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RESUMO 

Muito se fala sobre acessibilidade, integração e inclusão social, porém pouco ainda se faz na prática 

para minimizar as dificuldades das pessoas portadoras de necessidades especiais. As instituições 

de ensino têm uma responsabilidade muito grande no que se referem a estas questões. Diante 

deste cenário de dificuldades e sentindo a necessidade de transmitir o aprendizado, para uma 

classe de alunos, com inclusão de deficientes visuais, em uma aula de clima e relevo, onde a 

temperatura varia de acordo com a altitude. Criamos o que pode se chamar de “Maquete Tátil”, 

representada por um relevo com topo de morro e planície e que ao tatear poderia sentir a 

temperatura. 

PALAVRAS-CHAVE: MAQUETE; DEFICIENTE VISUAL; INCLUSÃO SOCIAL E CÉLULA DE 

PELTIE. 

 

ABSTRACT 

Much is made about accessibility, social inclusion and integration, but little is done in practice to 

minimize the difficulties of people with disabilities. Education institutions have a great responsibility 

as they relate to these issues. Against this backdrop of difficulties and feeling the need to transmit 

learning to a class of students, with the inclusion of visually disabled, at a lesson in climate and 

topography, where the temperature varies with altitude, we created what can be called "Climate 

Scale Model", represented by a relief-topped hill and plain and the groping, you can feel the 

temperature. 

KEYWORDS: SCALE MODEL; VISUALLY DISABLED; SOCIAL INCLUSION AND PELTIE´S 

CELL. 

 

ACESSIBILIDADE, INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL 

A carta para o terceiro milênio escrita em Londres em 1999, aborda os direitos humanos básicos, os 

quais são rotineiramente negados a segmentos inteiros da população mundial, nos quais se 
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encontram crianças, mulheres e homens que têm deficiência e buscam um mundo de oportunidades 

iguais para pessoas com deficiência se tornem uma conseqüência natural de políticas e leis sábias 

que apóiem o acesso à plena inclusão em todos os aspectos da sociedade.  

O progresso científico e social no século 20 aumentou a compreensão sobre o valor único e 

inviolável de cada vida. Contudo, a ignorância, o preconceito, superstição e o medo ainda dominam 

grande parte das respostas da sociedade à deficiência.  

A Declaração de Salamanca (UNESCO,1999) fala dos Princípios, Políticas e Práticas na Área das 

Necessidades Educativas Especiais como: 

 “Toda criança tem direito fundamental à educação, e deve ser dada a oportunidade de 

atingir e manter o nível adequado de aprendizagem;  

 Toda criança possui características, interesses, habilidades e necessidades de 

aprendizagem que são únicas; 

 Sistemas educacionais deveriam ser designados e programas educacionais deveriam ser 

implementados no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de tais características e 

necessidades; 

 Aqueles com necessidades educacionais especiais, devem ter acesso à escola regular, que 

deveriam acomodá-los dentro de uma Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer a 

tais necessidades”. 

O Brasil é considerado um dos países com maior avanço no que diz respeito à legislação para 

pessoas com deficiência. As pessoas com necessidades especiais passaram, a partir dos anos 80, 

a ter acessibilidade, integração e inclusão social, e assim, passaram a possuir maior liberdade e 

autonomia em suas ações. 

Entre as leis atribuídas a esta parcela da população, a lei Federal 7.853 de 24 de outubro de 1989 

dispõe sobre o apoio às pessoas com deficiência, sua integração social (educação, saúde, recursos 

humanos, acessibilidade) bem como sobre a Coordenadoria Nacional para Integração da Pessoa 

Portadora de Deficiência – Corde. Aprovada e regulamentada pelo decreto Nº 3.298, de 20 de 

dezembro de 1999.  

Mas diante de tantas leis, encontramos despreparo em nossas escolas, as quais possuem como 

função principal a preparação do aluno para vida, de forma participativa e produtiva na sociedade, 

despertando toda a curiosidade perante o conhecimento, promovendo melhores condições de vida e 

o exercício da cidadania. Quando a escola se depara com crianças com deficiência, deve buscar 

ferramentas e suportes necessários para que ocorra a acessibilidade e socialização necessárias 



3 

para seu desenvolvimento. A socialização do conhecimento implica em garantir, dando 

oportunidade através de políticas educacionais, a inclusão das pessoas, zelando para que todos 

aprendam, não apenas os que tenham maior facilidade para tal.  

