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INTRODUÇÃO 

A maioria da população não tem acesso às informações sobre a deficiência visual, 

apesar da divulgação pela mídia, de artigos sobre deficientes visuais que se destacam no 

mercado de trabalho, nas artes ou nos esportes, essa deficiência e suas especificidades são 

pouco conhecidas. 

De acordo com estatísticas da Organização Mundial da Saúde (OMS), 90% dos 38 

milhões de cegos e dos 110 milhões de pessoas com baixa visão do mundo vivem nos 

países em desenvolvimento. Isto demonstra a urgência de prestar apoio científico, 

tecnológico, educativo, social e capacitação à população portadora de deficiência visual da 

América Latina, assim como para seus educadores. 

A deficiência visual e especialmente o papel da Cartografia Tátil na problemática da 

cegueira, continua sendo um tema da maior relevância nos países latinoamericanos e em 

vias de desenvolvimento. Atualmente são muito poucos os países do mundo que 

trabalharam no sentido de desenvolver metodologias, especialmente cartográficas, para 

contribuirem significativamente nesta área. 

O Laboratório de Ensino e Material Didático (LEMADI) do Departamento de 

Geografia - FFLCH – USP, desenvolve a mais de dez anos um trabalho de pesquisa voltado 

para a elaboração, aplicação e avaliação de representações gráficas táteis para alunos 

deficientes visuais. 

Desde 1994, o LEMADI participa de um grupo internacional de pesquisa e 

desenvolvimento dessas representações com pesquisadores da Argentina e do Chile, 

trabalhando em vários projetos que contaram com o apoio financeiro do Instituto 

Panamericano de História e Geografia - IPGH. 

Em 2002, iniciou-se o projeto “Diseño y Producción de Cartografía para las 

Personas Ciegas de América Latina"3, patrocinado pela Organização de Estados 
                                                           
1 carlasena@uol.com.br Laboratório e Ensino e Material Didático – DG – FFLCH – USP 
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Americanos (OEA) e coordenado pela Universidad Tecnológica Metropolitana (UTEM) de 

Santiago do Chile, com participação direta dos pesquisadores da Argentina e Brasil na 

elaboração de material cartográfico tátil e nos cursos de capacitação para professores, pais 

e portadores de deficiência visual. 

Este projeto tem como objetivo principal apoiar as pessoas portadoras de deficiência 

visual no desenvolvimento de suas habilidades espaciais por meio de recursos didáticos e 

cartográficos, tais como atlas, mapas, cartas, sistemas gráficos tridimensionais, dentre 

outros, otimizando sua educação formal e permitindo melhor mobilidade, além de gerar e 

distribuir produtos cartográficos representativos de informações temáticas em diversas 

escalas. 

DEFICIÊNCIA VISUAL 

No geral, conceitua-se deficiência visual como “um impedimento total ou a 

diminuição da capacidade visual decorrente de imperfeição no órgão ou no sistema visual” 

(SÃO PAULO, ESTADO, 1993) considerando, assim, deficiente visual tanto pessoas cegas 

como pessoas com visão subnormal. 

Existem algumas definições de cegueira e visão subnormal. É considerado cego o 

indivíduo que possui acuidade visual menor que 0,05 (3/60 ou 200/400 - isto significa que 

esse indivíduo vê a 3 metros o que um indivíduo com visão normal vê a 60 metros), no 

melhor olho, sem correção (uso de lentes corretivas). 

No caso da visão subnormal a definição mais recente foi elaborada pela Organização 

Mundial de Saúde em Bangkok, Tailândia (1992) e coloca que o portador de visão 

subnormal é aquele que possui: 

- comprometimento de seu funcionamento visual, mesmo após tratamento e/ou 

correção refracional com lentes comuns; 

- acuidade visual entre 6/18 (0,3) e projeção de luz ou campo visual inferior a 10º a 

partir do ponto de fixação; 

- anormalidade no sistema visual que incapacite de responder aos testes de 

acuidade visual com símbolos, mas que responde a outros estímulos. 

Além disso, outros comprometimentos de funcionamento visual, tais como baixa 

sensibilidade aos contrastes ou falta de adaptação ao escuro devem ser incluídos, pois são 

igualmente incapacitantes. 

