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O ensino de Cartografia para Escolares se estabelece como um importante saber que está 
em constante construção tendo como base o contexto histórico atual.  Ao longo dos anos 
fortaleceu-se na interface entre a cartografia, educação e geografia. Essa interface 
engloba ainda o ensino de Cartografia para pessoas com deficiência visual, a partir de uma 
área especifica denominada Cartografia Tátil. O objetivo principal dessa área é 
desenvolver procedimentos metodológicos de construção e utilização de documentos 
cartográficos táteis, tanto para o ensino como para orientação e mobilidade de pessoas 
cegas. Neste artigo apresentam-se a pesquisa denominada Cartografia tátil: geração de 
material didático e práticas pedagógicas como apoio ao ensino de geografia para alunos 
com deficiência visual. O estudo foi desenvolvido de 2013 a 2016 por meio de parceria 
entre pesquisadores de três importantes universidades públicas: UNESP – Campus de Rio 
Claro, UFRJ e UFSJ. O trabalho contou ainda com a parceria do Instituto São Rafael.  A 
fundamentação teórico-metodológica teve como base a perspectiva sociocultural e a 
experiência do Grupo de Cartografia Tátil da Unesp. Os procedimentos consistiram em 
elaboração de material didático tátil, desenvolvimento de tecnologia de baixo custo para 
inserção de recursos sonoros em maquetes e mapas táteis e ações para formação 
continuada de professores.  A parceria entre as três universidades possibilitou  a geração 
de material didático  tátil de baixo custo e coerente com a realidade do público alvo. Além 
disso, possibilitou a transferência e aperfeiçoamento de tecnologia de baixo custo para a 
inserção de recursos sonoros em maquetes e mapas táteis.  As ações para a formação 
continuada de professores apontou a carência de informação na temática e indicou a 
necessidade de ampliação das ações. Conclui-se assim que as ações desenvolvidas na 
pesquisa, ainda que pontuais, contribuíram para disseminar a Cartografia Tátil no estado 
de Minas Gerais e colaboram para a consolidação do grupo de  Cartografia Tátil l na UFSJ.  
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1. INTRODUÇÃO 
 
A educação inclusiva é um paradigma educacional cujos princípios têm como base 

a garantia de igualdade dos direitos humanos, sem desconsiderar igualdade e diferença 
como valores indissociáveis (BRASIL, 2007). Em nível mundial governos, educadores, 
pesquisadores, pais, alunos, dentre outros unem esforços e realizam ações para eliminar, 
dentro e fora das escolas, o processo de exclusão das pessoas consideradas diferentes 
seja pela cor, etnia, gênero, limitação física, sensorial e/ou intelectual, etc.  

A partir da década de 1990 intensificam os movimentos para confrontar as práticas 
discriminatórias e realizar ações e atitudes para superá-las e “a educação inclusiva assume 
espaço central no debate acerca da sociedade contemporânea e do papel da escola na 
superação da lógica da exclusão” (BRASIL, 2007, p.1).  

As reflexões sobre a importância da construção de sistemas educacionais inclusivos 
pautadas na capacidade de cada aluno, sem desconsiderar suas necessidades 
educacionais especiais, traz a luz as discussões e ações sobre a urgência de mudanças não 
só de espaços físicos e recursos didáticos, mas na cultura para que todos os alunos 
tenham seus direitos de ensino e aprendizado garantidos, preferencialmente na rede 
regular de ensino.  

A realização de Conferências Mundiais ampliou e aprofundou as discussões sobre a 
as ações em prol da garantia dos direitos de todos terem acesso ao ensino, 
preferencialmente na rede regular. As discussões na Conferência Mundial sobre Educação 
para Todos teve como tema principal o direito de atendimento das necessidades 
educacionais especiais, assim como reflexões sobre o fato de que o direito da matricula, 
embora seja importante, não é suficiente para garantir o ensino e aprendizado do aluno. 
Na Conferência de Nova Deli as reflexões são retomadas e é consolidado, por meio de 
documento, o compromisso dos governantes de nove países, incluindo o Brasil, de 
promoverem meios para garantir a educação de qualidade para todos (VENTORINI; SILVA; 
FREITAS, 2015). 

