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1. Introdução 

 

Uma das prioridades atuais das políticas públicas envolvendo o Ensino Básico refere-

se ao direito do aluno com necessidade educacional especial participar  ativamente de práticas 

cotidianas desenvolvidas no Ensino Regular. As orientações para a educação especial, em 

nível mundial, alteraram-se ao longo das últimas décadas.   A atenção específica ao educando 

com “deficiência” deu lugar a uma concepção mais ampla em torno da noção de alunos com 

necessidades educacionais especiais (NEE). Com base em tal concepção ocorreu uma reforma 

nas leis e propostas metodológicas para a Educação Especial visando à realização de ações 

políticas, culturais, sociais e pedagógicas, com intuito de defender o direito de todos os 

educandos estarem juntos no mesmo ambiente escolar, sem discriminação (COLL; 

MARCHESI; PALACIO, 2004).  

Entre tantos desafios enfrentados na Educação destaca-se o referente à adoção de 

conteúdos de um currículo comum a todos. A dificuldade consiste em abordar o mesmo 

conteúdo para um público formado por pessoas com características e singularidades próprias, 

ao mesmo tempo em que, torna-se o processo de ensino e aprendizado em um momento de 

troca de conhecimento sem discriminação. Neste artigo,  cita-se o conteúdo da disciplina de 
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Geografia que engloba a abordagem de conceitos cartográficos
4
 para alunos com deficiência 

visual
5
.  

Ao iniciar as ações da política educacional para o referido público, começa-se  

também a busca por procedimentos teoricometodológicos para a elaboração de documentos 

cartográficos táteis. Inicialmente, pais, professores, alunos e voluntários desenvolviam mapas, 

maquetes e globos táteis, depois a construção deste material e sua utilização como apoio ao 

ensino de Geografia tornam-se objeto de estudo de muitos pesquisadores (VENTORINI, 

2009). Surge, assim, a Cartografia Tátil cujo objetivo é pesquisar procedimentos 

metodológicos de construção e utilização de documentos cartográficos táteis como apoio ao 

ensino, a orientação e a mobilidade de pessoas cegas.  A Cartografia Tátil tem como objetivo 

ainda desenvolver material de apoio à abordagem de conceitos cartográficos e geográficos em 

aulas com a participação de alunos cegos, com baixa visão e normovisuais
6
 (VENTORINI, 

2009).   

No âmbito internacional, muitos trabalhos na área já foram publicados, sendo o tema 

pesquisado há mais de um século.  No Brasil as Instituições de Educação Superior (IES) que, 

atualmente, possuem pesquisas consolidadas na área são o Departamento de Geografia da 

Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade São Paulo - USP; o 

Centro de Análise e Planejamento Ambiental – CEAPLA -  do Instituto de Geociências e 

Ciências Exatas  - IGCE - da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho - 

UNESP – Campus de Rio Claro e o Departamento de Geociências da Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC (FREITAS, VENTORINI, 2011). 

Os estudos realizados por pesquisadores das três IES têm como objetivos comuns: a)  

desenvolver procedimentos metodológicos de construção e utilização de material didático tátil 

como apoio a abordagem de conceitos geográficos e cartográficos; b) realizar ações, 

principalmente cursos de formação continuada de professores do Ensino Básico, que 

contribuam para a geração de multiplicadores do trabalho desenvolvido; c) aprofundar os 

estudos teórico-metodológicos para o ensino de Cartografia e Geografia e d) pesquisar 
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tecnologia de baixo custo para a elaboração de mapas e maquetes táteis como apoio ao ensino 

e a orientação e mobilidade de pessoas com deficiência visual. 

Ao analisar os estudos desenvolvidos na temática, constata-se que a concentração de 

pesquisadores e de seu público alvo ocorre no Estado de São Paulo e em Santa Catarina. 

Constata-se, ainda, a escassez de pesquisa na área da Cartografia Tátil tendo como base a 

realidade de outros Estados do Brasil, como Minas Gerais. 