                                                                                                                                                                                     
2 walcarmo@usp.br 
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O objetivo deste trabalho não é discutir as causas da deficiência visual, porém é 

necessário esclarecer os conceitos sobre esse tipo de deficiência, bem como a definição 

para fins educacionais que são, segundo a Coordenadoria de Estado e Normas 

Pedagógicas de São Paulo: 

a. Portadores de visão subnormal: aqueles que apresentam ‘desde condições de 

indicar projeção de luz até o grau em que a redução da acuidade visual interfere ou 

limita seu desempenho’. Seu processo educativo se desenvolverá, principalmente, 

por meios visuais, ainda que com a utilização de recursos específicos. 

b. Portadores de cegueira: aqueles que apresentam ‘desde ausência total de visão até 

a perda da projeção de luz’. Seu processo de aprendizagem se fará através dos 

sentidos remanescentes (tato, audição, olfato, paladar), utilizando o Sistema Braille 

como principal meio de comunicação escrita. 

Nesse contexto, a Secretaria da Educação de São Paulo publicou a resolução nº 95 

de 2000 “considerando que: a educação especial para atendimento escolar de educandos 

portadores de necessidades especiais deve ser realizada, preferencialmente, na rede 

regular de ensino, em classes comuns com apoio de serviços especializados organizados 

na própria escola ou em centros de apoio regionais; a integração, permanência, progressão 

e sucesso escolar de alunos portadores de necessidades especiais em classes comuns do 

ensino regular representam a alternativa mais eficaz no processo de atendimento desse 

alunado; em função das condições específicas dos alunos, sempre que não for possível sua 

integração em classes comuns da rede escolar, a classe especial deve ser mantida na rede 

regular ou, ainda, quando necessário, deverá ser oferecido atendimento por meio de 

parcerias com instituições privadas especializadas sem fins lucrativos”. (DIÁRIO OFICIAL 

DO ESTADO DE SÃO PAULO, 2000) 

É importante destacar que, segundo estimativas da Organização Mundial de Saúde 

(OMS), 70 a 80% das crianças diagnosticadas como cegas possuem alguma visão útil e que 

a prevalência de cegueira Infantil em países em desenvolvimento é de 1,0 a 1,5 / 1000 e a 

prevalência de baixa visão é três vezes maior 4

O braille como forma de comunicação escrita do deficiente visual. 

O “Sistema Braille” é utilizado pelos alunos cegos como meio de comunicação escrita 

e por isso é utilizado na maioria das representações gráficas táteis, compondo o título, 

escala, legenda e demais informações; esse sistema consiste em 6 pontos alinhados em 

                                                                                                                                                                                     
3 Site na Internet: http://www.utem.cl/ctactiloea/ 
 
1 Dados disponíveis em http://www.cbo.com.br/subnorma/ 
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duas colunas paralelas. Na primeira coluna os pontos são referenciados como pontos 1, 2 e 

3 respectivamente de cima para baixo. Na segunda coluna e pela mesma ordem da 

primeira, encontram-se os números 4, 5 e 6. “Estes sinais não excedem o campo táctil e 

podem ser identificados com rapidez, pois, pela sua forma, adaptam-se exatamente à polpa 

do dedo.” (BAPTISTA, 2000) 

 

 
¡Error!Marcador no definido. ¡Error!Marcador no definido.  

¡Error!Marcador no definido. ¡Error!Marcador no definido.   

O sistema Braille foi desenvolvido por Luís Braille nos anos 20 do século XIX, sendo 

publicada 1829 a primeira edição de «Processo para Escrever as Palavras, a Música e o 

Canto-Chão por meio de Pontos, para Uso dos Cegos e dispostos para Eles». 

Nesta edição de 1829 há 96 sinais. Os sinais estão agrupados em 

nove séries de dez sinais cada uma e mais seis suplementares. Apenas as 

quatro primeiras séries correspondem ao sistema que atualmente 

conhecemos. As restantes séries combinam pontos e traços, aproveitando, 

pois, elementos dos métodos anteriores de escrita linear. (BAPTISTA, 2000) 

Na atualidade, formam-se 63 combinações diferentes a partir dos seis pontos, que 

representam as letras do alfabeto, as vogais acentuadas, os sinais de pontuação, os 

numerais, os símbolos matemáticos e químicos e as notas musicais. 