Pensando neste contexto, passamos a pensar em questões menores e cotidianas para a maioria, as 

quais passam despercebidas e, assim, não são disponíveis aos deficientes visuais, como 

contemplar uma fotografia e sentir detalhes menores, como as vestimentas das pessoas, os 

costumes e hábitos de uma época, ou ler os mapas e descobrir as rotas para sair de um lugar e 

chegar a outro através de pessoas que falam e pensam por meio de cores, formas e da localização 

das feições cartográficas representadas. Ou até mesmo sentir a variação de clima quando se diz 

que no alto do morro o clima é frio e na planície é quente, ou que ao amanhecer, o topo do morro é 

mais quente do que o fundo de vale. Para perceber estas situações é necessário sentir. 

Abordaremos neste texto a construção de uma Maquete tátil de clima para transmitir aos alunos de 

forma geral e aos com baixa visão ou cegos, para que sintam-se inclusos pelo restante da turma, o 

aprendizado de aula de clima e a variação de temperatura conforme o relevo altera. A Maquete é 

tátil, possui características simples, com textura lisa e com pouca informação, para que os dedos 

possam deslizar facilmente por sua superfície, sentindo-a através do “calor ou frio” que emana das 

temperaturas de uma determinada região, recebendo assim, sua segunda denominação “clima”. 

Para a construção da Maquete foi necessário abordar, à princípio, três temas independentes que 

passaram a fazer parte deste processo: a forma de ver do deficiente visual, os detalhes da 

cartografia tátil e a célula de Peltier como elemento importante para o aquecimento e resfriamento 

da Maquete. 

O DEFICIENTE VISUAL 

Os indivíduos cegos são caracterizados por possuírem ausência total de visão ou visão residual 

(baixa-visão), limitando-os em suas percepções do mundo externo, sendo que este passa a ser 

percebido através de outros sentidos. A cegueira pode ser classificada como congênita ou 

adquirida.  

Segundo a Associação Pan-Americana de Oftalmologia, a cegueira é caracterizada quando a 

acuidade visual central é de 20/200 ou menos no melhor olho, ou seja, quando o campo visual está 

limitado a 20: o indivíduo enxerga 20 pés de distância aquilo que uma pessoa dita ‘normal’ enxerga 

a 200 pés, no melhor olho. 

Porém, o Ministério da Educação e Cultura já define o deficiente visual em duas classes: o com 

Baixa visão e cegueira. A Baixa Visão possui uma definição mais complexa devido a variedade e 
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intensidade de comprometimento das funções visuais. Essas funções englobam desde a simples 

percepção de luz até a redução da acuidade e do campo visual que interferem ou limitam a 

execução de tarefas e o desempenho geral. A Cegueira é a ausência total de visão.  

Ochaita Et.Al. (1995) definem a cegueira como um tipo de deficiência sensorial, sendo a sua 

característica mais central a carência ou comprometimento de um dos canais sensoriais de 

aquisição de informação. Este fato tem consequências sobre o desenvolvimento e aprendizagem, 

tornando-se necessário a elaboração de sistemas de ensino que transmitam, por vias alternativas, a 

informação que não pode ser obtida através dos olhos.  

Como menciona Santil (2008, p. 1), “[...] os estímulos provocados pelo meio chegam até nós por 

intermédio dos órgãos sensoriais. Os sentidos são os elos dos seres humanos com o meio externo”. 

A deficiência ou a diminuição da captação de informação faz com que a percepção da realidade de 

um cego seja muito diferente daqueles que enxergam. Esta percepção dos objetos pelo tato 

aumenta com a idade devido à necessidade de atividade exploratória, o que torna o sistema 

semelhante à visão, ainda que o tato seja mais lento. O tato somente pode explorar as superfícies 

situadas no limite que os braços alcançam enquanto a visão permite perceber os objetos a longa 

distância. O tato é um sistema sensorial que permite captar diferentes propriedades dos objetos, 

como temperatura, forma e textura. Mas o significado particular do tato é a sensação provocada 

pela textura do objeto em contato com a pele. 