Segundo o Censo Demográfico 2010 - Resultados Preliminares da Amostra (IBGE, 

2010), o Estado de Minas Gerais possui 47. 073 pessoas cegas, 591.179, com significativa 

perda visual (baixa visão) e 2.701.621 com alguma dificuldade para enxergar. Destaca-se que 

estes dados são preliminares e por isso a quantidade de pessoas com deficiência visual pode 

ser maior.  

Por isso, no ano de 2013 teve inicio o projeto Cartografia tátil: geração de material 

didático e práticas pedagógicas como apoio ao ensino de geografia para alunos com 

deficiência visual
7
, cujo objetivo principal é elaborar ações e material didático tátil que visem 

à disseminação da Cartografia Tátil em municípios do Estado de Minas Gerais, ao mesmo 

tempo em que, contribuam para o ensino e o aprendizado de alunos com deficiência visual no 

Ensino Básico e para a Formação Continuada de Professores.  

 A pesquisa é realizada por meio de uma parceria entre pesquisadores de três 

importantes IES: Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Universidade Estadual 

Paulista (UNESP) e Universidade Federal do Rio de e  tem como parceira  a Escola Estadual 

São Rafael localizada no município de Belo Horizonte – MG. Desta forma, o objetivo deste 

artigo é relatar resultados parciais obtidos por do referido estudo.  

 

2. Procedimento teórico-metodológicos 

 

 O procedimento teórico-metodológico tem como base a perspectiva histórico-cultural 

que, 

 

[...] permite indicar os lugares sociais que ocupam os participantes desta 

pesquisa, assim como o nosso próprio lugar, enquanto pesquisadoras. 

Investigar a relação do outro com o espaço e a forma como este outro o 

representa, significa considerar a multiplicidade do outro, ao mesmo tempo 
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em que consideramos a nossas próprias multiplicidades como pesquisadoras 

(VENTORINI, 2012, p. 69). 

 

Neste contexto, Vygotski (1983, 1989, 2007) indica que as relações sociais tem a 

função de tornar as diferentes atividades práticas e simbólicas em circulação no meio social 

no qual o sujeito está inserido, ao mesmo tempo em que considera a palavra como um 

instrumento psicológico fundamental.  Além disso, o estudo tem como base a experiência do 

Grupo de Cartografia Tátil da Unesp –Campus de Rio Claro. 

Os estudos do Grupo iniciaram-se no ano de 2000 com o objetivo de desenvolver e 

divulgar material didático tátil que facilitasse a utilização da linguagem tátil no tratamento e 

comunicação da informação geográfica (VENTORINI, FREITAS, 2003).  Nos dois primeiros 

anos do trabalho, o Grupo desenvolveu mapas e maquetes táteis sem o uso de tecnologia. 

A partir do ano de 2003, com o intuito de desenvolver tecnologia de baixo custo que 

permitisse inserir informações sonoras em maquetes táteis, formou-se a parceria
8
 entre 

pesquisadores do Centro de Analise e Planejamento Ambiental – CEAPLA – UNESP – 

Campus de Rio Claro e do Instituto Tércio Pacitti de Aplicações e Pesquisas Computacionais 

(antigo Núcleo de Computação Eletrônica – NCE) – UFRJ. Estes pesquisadores 

desenvolveram o Sistema Maquete Tátil/Mapavox. Este Sistema é composto por uma trama 

de microchaves, o software Mapavox e conjuntos didáticos táteis. A trama e o software 

possibilitam a inserção e disponibilização de informações sonoras em maquetes táteis 

(VENTORINI, 2009).  

Com a finalidade de permitir a equipe atuar em diversas frentes houve o 

desenvolvimento de pesquisas com objetivos específicos, porém complementares. Os 

pesquisadores aprofundaram os estudos com o intuito de: a) ampliar os tipos de conjuntos 

didáticos táteis conectados ou não ao Sistema Maquete Tátil/Mapavox; b) aprofundar os 

estudos teórico-metodológicos para compreender como os sujeitos cegos adquirem 

conhecimentos espaciais e como utilizar estes conhecimentos para mediar o conceito de 

mapa; c) realizar ações para formação continuada de professores do Ensino Básico e d) 

aperfeiçoar o sistema Maquete/Tátil Mapavox (VENTORINI, 2009, 2012). O constante 

acompanhamento dos avanços e das dificuldades encontradas em cada estudo foi realizado 

por meio de encontros semanais, videoconferências e workshops.  
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A ampliação dos tipos de conjuntos didáticos conectados ao Mapavox ocorreu por 

meio do desenvolvimento da Coletânea de Mapas Multisensoriais: Brasil e África (JULIASZ, 

2010, JULIASZ, et. al, 2011, VENTORINI et.al, JULIASZ; FREITAS, 2012), de jogos e 

gráfico táteis  (ZUCHERATO; FREITAS, 2007). 