No Brasil a Educação Especial aos poucos foi democratizada e permitiu o acesso à 
escolaridade gratuita de todos no Ensino Básico. O aumento significativo de matriculas de 
alunos com necessidades educacionais especiais (NEE) e a politica para fechar as Escolas 
Especiais intensificaram as reflexões sobre o papel do sistema educacional brasileiro no 
atendimento de alunos com NEE (CROZARA; SAMPAIO, 2008).  

Os dados do Censo Escolar indica que houve um aumento de 107% , no período de 
oito anos,  do números de matriculas de alunos com necessidades especais: de 337.326 
em 1998 para 700.624 em 2006.  O crescimento de ingresso de educandos NEE em classes 
comuns do ensino regular foi de 640% de 1998 até 2006: de 43.923 alunos em 1998 para 
325.316 em 2006.  O registro da distribuição dessas matrículas no ano de 1998 era de 
179.364 (53,2%) alunos na rede pública e de 157.962 (46,8%) nas escolas privadas. A 
obrigatoriedade das escolas regulares matricularem os educandos com NEE impulsiona o 
crescimento de 146% das matrículas e no ano de 2006 os dados quantitativos mostram 
que 441.155 (63%) alunos NEE estavam matriculados (BRASIL). 

Os dados apresentados pelo Censo Escolar são quantitativos e não expressam a 
qualidade do ensino oferecido aos educandos. Não expressam também as dificuldades 



dos professores em promover ambientes inclusivos e sem descriminações. No entanto, a 
obrigatoriedade das matriculas tem instigados reflexões sobre a importância das 
mudanças de paradigmas e da necessidade de retirar o foco na deficiência e o direcionar 
para as habilidades de cada aluno. Nesse princípio da inclusão, os professores do Ensino 
Básico buscam informações em cursos de Formação, publicações científicas, parcerias 
com Instituições de Ensino Superior, etc.. Muitos profissionais tomam ciência da sua 
importância na inclusão, revendo concepções sobre as diversidades dos alunos no espaço 
escolar e buscando informações sobre atitudes e práticas que contribuam para o ensino e 
aprendizagem de todos os educandos (MALAFATTI; FELÍCIO, 2010).  

No Ensino Superior pesquisadores de diversas áreas têm promovidos encontros 
para debater ações e resultados de pesquisas que contribuam com o ensino e a 
aprendizagem de alunos NEE, assim como a Formação Continuada de Professores. Além 
disso, muitos profissionais propõem disciplinas para os níveis de Graduação e Pós-
Graduação com o objetivo de ampliar as ações na formação de recursos humanos para 
trabalhar com a diversidade.   

Neste artigo apresentam-se a pesquisa denominada Cartografia tátil: geração de 
material didático e práticas pedagógicas como apoio ao ensino de geografia para alunos 
com deficiência visual cujas ações contemplam o desenvolvimento de material didático 
tátil como apoio ao ensino de Cartografia e Geografia, desenvolvimento de tecnologia de 
baixo custo para inserir recursos sonoros em conjuntos didáticos e a Formação 
Continuada de Professores.  
 

2. CARTOGRAFIA TÁTIL 
 

A pesquisa relatada nesse artigo está inserida na área da Cartografia Tátil que é 
uma subárea da Cartografia que tem por intuito também a comunicação, mas  não a visual 
e sim a tátil. O objetivo é investigar procedimentos metodológicos de construção e uso de 
documentos cartográficos táteis, tanto para o ensino como para a orientação espacial. Por 
meio de produtos que podem ser explorados pelo tato e representam a realidade 
geográfica por meio de relevos e texturas. Os produtos cartográficos são planejados e 
produzidos para pessoas cegas e pessoas com baixa visão, por isso além do alto relevo 
também possuem cores. 

Os documentos cartográficos são construídos com materiais de baixo custo, com 
placas de metais e/ou por meio de máquina termoform e as informações são 
disponibilizadas por meio do sistema braile. A figura 1 ilustra um mapa tátil representando 
a densidade de população do Chile, produzido no Centro de Cartografia Universidade 
Metropolitana Tecnológica em Santigo, Chile (ESCANILLA; SOTO, 2016). 