Para transformar uma idéia em mensagem é necessário criar uma codificação para sua melhor 

assimilação. Nas representações gráficas de um símbolo, formado pela associação da idéia e 

estímulo físico, transmitindo a mensagem proposta, os símbolos visuais gráficos têm a capacidade 

de proporcionar uma decodificação imediata, como logomarcas ou sinalizações de escada, 

banheiros e acessos, entre outros. Estes símbolos visuais só podem ser utilizados por aqueles que 

possuem visão. Os cegos estão à margem da linguagem gráfica visual. Neste sentido, TELFORD & 

SAWREY (1988) apud ALMEIDA C.L.(2005) “(...) apontam algumas dificuldades, que, além de 

privarem os cegos de importantes pistas sociais, provocam racionalizações dos movimentos para 

sua adaptação:  

a) impedimento direto à palavra impressa; 

b) restrição da mobilidade independente em ambientes não familiares; 

c) limitação de percepção de objetos grandes demais para serem apreendidos pelo tato”. 

O Sistema Braille trouxe acesso à educação e cultura, abrindo espaço para os diferentes campos do 

saber humano, fazendo parte do procedimento empregado na educação aos cegos. Era a base do 
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saber e da cultura intelectual. Mas nem todas as informações podem ser traduzidas de forma verbal. 

As Linhas retas e curvas, formas geométricas, contornos de objetos e mapas de localização são 

exemplos de representações gráficas não representáveis pelo Braille. As representações gráficas 

de difícil transcrição para o Braille foram possíveis serem recriadas a partir de códigos táteis 

diferenciados pela forma, tamanho, textura, e altura (ou espessura). A elaboração de um produto 

tátil que represente com eficiência um espaço geográfico requer paciência, perseverança e 

dedicação. Como foi observado por Almeida C.L. et. al.(2006) em seu trabalho a respeito de mapa 

tátil. 

O deficiente visual depende de terceiros para localizar itinerários de ônibus ou metrô, endereços, 

dentre outras situações, o mapa tátil com orientação espacial para deficiente veio suprir esta 

necessidade, sendo expostos em shopping, estações de metrô, rodoviária, parques e museus, para 

orientação destes deficientes. 

A CARTOGRAFIA TÁTIL 

A Cartografia Tátil é um ramo específico da Cartografia, que vêm se ocupando da confecção de 

mapas e outros produtos táteis que possam ser lidos por pessoas cegas e\ou com baixa visão, 

funcionando como recursos educativos e facilitadores do aprendizado e vêm suprindo esta 

necessidade de forma simples, criando mapas em terceira dimensão usando materiais diversos e 

estudando a sensibilidade dos alunos. Usando texturas e legendas em Braille tornam os mapas 

acessíveis para cegos, mas não podem ser aplicadas isoladamente. O uso de cores é fundamental 

para permitir que estes alunos trabalhem em parceria com aqueles que enxergam ou têm baixa 

visão (Cristino, 2012). 

Também foram desenvolvidas simbologias, de acordo com o que descreve Almeida C.L.; Et. Al. 

(2006,p.4) ao testar padrões para elaboração de mapas táteis, uma vez que não existem ainda, no 

Brasil, padrões ou normas para sua elaboração. Estes mapas são diferentes dos mapas impressos, 

para os - “não deficientes”, e são construídos de maneira distinta: da mesma forma que os mapas 

impressos precisam ser padronizados para facilitar a preparação de professores e entendimento 

dos alunos deficientes visuais. A elaboração de mapas táteis e a criação de seus padrões 

cartográficos, além de exigir conhecimentos específicos de cartografia, busca a interação com seus 

usuários. 

Nos mapas para deficientes visuais, as informações devem ser transcritas visualmente, codificadas 

em símbolos e linhas. As variáveis visuais utilizadas nesse tipo de cartografia são: tamanho, valor, 

granulação, cor, orientação e forma. No caso das variáveis gráficas táteis é preciso levar em 

consideração as ações cognitivas derivadas do tato, as quais são descritas como: 
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a) Textura: alude a superfícies lisas ou enrugadas dos materiais táteis utilizados. 

b) Altura: faz referência ao relevo utilizado. 

c) Forma: indica variações geométricas. 

d) Tamanho: diz respeito à largura das linhas limites ou tamanhos diferentes de pontos de 

referência. 