O aprofundamento teórico-metodológico para compreender como os sujeitos cegos 

adquirem conhecimentos espaciais e como utilizar estes conhecimentos para mediar o 

conceito de mapa foi estudado por Ventorini (2009, 2012). As ações para formação 

continuada de professores ocorreu por meio do desenvolvimento de diversos Cursos de 

Extensão nas categorias presenciais, semipresenciais e a distância (FREITAS, 2011) e por 

meio da organização do primeiro livro nacional que traz as principais pesquisas na área da 

Cartografia Tátil do Brasil
9
 (FREITAS; VENTORINI, 2011).  O aperfeiçoamento do Sistema 

Maquete Tátil/Mapavox por Borges  et. al (2011) teve como foco principal a trama de 

microchaves  e a busca de soluções para substituir a conexão da trama de micro-chave  por 

meio da Porta Paralela (LPT) por portas denominadas USB (Universal Serial Bus).  

Esta  experiência  promoveu avanços  à área da Cartografia Tátil no Brasil, no que se 

refere ao uso de tecnologia de baixo custo para o ensino de Cartografia aos alunos com 

deficiência visual, bem como trouxe a luz a discussão sobre  as formas de organização e 

representação do espaço por pessoas cegas (VENTORINI, FREITAS, 2012) e por isso, o 

grupo busca transferi-la para o Estado de Minas Gerais, por meio da pesquisa citada 

anteriormente cuja área de estudo é a Escola Estadual São Rafael. 

 

2.1. A experiência na Escola Estadual São Rafael 

 

O Instituto São Rafael é resultado da iniciativa de Aires da Mata Machado e João 

Gabriel de Almeida, ex-alunos do Instituto Benjamin Constant. No ano de 1925, seus 

idealizadores pleitearam junto ao Governo de Minas Gerais a criação de uma Escola para 

pessoas com deficiência visual. A efetivação do Instituto deu-se por meio da Lei nº. 895, de 

10 de setembro de 1925 e em 02 de setembro de 1926 foi inaugurado. A partir de 1976 por 

decisão da Secretaria de Estado da Educação o Instituto  tem seu nome alterado para Escola 

Estadual São Rafael.  

Atualmente, a Escola funciona em dois turnos, manhã e  tarde. O período da manhã é 

destinado a Educação Infantil e o da tarde ao Ensino Fundamental  e a Educação de Jovens e 

                                                           
9
 O livro é denominado Cartografia Tátil: orientação e mobilidade às pessoas com deficiência visual e foi 

organizado por Freitas e Ventorini e publicado pela PacoEditorial no ano de 2011. 



Adultos (EJA). Além disso, destina-se ao  Ensino Itinerante (apoio pedagógico) de alunos que 

cursam o Ensino Médio em escolas regulares, assim como trabalhos de orientação e 

mobilidade, oficinas pedagógicas (datilografia Braille e comum, tapeçaria, tricô e crochê, 

modelagem, encadernação, marcenaria  e atividade de vida diária), curso musical (teoria e 

solfejo, canto solo, canto coral, instrumental, conjunto musical). A Associação de Amigos do 

Instituto São Rafael (AAISR)  é um importante apoio aos alunos que frequentam a Escola, 

pois  auxilia nas necessidades referentes à higiene, alimentação, transporte, material didático, 

medicamento e informática.  

Oficialmente, a escola atende 400 alunos, sendo que este número varia constantemente 

devido à entrada de novos membros nas aulas de orientação e mobilidade, curso musical e 

oficinas pedagógicas.  