 

Figura 1: Mapa tátil da densidade de população do Chile 
Fonte: (ESCANILLA; SOTO, 2016, p 136) 

 

O mapa tátil foi impresso em plástico PVC transparente por meio do processo de 
termoformação. A técnica permite preencher as representações com cores e disponibilizar 
informações em braile e escrita convencional. O uso de cores e alto relevo torna o 
material acessivo às pessoas cegas, com baixa visão e sem dificuldades visuais 
significativas. Para a reprodução de mapas táteis por meio da máquina termoform é 
necessário elaborar uma matriz com materiais diversificados. A figura 2 (a, b) ilustra uma 
matriz em alto relevo representando a hidrografia e topografia de uma bacia hidrográfica 
e seu entorno ESCANILLA; SOTO, 2016).  

 

 

Figura 2: Matriz (a) e Mapa tátil impresso em plástico PVC e máquina termoform. 



Fonte: ESCANILLA; SOTO, 2016, p 137) 
 

Por causa do custo elevado da máquina termoform e do plástico PVC são poucas as 
instituições que produzem material tátil por meio desse procedimento. No Brasil o 
material tátil é construído, geralmente, pela técnica da colagem de diversos materiais de 
baixo custo e agradável ao toque como tecidos, papelão, jutas, isopores, etc. (Figura 3). 
Por serem mais acessíveis e coerentes com a realidade das escolas publicas brasileiras, 
essa técnica é a mais utilizada pelos professores e pesquisadores (VENTORINI, 2007). 

 

 

Figura 3: Mapa Tátil da América do Sul Vegetação elaborado por meio da técnica da colagem de materiais 
como papeis com diversas texturas, cortiça,  tecidos, dentre outros. 

(Fonte: Carmo, 2009,  p.58). 

 
As informações de legenda são disponibilizadas em braile e na escrita 

convencional, porém o tamanho e o padrão1 dos símbolos braile dificultam ou até 
impedem a inserção da quantidade desejada de informações em um mapa. Wiedel e 
Groves (1972) em pesquisa sobre a padronização de simbologia para mapas táteis 
inseriram informações três maneiras: dentro da área do mapa, acima da representação de 
um objeto (uma estrada) e em uma legenda à parte.  Os pesquisadores concluiriam que 
cada procedimento possui vantagens e desvantagens:  

a) Inserir a informação ao lado do símbolo ou dentro da área do mapa tátil 
facilita a sua localização e leitura, mas limita a quantidade de informação por causa do 
tamanho ocupado pela escrita braile. 

b)  A elaboração de uma legenda a parte permite inserção de uma quantidade 
mais significativa de informações, porém o processo de leitura é mais lento e cansativo 
para o usuário cego (WIEDEL; GROVES,1972). 

  
 A pessoa cega realiza a exploração do mapa com os dedos das duas mãos e 

                                                           
1 A combinação de 6 pontos formam o alfabeto na escrita braile, porém os tamanhos dos símbolos não 
podem ser aumentados ou diminuídos, como ocorre com o alfabeto convencional. 



também faz a leitura das informações pelo mesmo processo.  Para ler o significado do 
símbolo na legenda, ele retira as mãos do mapa e, depois da identificação desejada, 
retorna as mãos no local que estava explorando anteriormente para continuar sua 
observação/exploração. O processo pode se tornar cansativo e desestimulante se o mapa 
possuir muitas informações (VENTORINI, 2009).  

A limitação para a inserção de informações em um mapa tátil ocasionada pela 
escrita braile somada aos avanços tecnológicos instigaram pesquisadores internacionais a 
investigar a possibilidade de o uso de recursos sonoros para inserção e disponibilização de 
informações.  As análises das pesquisas mostram que o uso de tecnologia amplia a 
qualidade e quantidade de informações disponibilizadas nestes documentos. Os primeiros 
produtos internacionais foram o Nomad Mentor, Talking Tactile Tablet (TTT), Blind Audio 
Tactile Mapping System (BATS) e o SVG Mapping. Todos são compostos por um software 
de síntese de voz, uma mesa digitalizadora e kits incluindo mapas e gráficos táteis  
(VENTORINI, 2012).  A figura 4 ilustra o sistema de funcionamento destes produtos.  