Como afirma LOCH,R.N. Et. Al.(2005), os símbolos especiais são elementos que diferenciam os 

elementos e devem proporcionar decodificação imediata sobre pontos específicos. Para criar uma 

simbologia tátil é necessário usar a simplicidade: não podem ser complexos, pois não serão lidos 

pelo tato. Os símbolos são variáveis táteis preciosas, porém, devem ser usados com cuidado. 

Os símbolos precisam “fazer sentido”, “imitar o real”, buscar o significado. Como os símbolos para 

os oceanos, onde são representados por letras gregas que simbolizam signos, por terem sido 

aprovadas nos testes táteis e eram em número suficiente para conter todos os oceanos. 

Um mapa tátil, usando texturas deve misturar harmoniosamente espaços cheios e vazados, 

símbolos e texturas com características distintas (pontuais, lineares). Deve-se evitar a utilização de 

dois ou mais tipos de texturas de característica pontual num mesmo mapa. Já no caso das texturas 

de características lineares, uma escolha criteriosa permite que seja utilizados dois ou três tipos 

(Figura I), num mesmo mapa.  

 

FIGURA I - ESTILOS DE LINHAS USADAS EM UM MESMO MAPA 

 
Fonte: Almeida CL, Et. Al.(2006) 

 

“Os deficientes visuais preferem seguir linhas quando leem representações gráficas transformadas 

em relevo” LOCH, R.N. Et. Al.(2005) Numa representação que contenha as duas possibilidades 

(relevo linear e relevo com texturas e área preenchida) os deficientes visuais geralmente leem 

primeiro as representações lineares, facilitando sua compreensão, e em seguida o relevo textural. 

Quando há várias texturas numa mesma representação, a leitura tátil se torna confusa e a 
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diferenciação das texturas torna mais difícil a compreensão, concluindo desta forma que a Maquete 

deverá possuir pouca informação. 

A CÉLULA DE PELTIER 

Para o efeito “clima” há a necessidade de se obter na Maquete espaços com áreas quentes e frias. 

A pesquisa de mecanismos que possam oferecer esta situação de sensação “quente e fria” sem 

requerer complexidade, trouxe o conhecimento e estudo da Termoeletricidade. 

Segundo Netto, professor de Ciências e Física: “A termoeletricidade pode esquentar ou esfriar. Um 

termopar é formado por dois metais diferentes que são fortemente unidos por suas extremidades.” 

A Célula de Peltier ou pastilhas termoelétricas, são pequenas unidades de cerâmica que utilizam 

tecnologia de matéria condensada para operarem como bombas de calor. Uma unidade típica tem 

espessura de alguns milímetros e forma quadrada (4x40x40 mm).  Sua operação é baseada no 

“Efeito Peltier”, descoberto em 1834, quando se descobriu que, uma corrente elétrica flui pela 

junção de dois condutores de metais diferentes, o calor é liberado ou absorvido pela junção. O 

sentido da corrente é quem determinará se a junção aquece ou esfria – e este efeito será removido 

com um dissipador.  

Este efeito depende dos condutores usados e da temperatura da junção; o qual não está associado 

com o potencial de contato gerado entre dois metais distintos, não depende da forma ou dimensões 

dos materiais que compõem a junção. A pastilha é constituída por uma série de pares termelétricos 

minúsculos feitos de material P e N, estas placas são de material semicondutor - telureto de bismuto 

altamente dopado para criar semicondutores tipo P e tipo N.  

 

 

FIGURA II – DETALHES DA PASTILHA DE PELTIER. 

 
 

Fonte: site mspc 
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Para o sistema da Maquete Tátil de Clima, usamos internamente uma divisória de MDF revestido de 

isopor e cortiça. Foi feito um sanduiche de acordo com a Figura III, onde a pastilha é encaixada 

exatamente no meio da divisória, tendo contato direto de suas faces somente com os dissipadores, 

sendo ligada através de fios à placa de circuito impresso, retirada de uma mini geladeira portátil, 

podendo ser verificado na Figura IV. O uso de dissipador, um de cada lado da pastilha, impede a 

condensação sobre o componente e o cooler arrasta o ar frio que envolve as aletas do dissipador, 

encaminhando-o para dentro do gabinete. O dissipador da parte quente troca calor com a face 

quente da pastilha e o cooler arrasta o ar quente para o ambiente. Quanto mais potente (W) for a 

pastilha, mais quente será o lado quente e assim, mais difícil será esfriá-lo. 