CARTOGRAFIA TÁTIL 

“Mapas são representações gráficas da realidade, portanto, são 

abstrações que representam apenas uma parcela desta realidade, e dessa 

forma, a omissão de informações sempre acontece. Exagero, falta de 

precisão, erros, distorções, falsificações e manipulações são problemas 

passíveis de ocorrência durante o processo cartográfico. Estes podem surgir 

como resultado de restrições técnicas ou financeiras, de questões políticas 

ou ideológicas e, muitas vezes, fruto da ausência de treinamento cartográfico 

adequado. Cartógrafos e usuários de mapas precisam conhecer a linguagem 

cartográfica, e em particular, seus problemas”. (VASCONCELLOS, 1993) 

Na escola, quando queremos trabalhar um conceito cartográfico com os alunos, 

principalmente nas séries iniciais, nos permitimos realizar alguns dos “erros” citados acima, 

claro que isso deve ser feito de maneira consciente e com objetivos muito claros. Na maioria 

das vezes esses exageros ou generalizações são úteis na visualização dos mapas. O uso 
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dos mapas pelos educandos é fundamental no processo de aprendizagem de Geografia, e 

isso não pode ser considerado diferente quando tratamos dos deficientes visuais. 

“As representações gráficas são apreendidas essencialmente pela 

visão, mas também podem ser percebidas pelo tato, desde que construídas 

com este objetivo. O deficiente visual depende do sentido tátil para formar 

conceitos espaciais, entender informações geográficas e criar internamente 

imagens do ambiente. Para isso, o processo de transformação dos dados 

geográficos em mapas e diagramas precisa ser adaptado a um produto final 

específico, através de uma linguagem tátil, preferivelmente combinada à 

visual. 

No caso do aluno deficiente visual, a importância dos mapas é ainda 

maior. Diagramas, ilustrações, modelos e mapas, apesar de abstrações da 

realidade, conseguem concretizar o espaço, sintetizando a informação a ser 

percebida pelo tato. Os mapas podem ser usados para localização, 

orientação e locomoção, juntamente com a bússola, na escala da edificação. 

Estes recursos, para pessoas portadoras de deficiência visual, podem ser 

usados para auxiliar nos seus deslocamentos da vida cotidiana, na escola ou 

no bairro. Dessa forma, o mapa é fundamental na percepção e construção do 

espaço pelo usuário, principalmente porque ele não pode captar informações 

espaciais através da visão”. (VASCONCELLOS, 1993) 

A Cartografia Tátil propõe, portanto, o desenvolvimento de materiais específicos para 

os deficientes visuais, suprindo assim parte da defasagem em relação ao resto da 

população. 

O trabalho de Vasconcellos (1993) é pioneiro no Brasil ao tratar da Cartografia Tátil, 

porém, no exterior, existem várias contribuições sobre o tema, dentre elas podemos 

destacar os inúmeros trabalhos de Andrews (1983,1991); Bentzen (1988); Berla (1982); 

Edman (1992); Nolan (1971); Wiedel (1965, 1972). Acrescentam-se a esses autores, 

pesquisas sobre as novas tecnologias aplicadas à Cartografia Tátil, como as desenvolvidas 

por Don Parkes no intuito de permitir o uso de softwares na inserção de tato e sons em 

representações produzidas por computador, além do mestrado de Sena (2002) sobre o 

estudo do meio como metodologia de ensino de Geografia para deficientes visuais que, a 

pesar de mais abrangente, também aborda a Cartografia Tátil. 

Não podemos nos esquecer que o principal usuário desse material não é o aluno da 

classe comum por isso temos que considerar, segundo VASCONCELLOS (1993), que “os 

produtores de material cartográfico e os usuários deficientes visuais apresentam sérias 

dificuldades. Para comunicar a informação geográfica e os dados espaciais, alguns 
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problemas a serem evitados na Cartografia convencional, tornam-se qualidades e condições 

necessárias para o design de mapas táteis eficazes. Estes precisam de um maior grau de 

generalizações e omissões, exageros e distorções nunca imaginados pelo cartógrafo... Os 

mapas na forma tátil são exemplos eficazes para destacar a relevância da Cartografia como 

processo de comunicação...” 

Os mapas táteis são importantes para a Cartografia e para o ensino de Geografia, 

não só para deficientes visuais como para alunos comuns. Durante o desenvolvimento dos 

projetos do LEMADI, essas representações foram utilizadas em aulas do Ensino 

Fundamental e Médio, bem como em cursos de atualização para professores das escolas 

públicas e particulares de São Paulo, comprovando que as representações tridimensionais 

motivam e envolvem os alunos no processo de aprendizagem. 