 

 
Figura 4: Esquema de funcionamento dos produtos cartográficos táteis 

Fonte: Ventorini (2012, p.37) 
 

Para Ventorini (2012) a importação desses produtos é inviável devido ao custo 
elevado e a ausência de recursos que permitam inserir e disponibilizar informações no 
idioma Português, tornando-o restrito aos usuários com influência em inglês. Esse fato 
estimulou pesquisadores do Centro de Analise e Planejamento Ambiental – CEAPLA – 
UNESP – Campus de Rio Claro e do Núcleo de Computação Eletrônica – NCE – UFRJ a 
desenvolveram o Sistema Maquete Tátil/Mapavox, composto por uma trama de micro 
chaves, o software Mapavox e conjuntos didáticos táteis.  A trama e o software 
possibilitam a inserção e disponibilização de informações sonoras em maquetes táteis. 
(VENTORINI, 2007,  VENTORINI et al 2011, BORGES, et. al, 2012, VENTORINI, 2012).   A 
figura 5 ilustra as funções do Sistema. 

 



 
Figura 5: Funções do Sistema Maquete Tátil Mapavox 

Fonte: Ventorini, 2007 

 

Esse Sistema foi o primeiro desenvolvido no Brasil e foi aperfeiçoado ao longo do 
tempo, porém as constantes mudanças em hardwares sistemas operacionais dos 
computadores impediram sua disponibilização ao público alvo. No entanto, a referida 
tecnologia foi tomada como base para o desenvolvimento de outro dispositivo, 
denominado Arduvox, resultado da pesquisa relatada nesse artigo.  
 

3. MATERIAL E METÓDOS 
 
A pesquisa relatada nesse artigo teve como fundamentação teórica e metodológica 

a perspectiva sociocultural (VYGOTSKI, 1983, 1989, 2007) e autores que investigam as 
particularidades da ausência total da visão a partir do próprio sujeito cego. As publicações 
bases são de Rosa e Ochaíta (1993), Veigas (1993), Warren (1994), Amiralian (1997), Dias 
(1995), Ochaíta, Espinosa (2004).  O desenvolvimento e avaliação da qualidade do 
material didático tátil gerado e ações de Formação Continuada de Professores foram 
baseadas em Ventorini (2009, 2012), Borges et al, 2011 e Freitas e Ventorini (2011). 

A investigação foi realizada por meio de uma parceria entre pesquisadores da 
Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ), Universidade Estadual Paulista (Unesp) e 
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A pesquisa contou ainda com a parceria do  
Instituto São Rafael, localizado no município de Belo Horizonte – MG.  

Neste artigo relatam-se as investigações para a) elaboração material didático por 
meio de impressora 3D, b) Elaboração de dispositivo para inserir recursos sonoros em 
conjuntos didáticos e c) Ações e produtos para a Formação Continuada de Professores.  

 
3.1. Maquete da sala de aula 
 
  Por meio de uma impressora 3D foram elaboradas representações (maquete e 

mapa) da sala de aula e do Instituto São Rafael. O material didático foi utilizado para 
investigar os mecanismos utilizados por alunos cegos para organizar e representar locais 
cotidianos. Neste artigo discorremos sobre as análises das vantagens e desvantagens do 
uso da impressora na produção de material didático e tomamos como exemplo síntese a 



maquete da sala de aula. 
A representação da sala de aula em 3D foi construída com madeira e as 

representações dos móveis como carteiras, cadeiras, mesas e armários foram impressas 
na impressora 3D.  Os materiais utilizados em sua construção foram: placa de metal, 
madeira, ímãs (tamanho 0,5 diâmetro x 0,1 cm espessura), cola quente, super cola, feltro, 
tesoura, estilete, plástico Acrilonitrila butadieno estireno – ABS (material utilizado na 
impressora 3D), impressora 3D e o software livre Autodesk 123D Design. 

Para definir a escala da maquete mediram-se, com o auxílio de uma trena, os 
móveis e sala de aula. Depois, considerando que a dimensão que permite ao tato explorar 
o todo é menor que 50 cm³ (comprimento, largura e altura) adotou-se a escala de 1:20.   
As representações dos objetos que compunham a maquete da sala de aula, como 
armários, mesas e cadeiras foram elaboradas na impressora 3D. A representação da sala 
de aula foi elaborada com madeira revestida com feltro e sobre a representação do chão 
colou-se uma placa de metal.  