FIGURA III – ENCAIXE DOS COMPONENTES INTERNOS PARA FUNCIONAMENTO DA PASTILHA DE PELTIER.. 

 

Fonte: www.feiradeciencias.com.br 

A pastilha, ao ser ligada na fonte de energia elétrica, usada em computador esquentará em uma das 

faces e esfriará na outra, apresentando uma boa diferença de temperatura entre suas faces. Por 

exemplo: ao ser ligado em 12 VCC, teremos 60ºC entre as faces da pastilha, ou seja, se a face 

quente estiver a 90ºC, a face fria estará a 30ºC (90 - 60 = 30). Assim, a face "fria" estará 60 ºC 

abaixo da temperatura da outra face. 

Agora, se conseguirmos fazer com que a face quente fique permanentemente em 60 ºC, a face fria 

ficará permanentemente a 0ºC. Portanto, quanto mais baixa for a temperatura da face quente; 

menos quente ficará esta face e mais gelada ficará a outra. 
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FIGURA IV – DETALHE DA INSTALAÇÃO DA PASTILHA DE PELTIER E SEUS COMPLEMENTOS. 

 

 

Foto 01 – Dissipador e cooler do lado da Maquete que 

esfria 

 Foto 02 – Dissipador e Cooler do lado que esquenta, anexado 

um cooler na placa de circuito impresso. Foi colocada uma 

entrada de ar diretamente para o cooler da pastilha 

MAQUETE TATIL 

Observando as necessidades de um deficiente visual e analisando os estudos realizados até hoje 

pela cartografia tátil, chegamos de fato, a estruturar e construir uma Maquete Tátil de clima, com o 

propósito de ensinar a uma classe mista de alunos, as diferentes situações ocasionadas pela 

mudança climáticas de um topoclima, que segundo CONTI, J. B(1005,p.3) “Trata-se de uma 

categoria taxonômica especial, onde as características da topografia (declividade, exposição, forma 

do terreno) produzem alterações principalmente na quantidade de calor recebido do Sol.”  

A Maquete tátil de clima possui a seguinte característica: uma parte baixa, que podemos chamar de 

planície litorânea com algumas elevações representando edificações prediais simulando ambiente 

de área Urbana e área litorânea contendo mar e areia, confeccionada com areia grossa, colada à 

Maquete e gel na cor azul condicionada em embalagem plástica e anexada à Maquete, dando a 

sensação de fluido, que ao tato lembra liquido, podendo ser visualizada na Figura VIX. Em seguida, 

a área começa a se elevar, dando a sensação de montanha, onde o clima é mais frio que nas partes 

mais baixas. Há poucos elementos para melhor associação do deficiente visual como solicita a 

cartografia tátil, citadas anteriormente. Acompanhando a Maquete está a legenda descrevendo sua 

apresentação em Brailler e português, para que o aluno, ao manusear a Maquete, tenha noção do 

conteúdo existente do novo horizonte a ser desvendado. 

Para o processo de aquecimento e esfriamento será necessário a utilização de energia elétrica, por 

usar componentes eletrônicos simples para se sentir as variações climáticas. O uso de pouca cor foi 

necessário para não confundir os deficientes com baixa visão, trazendo mais de realidade para 

aqueles que não possuem deficiência, integrando todos os alunos dentro de um único contexto de 

estudo. 
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a) Construção da Maquete 

Confeccionada com material rígido e liso, com fácil deslize do tato, o material deve unir as seguintes 

características: rápido aquecimento, maleabilidade, elasticidade, condutor de calor e pouca 

dilatação. Deve-se lembrar que o material deve suportar ao mesmo tempo temperaturas quentes e 

frias.   

Encontramos dois materiais que encaixam nestas especificações, com pequenas diferenças entre 

si:  o gesso e a argila, como está especificado na tabela da Figura V. 

