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O termo deficiência visual (DV) engloba pessoas cegas e de baixa visão que se 
comunicam e exploram objetos por meio dos outros sentidos. O tato é o sentido que 
oferece ao cérebro uma gama de tipologias informativas do meio externo via 
receptores táteis distribuídos ao longo da superfície cutânea. Por conta disso, as 
pessoas portadoras de DV devem ser estimuladas a desenvolver sua sensibilidade tátil 
por meios do manuseio de objetos de texturas, tamanhos e formas distintas. Ainda 
hoje, o estudo botânico pode, em alguns momentos, ser caracterizado como teórico e 
desinteressante, desestimulando os alunos a compreenderem a biologia das plantas. 
Além disso, a aquisição dos conhecimentos botânicos pode ser prejudicada pela 
precariedade de tecnologias e métodos que poderiam contribuir com o processo de 
aprendizagem. Este cenário é ainda mais complexo na educação inclusiva. Nesse 
contexto, foram confeccionadas maquetes táteis para representar o estouro da pipoca, 
com o auxílio de bexigas de diferentes tamanhos, usadas como molde para o papel 
maché, que representou o fruto (cariopse) do milho. O endosperma foi representado 
por espuma e/ou fibras de silicone, envolvida por pano de textura lisa. A aplicação da 
maquete ocorreu em evento na instituição Lar das Moças Cegas – Santos, SP, 
atendendo cerca de 300 alunos de diferentes idades e níveis de comprometimento 
visual. A sequência didática para abordagem e explanação do conhecimento foi feita 
com a mescla de informações cotidianas e científicas, de modo que o conteúdo fosse 
refletido de forma natural e espontânea. De acordo com a observação e vivência nos 
dias de evento, foi possível perceber uma grande curiosidade, atenção e entusiasmo 
dos alunos ao toque de cada etapa do estouro do milho. Muitos alunos revelaram-se 
surpresos ao perceber que a pipoca, na verdade, vinha de um grão de milho, que 
estoura quando aquecido. Foi possível perceber que a maioria dos alunos com DV não 
tinham a concepção de como o milho poderia virar a pipoca e alguns não as 
relacionavam, idealizando alimentos distintos. Através dessa atividade, ficou claro 
que objetos lúdicos que contenham texturas, formas e odores característicos são 
extremamente importantes para promover o processo de ensino-aprendizagem para 
portadores de DV. Assim, os deficientes visuais podem aprender e “visualizar” 
assuntos que seriam mais difíceis de contemplar sem o auxílio da uma maquete tátil. 
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