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Introdução
Este trabalho está sendo realizado com a intenção
de aprofundar a discussão sobre o uso da maquete
de relevo tátil como recurso didático no ensino de
Geografia, levando o conceito de inclusão em
consideração, buscando assim a confecção de um
material que possa ser usado tanto por alunos
videntes quanto por aqueles que possuem alguma
deficiência visual.

descrição, tornando o material acessível tanto para
alunos videntes ou não.
Uma carta topográfica da maquete ficará ao lado
com as mesmas texturas, para criar a relação entre
o concreto e o abstrato na produção de uma mapa
além de uma legenda expandida para atender
alunos de baixa visão e uma em braile, caso não
seja possível acessar a áudio descrição pelo celular.

Objetivo
Analisar o potencial didático e inclusivo de
diferentes formas de construção de maquetes
somadas a tecnologia para serem usadas em aulas
de Geografia, visando desenvolver um modelo que
possa ser utilizado tanto por alunos com deficiência
visual quanto por alunos videntes, englobando os
conceitos da cartografia tátil e tecnologia.

Material e Métodos
A metodologia escolhida para a base da maquete
originou-se da proposta de Simielli et. al. (1991) e o
isopor foi o material escolhido devido a rapidez na
confecção e alta durabilidade do produto, já que a
maquete será utilizada por diversos anos na
educação básica. Como o objetivo do trabalho é o
de criar uma maquete tátil com base nos blocos
diagramas, a área representada será fictícia, tendo
sido desenhada para possuir o maior número de
feições e formas de relevo possível e legível,
gerando uma representação das curvas de nível e
um modelo digital 3d do relevo.

Figura 1. Curvas de nível e modelo 3d da maquete
Com a maquete pronta, o processo de construção
da legenda interativa será feita com base na
Maquete do Memorial da Inclusão, que apresenta
miniaturas dos elementos representados. Junto das
miniaturas das formas de relevo, serão colocados
os QR Code, o elemento tecnologico de baixo
custo,que conterá uma foto da forma de relevo em
questão, uma descrição em texto e uma áudio
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Figura 2. Disposição do material final.

Resultados e Discussão
Este é um trabalho de experimentação de técnicas,
materiais, metodologias e aplicação de materiais
didáticos, buscando então não só desenvolver um
material, mas estimular uma prática de ensino que
colabore para a criação de metodologias
pedagógicas, que sirvam tanto para uma mudança
significativa do ensino de alunos com deficiência
visual quanto para alunos videntes.

Conclusões
A bibliografia a respeito de maquetes táteis se
encontra muito limitada atualmente, sendo possível
encontrar ou materiais sobre mapas táteis ou sobre
maquetes, mas nunca dos dois juntos, então será
elaborado um material descritivo das etapas de
construção, com detalhamento das vantagens e
desvantagens de cada material testado e as
dificuldades para a elaboração de cada etapa,
podendo ter uma significante contribuição para
futuros pesquisadores e professores.
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