia procura atender. 

A função do mediador e a preservação da característica lúdica e de contexto 

do meio no qual a criança está inserida foram as principais preocupações apontadas 

pelas educadoras que participaram da dinâmica prática de pesquisa. Relativo aos dois 

tempos aos quais as educadoras foram confrontadas com os critérios apresentados 

na cartilha para educadores, em primeiro momento, e ao guia para mediadores, em 

segundo momento, as principais observações não recaíram sobre os critérios de 

reprodução de figuras, mas sim sobre os cuidados do mediador e sua importância, e 

sobre o meio e os insights que dele podem ser extraídos para serem trabalhados pelas 

crianças. 

Isso leva a crer que mais iniciativas por conta do design e de seu processo de 

projeto devem ser tomadas com relação à ampliação de possibilidades de estímulos 

para as crianças com deficiência visual. Mesmo que pouco se saiba como uma criança 

até cinco anos de idade realmente perceba uma figura, muito é preciso para despertar 

nela o interesse pelo reconhecimento tátil. E este é o grande propósito desta pesquisa 

e do guia que dela se originou: estimular as crianças a tocar, a experimentar as 

diferentes texturas, a serem curiosas ao toque, a criar um comportamento de toque 

ativo, desde cedo. Só assim uma possível inclusão dessas crianças no meio social no 

qual vivem pode ser mais facilitada, bem como sua educação para a exploração tátil 

e o desenvolvimento da capacidade ampliada de percepção e reconhecimento de 

figuras táteis.  

A grande razão de ser do guia proposto por este estudo é o de fazer com que 

as pessoas as quais convivem com as crianças criem meios de estimulá-las ao toque, 

mesmo que as figuras criadas por estes mediadores ainda não comportem a mais 

adequada representação dos elementos a que se referem. O primeiro passo é o de 

criar essa necessidade ao toque ativo. Só depois disso é que as crianças estarão mais 

bem preparadas para o reconhecimento das figuras táteis. Quem sabe, uma extensão 

desta pesquisa leve a acompanhar a aplicação do guia e a colher o resultado junto às 

crianças com deficiência visual, para então indicar a melhor forma para a reprodução 

das figuras, ou o melhor “desenho” que estas devem ter. De suma importância, seria 

o desenvolvimento de figuras táteis a partir das indicações do como fazer propostas 
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no guia e levá-las para as salas de educação infantil, submetê-las as crianças e testar 

a eficácia, na prática, dos modelos propostos. Ainda, colher as melhorias que 

poderiam ser feitas e novas precisas de criação de figuras que poderiam ser adotadas. 

Talvez, classificando-as por faixa etária ou níveis de aprendizado. Ou seja, ainda há 

um universo de pesquisa a ser explorado a partir do conteúdo aqui trabalhado. 

Talvez, em um futuro breve, seja possível iniciar-se um processo para tentar 

estabelecer um glossário de figuras táteis, a ponto de convencionar a representação 

simbólica de elementos como objetos do cotidiano, como frutas, animais, entre outros. 

Isso seria de estimada valia para as pessoas com deficiência visual, ao mesmo tempo 

que demanda uma profundidade de estudos e um mergulho no universo de 

compreensão dessas pessoas. 

Há muito ainda a ser pesquisado. Como decorrência desta pesquisa, sugere-

se, também, que sejam pesquisadas as formas visuais mais fáceis de serem 

compreendidas pelas crianças, categorizando até dois anos e três e cinco anos. 

Também, sugere-se que sejam pesquisados os primeiros elementos de vida dessas 

crianças, em uma tentativa de elencar quais são os primeiros objetos, animais, frutas, 

verduras, etc, que sejam da convivência destes. Já em relação ao guia projetado para 

esta tese, os estudos futuros apontam para a necessidade de divulgação dos 

resultados e coleta de sugestões que possam aprimorá-lo. Longe de ser um trabalho 

encerrado, contribuições serão sempre bem-vindas.  