CONSTRUÇÃO E AVALIAÇÃO DE REPRESENTAÇÕES GRÁFICAS TÁTEIS 

O ensino voltado para deficientes visuais requer, além dos conhecimentos sobre as 

especificidades da deficiência, a prática em linguagens que adaptam o material didático 

visual em tátil. 

No caso das representações gráficas, o uso de técnicas de construção que 

transmitam a informação desejada e a procura por materiais que diminuam o custo para as 

escolas e para os próprios alunos, tem sido uma busca constante. 

Durante as pesquisas realizadas no LEMADI, tomamos contato com vários materiais 

e técnicas de construção de representações gráficas táteis que, mesmo não tendo sido 

amplamente testadas pelos deficientes visuais, podem contribuir nessa busca. Dentre as 

técnicas podemos destacar: 

 Alumínio: baseada na transposição do mapa, no avesso, para a lâmina 

de alumínio que será marcada com instrumentos lineares (carretilhas de diversos 

tamanhos), pontuais (pinças ou pontas de caneta e instrumentos de odontologia), e 

zonais (placas com texturas). Ao final, tem-se do outro lado do alumínio a 

representação desenhada com relevo, de forma a ser utilizada pelo deficiente visual. 

O mapa deverá ainda ser complementado com informações escritas em braille e com 

uma legenda que pode ser desenhada juntamente com o mapa ou em uma folha 

separada, o que geralmente ocorre devido ao grande espaço que cada 

representação e a escrita braille ocupam. No Brasil, utiliza-se uma folha de alumínio 

um pouco menos espessa do que a importada, que além de resistente, possui uma 

das faces pintada de branco, o que facilita o desenho. 

 13993



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

 Colagem: nessa técnica, são selecionados materiais resistentes que 

possuam uma textura adequada ao tipo de informação que se quer comunicar. Esses 

materiais são usados na representação de símbolos lineares (fios de diversas 

espessuras), pontuais (contas, miçangas, botões e outros), e zonais (tecidos, lixas, 

papéis cartonados e ondulados). 

Para a produção de cópias das matrizes feitas com as técnicas que utilizam alumínio 

e colagem, podem ser utilizados alguns tipos de plástico ( braillon, brailex, PVC ou PET) No 

caso específico da colagem, é necessário escolher materiais resistentes ao calor pois o 

termoform, máquina utilizada para a produção das cópias, usa o calor e o vácuo para passar 

a informação da matriz para o plástico. 

 Serigrafia: aquí os mapas serão impressos em papel cartão ou 

cartolina, com uma tinta especial (puff) que, em contato com o calor, se expande, 

ganhando relevo. Para obter este resultado, os mapas são desenhados em papel 

vegetal ou plástico (transparência) que servirão de base para a confecção de uma 

tela para impressão, obtida através da técnica de gravação, com o emprego de 

emulsão fotográfica e mesa de luz. Posteriormente, a tela é impressa no mesmo 

procedimento usado para a impressão de camisetas. Com a tinta seca os mapas são 

submetidos ao calor, o que permite o relevo do mapa. 

Representações gráficas táteis construídas com as técnicas descritas acima podem 

ser encontradas no acervo do LEMADI e são utilizadas, principalmente durante os cursos de 

atualização para professores. 

Além dessas técnicas, vem sendo estudadas outras como o uso de programas de 

computador que permitem a inserção e/ou elaboração de desenhos que depois de 

impressos em papel especial, ganham relevo ao serem expostos ao calor. 

DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CARTOGRAFÍA PARA LAS PERSONAS 

CIEGAS DE AMÉRICA LATINA 

O Projeto “Diseño y producción de Cartografía para las personas ciegas de 

América Latina”, apresentado e coordenado pela Universidad Tecnológica Metropolitana 

(UTEM), Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social, Departamento 

de Cartografía de Santiago do Chile, com a colaboração direta da Argentina e do Brasil, é o 

trabalho mais recente no LEMADI nesta linha de pesquisa, com o intuito de elaborar 

materiais e organizar de cursos de capacitação. Todo o trabalho esta sendo realizado de 

maneira conjunta utilizando a experiência acumulada nos últimos anos, em função dos 

projetos desenvolvidos anteriormente. 
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Os objetivos gerais do projeto são: 

• Apoiar as pessoas com deficiência visual no desenvolvimento de suas habilidades 

especiais por meio de ferramentas cartográficas e didáticas, tais como atlas, mapas, cartas, 

sistemas gráficos tridimensionais, etc., com a finalidade de otimizar sua educação formal e 

permitir melhor mobilidade. 