Para a impressão em escala foi necessário elaborar desenhos técnicos2 em 
programa específico como o software gratuito Autodesk 123D Design (figura 6) e em 
seguida convertê-los para o formato compatível com a impressora, Cube Software (figura 
7). 

 

 
Figura 61: Desenho da cadeira elaborado através do Autodesk 123D Desing 

Elaborado por Gilberto Cordeiro Rabelo 
 

 

 
Figura 7: Desenho da cadeira convertido através do Cube Software 

Elaborado por Gilberto Cordeiro Rabelo 

                                                           
2
  Os desenhos foram feitos pelo graduando de Engenharia Mecânica da Universidade Federal de São João 

del-Rei, Gilberto Cordeiro Rabelo . 



 

Posteriormente, foram impressas através da Impressora 3D Cube, as 
representações dos móveis – mesas, cadeiras e armários (figura 8 a,b). 

 

 
Figura 2: Impressora 3D (a) Representações dos objetos da sala de aula em 3 dimensões (b) 

Fonte: Acervo da autora 
 

Para a representação dos objetos não se deslocarem da maquete, foram colados 
ímãs em suas bases. Este procedimento permitiu fixar as representações dos móveis na 
representação do chão da sala (figura 9), possibilitando assim um melhor manuseio do 
material pelo público-alvo.  

 

Figura 9: Representações dos móveis fixadas na representação do chão 

Fonte: Acervo da autora 

 

A seguir relamos os procedimentos para inserir recursos sonoros em conjuntos 
didáticos táteis. 

 
 
3.2.  Elaboração do dispositivo Arduvox 



  
A parceria entre as três IES possibilitou o desenvolvimento, pelo Prof. Dr. Eduardo 

Bento Pereira, do sistema Arduvox que se baseia na tecnologia do Sistema Maquete Tátil 
Mapavox e tem por objetivo substituir o computador na tarefa de automação do sistema 
de geração de áudios para maquetes táteis a partir do acionamento de chaves táteis por 
pessoas com cegas. 

O sistema é baseado na placa de prototipagem rápida Arduino Due. O Arduino foi 
desenvolvido na Itália e hoje é utilizado em diversos projetos. A escolha do modelo Due se 
deve ao fato de o mesmo possuir duas saídas analógicas reais e uma biblioteca chamada 
Áudio que permite que sistema de geração de som seja facilmente implementado. 

Para conectar conjuntos didáticos no Arduvox, adotou-se a trama de micro chaves 
desenvolvida para o Sistema Maquete Tátil/Mapavox. Os materiais usados para a 
construção desta trama são micro chaves, fios wire wrap (VENTORINI, FREITAS, BORGES, 
TAKANO 2005, 2006). O número máximo de micro chaves que pode compor a trama é 32, 
pois são utilizados 4 fios de entrada e 8 fios de saída.  Os fios são soldados em sequência, 
conforme ilustram as figuras 10 e 11.  

 

 

Figura 10: Ordem que deve ser atribuída as micro chaves 
Fonte: Ventorini, 2007, p. 110. 

 

 

 

Figura 11: Esquema da trama de micro chaves para maquetes sonoras 
Fonte: Ventorini, 2007, p. 110 

 



Para a conexão da trama de micro chaves ao Arduvox é utilizado um cabo de rede 
RJ45 (cabo de rede de internet comum). A conexão é feita por meio de um conector de 
rede do Arduino. A informações sonoras são gravadas em um cartão de memória e 
inserido no Arduvox para a reprodução. Os arquivos de áudio devem ser gravados em 
formato Wav e em uma frequência de 44100 KHz Para proteger o usuário, assim como os 
componentes do Arduvox foi  utilizada uma caixa de plástico, cuja parte frontal foi 
desenhada e impressa na impressora 3D. A figura 12 ilustra o Arduvox e uma trama de 
micro chaves elaborada para a realização dos testes em laboratório.   

