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RESUMO: As Ciências Exatas e da Terra, há muito tempo, eram estudadas e ensinadas como 

ciências básicas para a compreensão dos fenômenos da natureza, sendo necessário, portanto, 

o estudo dos processos formadores da superfície terrestre para assim entender os 

mecanismos modificadores do modelado, contudo, com o passar dos anos, tais ciências 

começaram a se distanciar e a se especializarem cada vez mais, passando a não ser mais 

necessário o conhecimento profundo da formação das feições geológicas para assimilar os 

conceitos da geografia física, por exemplo. Tais alterações refletiram consideravelmente na 

Ciência Geográfica, principalmente, em sua face voltada à escola que, com o decorrer dos 

anos, passou por fases de consideração absoluta do poder dos fenômenos físicos sobre o 

homem para fases de descrença radical. No entanto, vem crescendo a necessidade científica 

de interdisciplinaridade para se compreender tais fenômenos e é almejando-se isto, que a Base 

Nacional Comum Curricular (2015) definiu como essencial a apresentação dos conceitos 

básicos de geologia e geomorfologia ainda no ensino fundamental e no começo do ensino 

médio, sendo a Geografia (uma das disciplinas das Ciências Exatas e da Terra) responsável, 

portanto, por expor tais conteúdos. Deste modo, depara-se com um desafio: como ensinar os 

conteúdos expostos, caracteristicamente visuais, para alunos cegos ou com baixa visão? A 

pesquisa sobre o ensino das Pessoas com Necessidades Específicas (PNE), no âmbito 

geográfico científico, já possui um grande desenvolvimento onde, em sua maioria, é voltada 

para a apresentação dos conceitos da Geografia Física, como a cartografia e geomorfologia, 

sendo então construídos recursos didáticos que auxiliam o aluno a “visualizar” mentalmente as 

feições trabalhadas, tais como, os Mapas e Maquetes Táteis. Contudo, no ambiente de ensino 

da Geologia não há pesquisas específicas nesta área. Assim, este estudo possui o propósito 

de contribuir no preenchimento dessa lacuna na produção científica, ao propor a construção de 

produtos táteis voltados a exposição de conteúdos geológicos, os quais deverão ser tratados 

no 6º ano do ensino fundamental e no 1º ano do ensino médio pelos professores de Geografia, 

reconhecendo a Geologia como um dos conceitos essenciais para a compreensão de diversos 

outros fatores da superfície terrestre. Pretende-se, então, construir uma Maquete Geológica 

Tátil dos três principais Maciços encontrados na Região Metropolitana do Rio de Janeiro: o 

Maciço do Gericinó-Mendanha, o Maciço da Pedra Branca e o Maciço da Tijuca, buscando 

demonstrar o substrato rochoso formador dos mesmos com o auxílio das variações das 

altimetrias (cotas altimétricas), utilizando, para isto, materiais de fácil acesso, cujas texturas 

sejam diferenciadas, buscando desenvolver a imagem mental dos maciços e suas 

características rochosas variadas por meio do contato háptico (tato). Logo, há de se esperar 

que com a realização desta pesquisa, o ensino interdisciplinar e inclusivo na sala de aula seja 

mais uma proposta de aprendizado das Ciências Exatas e da Terra. 
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