 

FIGURA V – COMPARAÇÃO DE MATERIAL PARA CONSTRUÇÃO DA MAQUETE 

CARACTERISTICA GESSO ARGILA(BARRO) 

Maleabilidade Boa Boa 

Elasticidade Boa pouca 

Condutividade de calor *0,35 W/m/°C *0,8 W/m/°C 

Tempo de aquecimento Rápido Demorado 

Retenção de calor Não retém o calor Retém o calor 

Dilatação Pouca Muita 

Obs.:*watt por metro quadrado vezes graus Celsius (símbolo: W/m/°C) 
*Condutividade térmica de materiais a 27°C 

 

A argila, devido às suas propriedades moleculares, demora a aquecer e, uma vez aquecido, demora 

a esfriar. Este fato não acontece com o gesso, mesmo sua condutividade de calor de 0,35 W/m/°C 

sendo inferior ao da argila, que possui o valor de 0,8 W/m/°C, conforme figura V. O gesso esquenta 

e esfria mais rápido, possuindo boa elasticidade, não ocorrendo trincas com o processo de 

esquentar e esfriar.  

Após a moldagem, a argila necessita ser queimada em forno para secar, podendo ocorrer fissuras e 

trincar nesta fase. E por não possuir tanta elasticidade quanto o gesso, ao passar pelo processo de 

esquentar e esfriar, poderá ocorrer trincas, prejudicando todo trabalho. O gesso seca totalmente em 

24 horas, sendo que após 2 horas encontra-se em estado rígido.  

Segundo Joseph Fourier, físico francês, o calor se propaga de três maneiras bem definidas: por 

condução, por convecção e por irradiação, conforme demonstra Figura VI. A condução é 

considerada o processo pelo qual energia térmica, associada à vibração das partículas que 

constituem um corpo, se propaga ao longo do corpo. O processo de propagação denomina-se 

condutividade.  
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FIGURA VI – PROPAGAÇÃO DO CALOR. 

 

Fonte: Bombeiro Oswaldo- http://pesquisefeliz.blogspot.com.br/2010/11/propagacao-de-calor.html 

b) Qualificando o Gesso 

O gesso é uma substância normalmente vendida na forma de um pó branco, produzida a partir do 

mineral gipsita, composto basicamente de sulfato de cálcio hidratado. Quando a gipsita é esmagada 

e calcinada, ela perde água, formando o gesso. 

Existem muitas variedades de gesso, cada uma adaptada a uma função de determinado trabalho: 

ceramista, fundidor, decorador, dentista, entre outros. 

Vários tipos de gesso são usados para produzir moldes e modelos: 

 Gesso para Moldagem (Tipo I): Estes materiais para moldagem são compostos de gesso 

Paris, ao qual foram adicionados modificadores para regular o tempo de presa e a 

expansão de presa. Possui secagem rápida; 

 Gesso para Modelo (Tipo II): Usado principalmente para preencher a mufla na construção 

de uma dentadura, quando a expansão de presa não é crítica e a resistência é adequada; 

 Gesso-Pedra (Tipo III): Indicado para a construção de modelos, na confecção de próteses; 

 Gesso-Pedra de Alta Resistência (Tipo IV): Os principais requisitos de um troquel são 

resistência, dureza e um mínimo de expansão de presa. A dureza deste gesso aumenta 

mais rapidamente que a resistência à compressão, uma vez que a secagem da superfície é 

mais rápida. Esta é uma vantagem, pois a superfície resiste mais a abrasão enquanto o 

corpo do troquel é menos sujeito a uma fratura acidental; 
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 Gesso-Pedra, Alta Resistência, Alta Expansão (Tipo V): Tem uma resistência à 

compressão superior à do gesso tipo IV. Este aumento é conseguido pela diminuição da 

relação água/pó. A razão para aumento da expansão de presa é que certas ligas novas, 

com a base de metal, apresentam uma grande contração de solidificação diferente das ligas 

de metais nobres. 

Para uma pasta homogênea de gesso, é necessária uma dosagem de água e gesso correta e 

uniforme. Sendo usado sempre 03 medidas de gesso para 01 de água. O ideal é fazer a pasta aos 

poucos. A facilidade de se trabalhar com o gesso é a deste aceitar emendas após sua secagem. O 

gesso adere a outro pedaço de gesso perfeitamente. Após sua secagem, poderá ser umedecido 

com água, acrescentar mais pasta de gesso abrangendo outra região ou a mesma região que a 

mesma terá aderência à que foi umedecida, e após sua secagem não se notará emendas. 

c) Maquete 

Definido o material para confecção, o próximo passo é fazer a forma.  Para criar um relevo, usamos 

utensílios domésticos para moldar a forma. Usando um tabuleiro e uma saladeira, colocados em 

uma folha de isopor de 01 cm de espessura com as bordas para baixo: ambos são colocados de 

forma que fiquem do mesmo tamanho de uma bandeja de madeira em MDF medindo 45X60cm, que 

servirá de base para a Maquete. Entre a saladeira e o tabuleiro foram colocados folhas de jornais 

amassados para suavizar a inclinação entre a saladeira e o tabuleiro. Este material foi coberto com 

filme de PVC, e em seguida pulverizado o spray de espuma PVC expandia, conforme a Figura VII. 