A pesquisa relatada neste documento é desenvolvida com alunos do Ensino 

Fundamental e do EJA e com a professora  Thais Angélica Martins, graduada em Geografia e 

especialista em Educação Especial.  A docente ministra aula para 36 alunos, sendo que 9 

cursam o sexto ano,  3 o sétimo, 4 o oitavo, 6 o nono e 14 o EJA. O número de alunos por 

classe varia de 2 a 7, e não há agrupamento de níveis (alunos cursando anos distintos na 

mesma classe). Participa do estudo também o Professor de Geografia Antônio José de Paula, 

cego desde 5 anos de idade. 

Para investigar a demanda de material cartográfico tátil por parte dos alunos  e de seus 

professores, assim como as dificuldades enfrentadas pelos educandos para compreenderem 

conceitos cartográficos e geográficos, bem como as dificuldades dos professores em abordar 

tais conceitos foram elaborados questionários fechados com questões específicas aos dois 

públicos. Além da aplicação dos questionários houve a realização de diálogos dirigidos entre 

os participantes e os pesquisadores. Ambos os procedimentos foram utilizados também para 

coletar dados sobre quais locais os alunos e a professora desejam ter representadas em mapas 

e maquetes táteis. 

O questionário respondido pelos professores possuía 10 questões cujo objetivo foi 

investigar quanto tempo atuam na Escola, em quais anos lecionam, suas dificuldades e 

facilidades para ensinar Geografia para alunos cegos, acesso de material de apoio ao ensino de 

Geografia e Cartografia, opinião sobre as características visuocentristas das figuras e mapas 

táteis e se há carência de pesquisa e publicações na temática em Minas Gerais.  

O questionário aplicado aos alunos foi impresso em Braille e possuem 11 questões, 

sobre o tempo em que frequentam aulas na Escola, as facilidades e dificuldades nos conteúdos 

de Geografia,  a importância dos mapas  táteis e do material de apoio ao ensino de Geografia 



para o estudo autônomo,  o acesso ao material de apoio ao ensino de Geografia, as  

características visuocentristas das figuras, mapas e gráficos táteis disponibilizados em livros, 

provas etc.  sobre locais de Minas Gerais que desejam ter representados em maquetes e mapas 

táteis e sobre o ato de  desenhar. 

O questionário foi respondido por 19 alunos (6 do sexto ano, 3 do sétimo, 7 do nono e 

3 da EJA). Além do questionário os alunos tatearam  mapas táteis elaborados por meio da 

máquina termoform e o material, impresso em braile e com figuras táteis, denominado “A 

capital patrimônio em um toque de arte; um novo olhar sobre Brasília”
10

 e a representação de 

um campo de futebol elaborado com papel camurça. O objetivo da exploração destes 

materiais foi coletar dados sobre quais materiais são agradáveis ao tato e estimulam a 

exploração via tátil. Os dados coletados nos procedimentos relatados orientam a produção de 

material didático tátil de Geografia e Cartografia na pesquisa. 

 

3. Resultados e análises 

Os resultados dos questionários e  diálogos dirigidos com os dois professores indicam 

que o material de apoio às aulas de Geografia  para os alunos cegos, muitas vezes, possui 

valorização da visão em detrimento dos outros sentidos para abordagem de conteúdos 

geográficos e cartográficos, fato que compromete suas compreensões e dificulta os estudos 

autônomos dos alunos cegos. Para os docentes, por  vezes, o material escrito em braile não 

passou por  uma revisão ortográfica e por isso há erros ou ausência de informações, 

prejudicando o estudo autônomo do aluno e deixando-o frustrado. 

Segundo os professores a escola possui um acervo precário de mapas táteis, isso 

dificulta a abordagem de conteúdos, principalmente relacionados aos conteúdos da Geografia 

Física. Dentre os documentos cartográficos que julgam importantes terem representados em 

mapas e maquetes estão os que representam as diversas formas do relevo, o Bairro Barro 

Preto no qual se localiza a escola e  o Rio Arrudas.  

Por meio dos diálogos como os profissionais, observou-se que os alunos desconhecem 

as características deste Rio e a professora enfrenta dificuldades para ilustrar sua dinâmica. A 

docente destaca ainda a importância de ter representações que possibilitem ilustrar as 

diferenças do meio rural e urbano, com ênfase aos distritos industriais. 