• Gerar e distribuir produtos que representam informação temática (ecossistemas, 

aspectos sociais, econômicos e culturais) em diversas escalas (mundial, continental, 

nacional, regional e local). 

Como objetivos específicos podemos destacar: 

• Apoiar a integração dos alunos com deficiência visual nas áreas de conhecimento 

contempladas nos programas de estudo relacionados à Geografia e Meio Ambiente, por 

meio da incorporação de um conjunto de mapas políticos mundiais, continentais e por 

países que compõem os Estados Membros da OEA. 

• Oferecer ao deficiente visual as ferramentas necessárias para a interpretação adequada 

dos elementos utilizados na elaboração dos distintos mapas, assim como também facilitar a 

compreensão dos conceitos básicos de Geocartografia. 

• Capacitar a equipe de trabalho nas estratégias e metodologias específicas relacionadas 

à adaptação do material e uso do equipamento com programa especial para a produção de 

mapas táteis, na elaboração de produtos cartográficos e afins (1º ano). 

• Elaborar um conjunto de mapas temáticos de acordo com as necessidades e exigências 

do Ministério da Educação dos respectivos países e com relação aos conteúdos mínimos 

requeridos para o ensino de Geografia. 

• Assessorar órgãos estaduais e privados que atendem deficientes visuais nos aspectos 

relacionados à temática da cartografia tátil e material especial. 

• Facilitar a interpretação, o uso e a manipulação de material cartográfico por meio da 

qualificação dos profissionais e familiares do deficiente visual. 

• Preparar um teste de avaliação do material cartográfico gerado pelo projeto para ser 

aplicado a uma amostra aleatória de estudantes deficientes visuais, profissionais e 

familiares, nos diferentes países membros. 

• Implementar um instrumento de avaliação dos produtos cartográficos, considerando os 

aspectos do desenho, da semiótica, dos materiais e dos conteúdos dos modelos 

cartográficos e sua distribuição nos diversos países. 
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• Fazer uma análise custo-benefício de alguns dos produtos desenvolvidos pelo projeto, 

com o objetivo de facilitar o apoio permanente das instituições governamentais e outras, de 

acordo com o Plano de Ação da III Cumbre de las Américas, que prevê oportunidades para 

os deficientes. 

Os produtos: 

• Conjunto de mapas políticos a nível mundial, continental e por país; 

• Conjunto de mapas físicos a nível mundial, continental e por país e documento didático 

sobre conceitos básicos de geocartografia; 

• Conjunto de mapas de população a nível de país; 

• Elaboração de outros mapas temáticos a nível de país; 

• Cartografia em grande escala das imediações dos locais escolhidos para a capacitação 

de profissionais e familiares dos deficientes nos diferentes países. 

Os resultados esperados abrangem: 

• Acesso das pessoas com deficiência visual da América Latina a produtos cartográficos 

especiais gerados pelos profissionais do projeto; 

• Capacitação de professores, pais e deficientes visuais na administração e manejo do 

material cartográfico em micro e macro escala, mediante realização de workshops e 

seminários a serem realizados nos países membros da OEA. 

PRINCIPAIS RESULTADOS: 

No ano de 2002 foi proposta a elaboração e confecção de um conjunto de mapas 

táteis políticos a nível mundial, continental e por país. Esta etapa foi concluída com a 

produção de mapa mundi, mapas das Américas (Central, do Sul e do Norte) e dos países 

membros da OEA (Argentina, Bolívia, Brasil, Colombia, Costa Rica, Chile, Equador, El 

Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguai, Porto Rico, Peru, 

República Dominicana, Uruguai e Venezuela). As cópias dos mapas foram enviadas para 

instituições e escolas que atendem deficientes visuais dos países citados, juntamente com 

um questionário de avaliação do material para ser preenchido pelos professores 

responsáveis. 