Acredito que, tendo como ponto de partida a publicação que aqui propus, é 

possível se partir para desdobramentos da mesma. Ajustar o seu conteúdo para que 

o guia seja adequando para a leitura por vocalizadores. Uma versão com 

comunicação ampliada também deveria ser pensada, de modo a ampliar os públicos 

possíveis. Além disso, estender seu capítulo de representação de figuras, sugerindo 

novos modos de criar e montar figuras táteis que possam ser exploradas pelas 

crianças. 

Com certeza, a possibilidade de averiguar com pessoas com deficiência visual, 

de diferentes idades, o conteúdo proposto no guia teria sido de grande valia, pois 

contribuições além das colhidas pelo grupo de educadoras apareceriam pela vivencia 

dessas pessoas. Fica como mais uma sugestão para trabalhos futuros a testagem da 

eficácia da publicação aqui proposta por pessoas com deficiência, que já estejam fora 
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da idade de educação infantil e que possam contribuir com suas experiência de vida 

para a melhora de pontos que sejam importantes para as crianças. 

Percebe-se que há muitos obstáculos a serem vencidos no decorrer do 

exercício profissional de pessoas responsáveis pela educação de crianças com 

deficiência visual. Este trabalho exige aperfeiçoamento constante e uma dedicação 

para compreender como se dá o desenvolvimento destas crianças. O que não se pode 

perder de vista, neste momento, é a continuidade de iniciativas como esta tese e todas 

as tentativas de fazer algo pela inclusão dessas crianças.  

As contribuições são sempre temporárias e circunstanciais. Neste ponto que 

cheguei, considerado um ponto final provisório desta pesquisa, fica evidente que 

poderiam ter sido feito outras escolhas ao longo do caminho. Se tivesse abordado 

outros autores, outras linhas de pesquisa, entrevistado outras pessoas, optado por 

outras dinâmicas, com certeza outras revelações teriam sido feitas. Entendo, também, 

que as limitações encontradas ao longo desta trajetória, como a integração e 

entrevistas com crianças até cinco anos e suas famílias, em virtude de reservas que 

deveriam ser submetidas ao Comitê de Ética, questões de ordem financeira, para 

maior uso de materiais e testes em máquinas de diferentes tecnologias de corte, assim 

como o tempo, que que faz com que se defina um limite para o trabalho, tenham sido 

pontuais para algumas restrições que definiram o ponto final deste momento da 

pesquisa. 

Quanto ao propósito desta pesquisa, entende-se que, por mais que se almejava 

voos quase não alcançáveis, as contribuições aqui presentes são extremamente 

significativas para promover a aproximação da figura do mediador com as crianças e 

elucidar sua função para estimular o tato o quanto antes. Entregar um produto, 

classificado com um guia, disponibilizado de forma gratuita e acessível por meio da 

internet representa uma grande contribuição desta pesquisa às aplicações práticas. 

Com isso, compreende-se que os objetivos aqui propostos foram alcançados, 

respondendo ao problema em uma perspectiva sob o viés do design. 

Quem fiquem para outros momentos, em outras possibilidades de pesquisas 

no entrosamento entre o campo do design, da pedagogia e da psicologia, as 

possibilidades infinitas de estudos. Foi construído um caminho que proporcionou o 

surgimento de algo novo, e também de muitas novas perguntas. Muitas delas 

espalhadas ao longo desta tese. Desejo que outros pesquisadores se interessem pelo 
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tema aqui trabalhado e pesquisem mais e melhor sobre as pessoas com deficiência 

visual. Certamente, outros designers curiosos e inquietos como eu poderão buscar 

novas respostas para as perguntas que eu aqui apontei e formular novas perguntas 

acerca deste tema. 
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Apêndice 2 – Planejamento do guia 
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Apêndice 3 – Termo de Consentimento Livre 

 

  