Em seguida, com toda a superfície coberta pela espuma expandida, esperamos o tempo necessário 

para sua expansão e em seguida retiramos esta espuma, que ficou dura e firme para receber a 

pasta de gesso. 

 

FIGURA VII - FOTOS DA CONSTRUÇÃO DA MAQUETE 

 

 

 

Foto 01 – Montagem do relevo, usando utensílios 

domésticos, cobertos com filme de PVC. 

 Foto 02 – Cobrir todo o utensílio com espuma de 

poliuretano expandido. 
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A forma de espuma expandida é coberta com filme de PVC para evitar aderência do gesso à forma, 

evitando sua quebra ao desenformar. A pasta de gesso é colocada gradativamente até atingir a 

espessura de 1 cm. Colocou-se uma folha fina de isopor para dividir a forma ao meio, separando-a 

em duas partes, onde uma ficará quente e a outra fria. O resultado final está nas Fotos 03 e 04 da 

Figura VIII a seguir.  

 

FIGURA VIII - FOTOS DA CONSTRUÇÃO DA MAQUETE 

 

Foto 03 – Dividir a forma em duas partes com uma folha 

de isopor, e colocar o gesso para moldar. 

 Foto 04 – Moldar a massa de gesso, na espessura de 

1,5cm e deixar secar. 

 

O processo a seguinte é lixar, pintar para dar a aparência de montanha. Montar o dispositivo da 

pastilha Peltier e dar acabamento final a toda estrutura. Após a pintura, anexar nos pontos 

importantes, as palavras em Brailler e em português, facilitando a identificação de cada área 

importante da Maquete. Na Figura VIX verifica-se as Fotos da construção da Maquete mais 

detalhadamente, facilitando a compreensão de seu acabamento. 

FIGURA VIX - FOTOS DA CONSTRUÇÃO DA MAQUETE 

 

 

Foto 01 – Maquete fora da forma, com as edificações 
prediais inseridas, apresentando ruas e estrada até o 
topo do morro. 

 Foto 02 – Vista Superior da Maquete com as 
edificações prediais inseridas, apresentando ruas e 
estrada até o topo do morro. 
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Foto 03 – Vista Lateral da Maquete com as edificações 
prediais inseridas, apresentando ruas e estrada até o 
topo do morro. 

 Foto 04 – Vista Lateral da Maquete lixada, com a área 
litorânea apresentando a areia colada e o gel 
condicionado em plástico e anexado à Maquete. 

 

 

Foto 05 – Vista Frontal da Maquete com pintura 
semiacabada, apresentando área litorânea e urbana. 

 Foto 06 – Vista Lateral da Maquete com pintura 
semiacabada, apresentando área litorânea e urbana. 

 

Foto 07 – Vista Frontal da Maquete com pintura 
acabada, apresentando área litorânea e urbana 

 Foto 08 – Vista Lateral da Maquete com pintura 
semiacabada, apresentando área litorânea e urbana 

 

RESULTADOS OBTIDOS 

Os resultados foram positivos: a Maquete tátil de clima atendeu a expectativa de aquecimento e 

resfriamento. Seu tempo de aquecimento chega a ser em torno de 30 minutos dependendo da 

temperatura externa do ambiente. Atingindo uma temperatura quente na parte baixa e à medida que 

tateamos em sentindo à parte alta da Maquete, a temperatura começa a cair, e o tato começa a 

absorver a sensação mais fria da parte alta. O aluno poderá sentir facilmente as diferentes 

temperaturas entre “quente e frio” e a associação de clima ao relevo é absorvida mais facilmente. 
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Foi realizado um único experimento em sala de aula e a Maquete transmitiu curiosidade ao que 

estavam presente em sala de aula. Os alunos queriam tatear para sentir a temperatura, mas de fato, 

o experimento foi realizado com uma única aluna “não deficiente”, com 10 anos de idade, olhos 

vendados, e sem ter a visão anterior da Maquete exposta, conforme a Figura X, Foto 01. 