Exemplos de Material Produzido: 
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Mapa Tátil América do Sul  - Político  Cópia em plástico de Mapa Político da 
América do Sul produzida em Máquina 
Termoform 

 

 

 

 

Mapa Tátil – México Divisão Política 
(Técnica de Colagem) 

Detalhe de Mapa Tátil – Paraguai Divisão 
Política 

(Técnica de Colagem) 

 

Em 2003 tivemos como objetivo, produzir um conjunto de mapas físicos a nível 

mundial, continental e por país e um documento didático sobre conceitos básicos de 

Geografia (termos geográficos), sobretudo, formas de relevo. Este documento foi impresso 

em braille e letra ampliada, em espanhol e português. Foram produzidas ainda, várias 

maquetes representando as formas de relevo, com o intuito facilitar sua compreensão. 
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Pesquisadoras trabalhando na produção das maquetes de formas 
litorâneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Maquetes: formas litorâneas 

Zoon de maquete formas litorâneas com 
acabamento 

 

Em 2004 a equipe fez uma pesquisa, buscando bases de mapas de clima, vegetação e 

população dos países já cartografados anteriormente, assim como dados estatísticos e 

gráficos sobre os referidos temas. Esses mapas serão posteriormente confeccionados com 

texturas para compor o Kit de mapas proposto no projeto. 

Realização de Cursos: 

Foram oferecidos até o momento três cursos de capacitação: 

 Em 2002 (18 a 22 de novembro) foi realizado na UTEM em Santiago do Chile o 

curso “Geografia Táctil para la Comprensión de la Dimensión Espacial por Parte de las 

Personas con Discapacidad”. 

 No período de 24 a 28 de novembro de 2003, foi realizado no Departamento de 

Cartografía da Facultad de Humanidades y Tecnologías de la Comunicación Social da 

UTEM - Universidad Tecnológica Metropolitana de Santiago do Chile o “Primer Curso-

Taller Internacional de Capacitación en Cartografía Táctil”. 
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 O “Segundo Curso-Taller Internacional de Capacitación en Cartografía 

Táctil” ocorreu no período de 06 a 10 de setembro de 2004 e foi realizado na Sede do 

Instituto Panamericano de Geografia e História – IPGH, na Cidade do México. 

Objetivos dos cursos: 

 Apresentar conceitos geográficos e cartográficos que permitam aos docentes 

utilizar o material cartográfico tátil no Ensino de Geografia dos territórios de seus 

respectivos países, junto aos alunos portadores de deficiência visual. 

 Apresentar critérios e ferramentas para a análise de material cartográfico tátil, 

assim como para a elaboração e construção de modelos cartográficos de baixo 

custo. 

 Compreender a importância do material didático tátil no apoio aos processos de 

ensino-aprendizagem, assim como o papel das tecnologias da informação nos 

processos educativos das pessoas com deficiência visual. 

Equipe docente: Os profesores que ministraram os cursos de capacitação são os 

profissionais que fazem parte da equipe interdisciplinar permanente de pesquisa do "Centro 

de Investigación y Producción de Cartografía Táctil". 

Participantes dos cursos: Professores (as) de escolas ou instituições para cegos 

dos países latino-americanos pertencentes à Organização dos Estados Americanos (OEA). 

Imagens dos Cursos: 

 

Os pesquisadores chilenos Fernando Pino e Alejandra Coll em aulas teóricas – Santiago do 
Chile (novembro de 2003) 
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Alunos trabalhando em atividades práticas: construção de material tátil Santiago do Chile 
(novembro de 2003) 
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Exposição de Materiais Táteis na Sede do Instituto Panamericano de Geografia e História
(Setembro de 2004) 

 

PERSPECTIVAS FUTURAS 

Até o final do projeto a equipe pretende elaborar um kit de mapas temáticos dos 

países da América Latina com ênfase para clima, vegetação e dinâmica da população que 

serão complementados por gráficos e modelos com ilustrações adaptadas. É importante 

destacar que todos os mapas produzidos no Centro de Cartografia Tátil são reproduzidos 

em plástico (cópias feitas no Termoform) e as cópias são enviadas para todos os países 

membros da OEA e, a partir de um acordo internacional firmado em 2004, também para o 

acervo da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos. 

Está prevista a realização de mais dois cursos de capacitação para professores, um 

a ser realizado em Mendoza – Argentina (13 a 15 de dezembro de 2004) e outro no Peru 

(setembro de 2005), com a participação da equipe responsável pelo desenvolvimento do 

projeto e profissionais ligados à deficiência visual dos países da América Latina. 
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