 
 

 

Figura12: Trama de Micro chaves e Arduvox 

A conexão das micro chaves ao Arduvox funciona após o usuário pressionar um 
botão que é identificado pelo Arduino e relacionado ao áudio previamente gravado e 
armazenado no cartão SD. Para cada botão, existe apenas um áudio correspondente. Ao 
se iniciar a execução deste áudio, o Arduino envia o sinal analógico à porta analógica 
escolhida e que foi conectada ao alto-falante. Porém, se o ouvinte apertar outra chave, o 
sistema interrompe a execução do primeiro áudio e inicia a do próximo deixando a 
escolha de se terminar de ouvir ou não à informação por parte do usuário.  
 

3.3. Ações para Formação Continuada de Professores 
 
Para a divulgação da pesquisa foram ministrados 2 cursos para Formação 

Continuada de Professores. Um curso durante o Simpósio Mineiro de Geografia, que 
ocorreu na Universidade Federal de Alfenas –UNIFAL, em  Alfenas – MG, no período de 26 
a 30 de maio de 2014, com carga de 8 horas. Outro durante o III Encontro de Geografia do 
Campo das Vertentes, realizado de 22 a 24 de outubro de 2014 na UFSJ  em São João del –
Rei – MG, com carga de 4 horas.  

Participaram dos dois cursos um total de quatorze pessoas, sendo duas Docentes 
da Universidade Federal de Ouro Preto que ministravam aula para um aluno cego no curso 
de Geografia, modalidade EAD. Os cursos tiveram como objetivo contribuir para a 
Formação Continuada de Professores, assim como divulgar a Cartografia Tátil no Estado 
de Minas Gerais. Ressalta-se no Estado somente o Grupo de Pesquisadores da UFSJ 
investigam a temática.  



Um questionário foi respondido pelos participantes com o objetivo de avaliar o 
curso, assim como fornecer informações para ampliá-los. Com base nos dados coletados 
pelo questionário um website foi elaborado e um E-book foi organizado. Ambos com o 
intuito de disseminar a pesquisa, assim como contribuir para inclusão de alunos cegos. 

A seguir apresentam-se os resultados. 
 

4.  RESULTADOS 

 

4.1. Maquete da sala de aula 
 
As práticas com a maquete da sala de aula indicaram que os tipos de materiais 

empregados em sua construção eram agradáveis ao toque; os tamanhos e formas das 
representações dos objetos facilitavam o seu reconhecimento; a utilização dos ímãs nas 
bases das representações dos móveis possibilitou a fixação das mesmas na placa de metal 
que representava o chão evitando seus deslocamentos durante o manuseio do material.  
Constatou-se por meio de aulas práticas que a maquete da sala de aula é um material de 
apoio importante para o ensino de conceitos como redução, proporção, relação de 
vizinhança, distância, dentre outros.  

No entanto, a elaboração  e impressão das representações por meio da impressora 
3D requer conhecimentos específicos sobre desenho técnico. Para que as representações 
sejam miniaturas dos objetos reais é necessário, como descrito anteriormente, utilizar 
software especifico para desenho em 3D.   

O custo do material é mais elevado quando comparado a materiais como cortiça, 
papeis, tecidos, dentre outros, porém sua durabilidade e a possibilidade de reprodução 
compensa o custo/benefício. 

 
4.2. Dispositivo Arduvox 
 
A versão Arduvox reduz o custo e espaço em comparação ao Sistema Maquete 

Tátil/Mapavox, já que não necessita de computador para o funcionamento. Os testes 
realizados em laboratório indicaram que a tecnologia é amigável e pode ser utilizada por  
professores do Ensino Básico. Os sons são gravados facilmente por meio de um 
computador, tablete ou celular.  

A usabilidade do dispositivo foi conseguida por meio de um algoritmo que contem 
a seguinte sequência de operações: cabeçario contendo as bibliotecas que permitem que 
o Arduino Due leia os arquivos de áudio em formato Wav em um cartão do tipo SD e 
execute estes mesmo arquivos de áudio nas suas portas analógicas em forma de um sinal 
de tensão modulado que é então convertido em som por um alto-falante ou fone de 
ouvido. 