Os resultados dos questionários respondidos pelos alunos indicam que não há 

dificuldades de compreensão dos conteúdos geográficos quando explicados pela professora, 
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mas a compreensão do material de Geografia e Cartografia, por vezes, é difícil como 

constatamos na seguinte resposta: “ [...] nem tudo que o professor explica está no livro e se 

está, está incompleto” (J.P aluno do nono ano, 2013). 

Todos os alunos consideram os mapas táteis importantes para as aulas de Geografia, 

no entanto mais de 50% (10 alunos) destacam que as figuras e mapas  táteis dificultam o 

entendimento do conteúdo porque muitos são difíceis de codificar as informações.  

A avaliação dos alunos do material denominado “ A capital patrimônio em um toque 

de arte; um novo olhar sobre Brasília” e dos mapas táteis elaborados por meio da máquina 

termorfom reforçaram as afirmações sobre suas dificuldades no entendimento das figuras, 

devido à qualidade do material. No entanto, o campo de futebol foi facilmente reconhecido e 

sua textura e relevo elogiados pelos educandos. 

 Os educandos destacaram que a característica lisa dos papeis utilizados tanto nos 

mapas como no material sobre Brasília dificultam a leitura do braile, pois as pontas dos dedos 

transpiram e escorregam durante sua exploração. Além disso, as figuras estão com um alto 

relevo ruim, difícil de ser sentidas pelo tato. Ao questioná-los sobre qual o tipo de papel 

indicavam  para elaborar material sobre a Capital do Brasil, eles sugeriram o papel no qual foi 

elaborado o questionário.  O papel utilizado para o questionário foi  Formulário Continuo 

240x280, gramatura 120gr para impressora Braille.  

A experiência relatada aqui orienta a elaboração do material didático na pesquisa. Está 

em fase de desenvolvimento mapas táteis representando o Brasil, Minas Gerais e Belo 

Horizonte.  

 

4. Considerações Finais 

A experiência adquirida pelo Grupo de Cartografia Tátil da Unesp na elaboração de 

procedimentos metodológicos de desenvolvimento e utilização de mapas e maquetes táteis 

indicam que a elaboração de material de Cartografia para alunos com deficiência visual não 

consiste somente em substituir cores por texturas ou elaborar contornos em relevo ou inserir 

informações em Braille (VENTORINI,  2007). Os resultados e análises dos questionários  

aplicados aos alunos da Escola São Rafael reforçam estas afirmações.  Os resultados e 

análises indicam a importância do professor para o entendimento do conteúdo abordado, 

assim como a qualidade ruim de livros em braile, mapas e figuras dificultam os estudos 

autônomos. 

Os resultados e análises dos questionários e dos diálogos dirigidos orientam a 

construção de mapas e maquetes táteis representando áreas de interesses dos alunos, como o 



Bairro Barro Preto e o Município de Belo Horizonte. Ao término da elaboração de cada 

conjunto, seguido da aplicação prática com os alunos em sala de aula, a equipe buscará 

aperfeiçoar a metodologia de geração e aplicação do material didático para a próxima etapa. 

Assim, pretende-se explorar a evolução metodológica decorrente da prática com os alunos.  

Um dos principais resultados que se espera alcançar com ao final do estudo é a 

implementação/construção de ambientes de aprendizagens que possam propiciar condições 

para que alunos com deficiência visual utilizem novas tecnologias de informação que 

contribuam para o seu desenvolvimento pessoal. Espera-se desenvolver material didático e 

práticas pedagógicas que propiciem aos alunos com deficiência visual autonomia e 

participação ativa no processo de construção do seu conhecimento. Espera-se, ainda, que as 

ações da pesquisa permitam aos professores criarem situações de aprendizagens que engajem 

os alunos num processo de construção de representação do espaço geográfico por meio de 

mapas e maquetes táteis. Espera-se, principalmente, que todo esse processo possa culminar 

com a produção de material didático-pedagógico passível de ser usado por pessoas com ou 

sem necessidades educacionais especiais. 
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