A esta aluna foi apresentada à Maquete: em primeira instância, sua mão foi direcionada para a 

Maquete e foi solicitado que ela explorasse a mesma, o que aconteceu de forma satisfatória. Ao 

começar a tatear, a aluna sentiu a necessidade imediata de usar a outra mão na Maquete, 

passando a usar as duas mãos, uma na parte alta e outra na parte baixa: seus dedos passaram 

pela área urbana tocando nas edificações em todos os sentidos. 

Ao tocar o oceano, sentiu a diferença de textura e a primeira reação foi através do dedo indicador: a 

aluna tentou furar com o dedo a área de oceano, sentindo a sua maleabilidade, ao mesmo tempo 

em que afundava o dedo no gel, ela puxava o plástico. Foram feitas várias perguntas a respeito de 

sua exploração com as mãos. Como podemos ler a seguir: 

Quando perguntou se sentia a diferença de temperatura, ela afirmou que “sim”. A próxima pergunta 

foi, onde é mais quente? Ela bateu a mão na parte baixa da Maquete e disse “ está mais quente 

aqui”. E a parte fria? Você está sentindo aonde? A aluna bateu com a mão na parte mais alta da 

Maquete e disse: “aqui!!”. Outra pergunta: Você sentiu uma parte mole? Ela parece o quê? Mais 

uma vez a resposta foi positiva: ”sim, senti muito mole, parece plástico com água”.   

E mais uma pergunta, esta parte está quente ou fria?  Ela não soube responder, então foi feita mais 

uma pergunta. Esta parte que parece água é mais quente que a outra? A resposta foi: “não! é mais 

fria”. Perguntamos: quer dizer que esta parte é mais fria que a outra? Ela disse que “não, é mais 

quente!”. Então fizemos outra pergunta, quando você passa sua mão, você sente que ela sobe? 

“Sim! Sinto”, esta parte onde você sente que sobe é mais fria? Ela respondeu:”vai ficando mais fria!”  

FIGURA X – APRESENTAÇÃO DA MAQUETE   

 

 

 
Foto 01 – Aluno tateando a Maquete.  Foto 02 – Curiosidade a respeito da temperatura 
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Portanto concluímos ser satisfatória a montagem e aplicação desta Maquete em uma sala de aula: o 

aluno, além de ter o entendimento e diferenciação de quente e frio, aprende também a respeito do 

relevo, sentindo e vendo a perfeita diferenciação entre altitude e planície litorânea, bem como as 

temperaturas que a envolvem. Como é apresentado na Figura X Foto 02. 

 

CONCLUSÃO 

Como disse Antoine Saint Exupery em seu livro “O Pequeno Príncipe” - só se vê bem com o 

coração. “O essencial é invisível aos olhos.” A sensibilidade do tato é primordial neste trabalho. A 

idéia de misturar um pouco de eletrônica com Maquete, é um passo diferente na Maquete tátil, e, ao 

que se parece, não resulta em trabalhos caros. Uma única Maquete poderá transmitir vários tipos de 

aulas como: explorar o relevo, a diferença entre Urbano e Campo, além do que foi proposto. 

Muito se fala sobre acessibilidade, integração e inclusão social, mas pouco se faz na prática para 

minimizar estas dificuldades. Ao sentir necessidade de transmitir o aprendizado para uma classe de 

alunos, com inclusão de deficientes visuais, encontramos um abismo, principalmente quando se fala 

em aulas de cartografia, clima, biologia. as instituições de ensino têm uma responsabilidade muito 

grande no que se refere a estas questões. Sendo assim, a forma de Maquete proposta poderá 

trazer dificuldades para aquele que está acostumado a trabalhar com materiais simples. Mas 

produzir este tipo de trabalho com sistema eletrônico, não é tão mais difícil do que construir a 

própria Maquete.  

A essência do trabalho está em transmitir a mensagem proposta a uma aula de clima, onde a 

temperatura varia de acordo com a altitude, e esta essência foi atingida. A partir deste material, 

poderá ser desenvolvidos vários outros, usando o mesmo tipo de dispositivo, como inversão 

térmica, zonas de calor, dentre outras. Restam nos desenvolver mais modelos para aplicação, no 

mesmo sentido deste, com pesquisa de outros materiais mais acessíveis. 
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