Após identificar a micro chave  pressionada pelo usuário o Arduvox relaciona este 
botão com o um áudio previamente gravado e armazenado no cartão SD. Como já 
destacado, para cada micro chave, só pode ser relacionado um áudio. Ao se iniciar a 
execução deste áudio, o Arduvox envia o sinal analógico à porta analógica escolhida e que 



foi conectada ao alto-falante. Caso o usuário pressione a micro chave não desejada, a 
função de emissão do som pode ser interrompida ao pressionar outra micro chave. O 
código é intuitivo e de fácil inclusão de novos áudios e novas chaves bastando-se que os 
novos áudios sejam gravados com os nomes preestabelecidos, como por exemplo, 
Arqui_01.wav e as novas micro chaves sejam conectadas nas portas digitais pré-definidas. 

Para elaborar da trama de micro chaves são necessários conhecimentos básicos 
sobre eletrônica, fato que pode tornar o Arduvox inviável ao professor do Ensino Básico. 
Por isso, a equipe investiga procedimentos para a montagem de kits com o Arduvox e 
conjuntos didáticos impressos na impressora 3D para que professores avaliem a 
viabilidade do uso produtos em suas práticas. 

 
4.3. Formação Continuada de Professores 

 

 As respostas do questionário indicam que apenas dois (25 %) participantes dos 
cursos conheciam a Cartografia Tátil, um por meio de leituras outro por meio da produção 
de material didático tátil. Indicam ainda que sete (50%) tiveram suas expectativas 
superadas em relação ao curso e sete (50%) tiveram suas expectativas atendidas. Os 
participantes destacaram que o tempo do curso foi pouco e que mais exemplos práticos 
precisam ser trabalhados, por isso há necessidade de aumentar a carga horária do curso.  
A equipe de pesquisadores estudará formas de ampliar o tempo e o número de 
participantes de novas propostas de curso.  

Com o objetivo divulgar mais exemplos práticos foi organizado E-book denominado 
Deficiência visual, práticas pedagógicas e material didático. O intuito foi contribuir para a 
formação continuada de Professores, assim como divulgar o trabalho realizado pelo grupo 
de pesquisadores da Universidade Federal de São João del-Rei na área da Cartografia Tátil. 
O download da publicação é gratuito no site http://www.ufsj.edu.br/bdgc/.  Para o site 
adotou-se o criador de site gratuito disponibilizado em http://pt.wix.com/ . O endereço do 
site do projeto é  http://catografiadigitalu.wix.com/cartografiatatilufsj . No site há 
informações sobre: a equipe do projeto, Cartografia Tátil, material tátil etc.  

  

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Os diálogos com os autores indicam que os movimentos em prol dos direitos de 

todos terem ao acesso a educação, preferencialmente na rede regular de ensino tem 
resultado em reflexões sobre a importância das mudanças de paradigmas e  da 
necessidade de retirar o foco na deficiência e o direcionar para as habilidades de cada 
aluno.   

A literatura aponta ainda o uso de tecnologia para a inserção de recursos sonoros 
em documentos cartográfico táteis aumenta a qualidade e quantidade das informações. 
Mostra também a inviabilidade de importar produtos como o Nomad Mentor, Talking 
Tactile Tablet (TTT), Blind Audio Tactile Mapping System (BATS) e o SVG Mapping. Tal fato 
justifica a necessidade de desenvolvimento de tecnologia nacional e coerente com os 
usuários do Brasil.  

http://www.ufsj.edu.br/bdgc/
http://pt.wix.com/
http://catografiadigitalu.wix.com/cartografiatatilufsj


O Arduvox é de baixo custo e coerente com a realidade do público brasileiro. Além 
disso, por ser compacto e de fácil operação pode ser utilizado em aulas inclusivas pelo 
professor do Ensino Básico. No entanto, a trama de micro chaves não possui as mesmas 
características e por isso a equipe de pesquisadores devem investigar procedimentos para 
tornar o Arduvox coerente com a realidade escolar.  

Embora a impressora 3D permita a elaboração  e impressão das representações 
coerentes em forma e dimensões com a realidade, seu uso requer conhecimentos 
específicos sobre desenho técnico. Fato que ainda dificulta seu uso em escolas públicas.   

As ações para a formação continuada de professores apontou a carência de 
informação na temática e indicou a necessidade de ampliação das ações. Conclui-se assim 
que as ações desenvolvidas na pesquisa, ainda que pontuais, contribuíram para 
disseminar a Cartografia Tátil no estado de Minas Gerais e colaboram para a consolidação 
do grupo de  Cartografia Tátil l na UFSJ. 
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