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Intro
odução: Uma
U
das prioridades
p
s atuais da
as políticas públicass envolven
ndo a
Educcação Infa
antil e o En
nsino Fundamental re
efere-se à integração
o do aluno com
nece
essidades educacion
nais especciais nas atividades
a
c
cotidianas
desenvolv
vidas
em classe
c
reg
gular. No entanto,
e
ob
bserva-se o quanto ainda são
o incipiente
es os
mate
eriais didáticos e me
etodologiass para garrantirem ao professo
or seguran
nça e
aos alun
auto
onomia na
a aplicaçã
ão dos conteúdos
c
nos com necessidades
espe
eciais. Atu
ualmente o materiall didático disponíve
el para o cego é muito
m
limita
ado e de alto custo
o, o que tem
t
comp
prometido não só a percepção do
amb
biente por parte
p
dos alunos
a
mass, principalmente, a autonomia
a
a necessárria ao
profe
essor de alunos
a
ceg
gos ou com
m baixa visão, na trransmissão
o de conc
ceitos
em classe.
c
Obje
etivos: Ne
este sentid
do, o objettivo deste trabalho é divulgar a pesquis
sa de
mate
erial didáticco tátil inte
egrado a um sistema
a de sistem
ma de sínte
ese de voz para
aborrdar conce
eitos relativvos a Geog
grafia, Carttografia e Meio
M
Ambiente.
Méto
odos: O procedim
mento me
etodológico
o deste trabalho baseia-se
e na
expe
eriência já
á consolida
ada da eq
quipe da Unesp
U
com
m o desen
nvolvimentto de
proje
etos de pe
esquisa na
a área da Cartografia Tátil dessde 2001, bem com
mo no
dese
envolvimen
nto do sisstema de voz do DOSVOX,, projeto do Núcleo
o de
Com
mputação Eletrônica
E
(NCE) da
a Universiidade Fed
deral do R
Rio de Janeiro
liderrado pelo pesquisado
p
or José An
ntonio Borg
ges, que fo
oi iniciado e
em 1993 e que
tem sido atualiizado até os
o dias atu
uais.
g
até
é o momen
nto é comp
posto por duas
Resultados: O material didático gerado
quetes táteis munidass de micro-chaves e o software
e Mapavoxx. As maqu
uetes
maq
táteis conecta
adas a um
m computador equipado com
m o progrrama Map
pavox
noras sobre
e a área explorada
e
p
pelo
usuário. A qualidade
emittem informações son
dos conjuntos gerados e do progra
ama Mapa
avox foi avvaliada porr alunos ce
egos,
uidade visu
ual e videntes, por meio
m
de aulas
a
práticcas integra
adas.
com baixa acu
Os resultados
r
obtidos de
emonstrara
am que a diversidad
de de sonss, bem com
mo, o
mate
erial agrad
dável ao to
oque e as cores fortes utilizad
das para d
desenvolve
er as
maq
quetes estimulam os alunos a explorarem
m as informações diisponibiliza
adas,
conttribuindo assim
a
para
a a ampliiação de seus conhecimento
os geográfficos.
Atua
almente, as
a equipess estão pe
esquisando a viabillidade de utilização dos
méto
odos de construção
o e apliccação de maquetess táteis cconectadas
s ao
prog
grama Map
pavox por professore
es de nos
ssas escola
as regularres. Atravé
és de
meto
odologia adequada esses
e
mate
eriais estã
ão sendo utilizados
u
p
por profess
sores
1
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e alu
unos do 3ºº ciclo (5ª e 6ª série
es) do Ensino Fundamental para desenv
volver
maq
quetes táteis segundo
o sua realid
dade local.
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