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
 
Nome do Participante:_________________________________________________ 
 
Você está sendo convidado a participar de uma coleta de dados, a qual faz parte da pesquisa de 
doutorado realizada por Maria Carolina Frohlich Fillmann, aluna do Programa de Pós-Graduação 
em Design da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, com orientação do Prof. Dr. Airton 
Cattani.  
Esta pesquisa é intitulada “Design Orientado para o Tato: Diretrizes de reprodução de figuras 
táteis para o estímulo precoce em crianças com deficiência visual”, que tem por objetivo 
estabelecer critérios para a reprodução de figuras táteis em livros infantis para o estímulo precoce 
de crianças em idade de educação infantil, de zero a cinco anos completos.  
Os benefícios diretos de sua participação nesse estudo provém da colaboração de sua área de 
conhecimento e de sua experiência pessoal/profissional, a fim de qualificar os critérios 
apresentados na Cartilha “Diretrizes para a reprodução de figuras táteis”. 
A sua participação como voluntário(a) nesta pesquisa durante a fase de coleta de dados por meio 
de observação está estimada em aproximadamente três horas, objetivando respostas sobre 
questões específicas relacionadas à sua área de conhecimento. Sua participação não é 
obrigatória, tendo o direito de desistência a qualquer momento que julgue conveniente, e, caso 
seja necessário, a leitura do termo de consentimento livre e esclarecido será realizada na 
presença de uma testemunha. Além disso, os pesquisadores se comprometem a preservar o 
depoimento no anonimato, identificando sua fala com nome fictício ou símbolo 
não relacionados à verdadeira identidade, assegurando privacidade, confiabilidade, proteção da 
imagem e não estigmatização. Sua participação na pesquisa não acarretará em quaisquer ônus 
financeiros assim como sem quaisquer restrições quanto aos seus efeitos patrimoniais e 
financeiros, a plena propriedade e os direitos autorais do depoimento de caráter histórico e 
documental. E, essas informações serão convenientemente armazenadas por um prazo de cinco 
anos, sendo posteriormente destruídas. Desta forma, garantindo também que danos previsíveis 
serão evitados. A entrevista será registrada através de gravação em áudio e em ficha de 
avaliação, sendo posteriormente transcrita e compilada em relatório escrito. As informações 
obtidas são de caráter confidencial, sendo assegurado seu sigilo. 
Essas informações têm por finalidade auxiliar o processo de pesquisa no que se refere ao 
objetivo declarado. Os pesquisadores acima citados ficam consequentemente autorizados a 
utilizar, divulgar e publicar, para fins acadêmicos e culturais, o mencionado depoimento, no todo 
ou em parte, editado ou não.  
 
Quaisquer informações ou esclarecimentos adicionais podem ser obtidos diretamente com a 
pesquisadora responsável através dos contatos: 
Maria Carolina Frohlich Fillmann – email: fillmann.carolina@gmail.com – fone: 999892034 
 
 
_________________________, ____/____/____. 
 
 
____________________________________ 
(assinatura do participante) 
 

____________________________________ 
(assinatura pesquisador) 
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Apêndice 4 – Roteiro para entrevista semiestruturada 

 

 

 

  

Roteiro para a observação e análise dos pontos apresentados na cartilha: 
 

1. Qual o seu nome? 

2. Qual a sua idade? 

3. Qual a sua formação profissional? 
4. Qual a sua função no campo da educação? 

5. Uma cartilha que estabeleça diretrizes para a reprodução de figuras táteis 

para as crianças entre zero e cinco anos é importante para a educação? 

6. Faz sentido em termos pedagógicos determinar a idade desta maneira? 
7. É possível entender as razões da cartilha na apresentação em tópicos? 

8. Relacionar critérios quanto a materiais, estrutura, diagramação e figuras é 

esclarecedor para projetar as figuras e criar um livro? 
9. O uso do vocabulário pictográfico, com exemplos construídos com elementos 

geométricos faz sentido para criar figuras táteis? 

10. A relação dos principais materiais apresentados são compatíveis com os 
materiais já empregados em sala de aula? 
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Apêndice 5 – Apresentação da cartilha para a dinâmica de grupo 
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Apêndice 6 – Guia no formato de PDF interativo, para avaliação das educadoras 
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Apêndice 7 – Guia no final, disponibilizado no site 
https://www.ufrgs.br/comacesso/publicacoes/guiafigurastateis/ 
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Apêndice 8 – Guia na versão P&B, para a impressão. 
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