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A IMPORTÂNCIA DO BRAILLE PARA O ALUNO CEGO: UM ESTUDO DE CASO 

NO CENTRO DE APOIO PEDAGÓGICO AS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL DO ACRE 

 

Keuri Neri de Arruda 

RESUMO 

Com as políticas de educação inclusiva a pessoa com deficiência visual está cada dia mais incluída na sociedade. 

E uma das ferramentas utilizada para a inclusão da pessoa cega é o uso do sistema Braille. Nesse sentido, o presente 

trabalho busca apresentar quais as contribuições do Braille no processo de aprendizagem de uma pessoa cega. Para 

esse estudo, optamos por utilizar uma pesquisa qualitativa, da forma estudo de caso, observando e transcrevendo 

uma entrevista realizada a uma pessoa cega revisora de texto Braille do CAP/ACRE1. Nossa fundamentação teórica 

se deu por autores renomados que estudam assuntos relacionados ao nosso tema, como podemos citar Arruda 

(2017), Bezerra (2017), Mosqueira (2010), Balsaneli e Treviso (2015), Reily (2011) e outros autores, além das 

publicações do Ministério da Educação focando a Lei de Diretrizes e Base da educação Nacional/LDB. Almejamos 

com esse trabalho mostrar o quanto o sistema Braille é importante para uma pessoa cega utilizar em seu dia a dia 

e em sua vida acadêmica. 

Palavra-chave: Inclusão. Sistema Braille. Pessoa Cega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Centro de Apoio Pedagógico as Pessoas com Deficiência Visual do Acre. 



 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

O processo de inclusão de pessoas com deficiência visual no sistema de ensino vem 

ampliando gradativamente. Sendo apoiado na Constituição de 1988 em seu artigo 205 e na Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB nº 9.394 de 1996 em seus artigos 58 a 60. 

A presente pesquisa tem como tema a importância do Braille para o aluno cego: um estudo de 

caso no Centro de Apoio Pedagógico/Acre que visa saber se realmente esse processo de 

inclusão está se efetivando. E temos como questão de pesquisa investigar o processo de ensino 

e aprendizagem do aluno cego ao uso do Braille. 

O interesse sobre a importância do Braille para o aluno cego surgiu da minha vivência 

no CAP/ACRE e dos novos recursos tecnológicos que estão sendo usados para substituir o 

Braille. Mas muitos alunos que utilizaram esse sistema estão muito bem inseridos na sociedade. 

O pesquisador também considera o sistema Braille como o principal mecanismo para 

leitura e escrita das pessoas com deficiência visual sendo que os recursos tecnológicos visam 

complementar as lacunas deixadas por esse sistema e que os alunos cegos que não utilizam o 

Braille tende a ter problema de ortografia e pontuação. 

A metodologia utilizada em nossa pesquisa foi a abordagem qualitativa baseado em um 

estudo de caso de uma aluna que trabalha em um Centro de apoio pedagógico para pessoas com 

deficiência visual. A análise dos dados coletados foram realizadas a partir de uma entrevista 

semiestruturada, pois essa aluna sempre fez opção por estudar usando o sistema Braille 

chegando a tirar em primeiro lugar no Curso de Química em um vestibular de uma Universidade 

Federal. 

O artigo está dividido em quatro seções, sendo que a primeira aborda as Legislações e 

normas legais sobre pessoas com deficiência visual; a segunda aborda conceitos sobre 

deficiência visual; a terceira mostra o sistema Braille e suas adaptações, e por fim, os caminhos 

da pesquisa. 

 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 LEGISLAÇÕES E NORMAS LEGAIS SOBRE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 

VISUAL 

 

Inicialmente as pessoas com deficiência visual estão amparadas pela constituição de 

1988 garantindo o direito a educação escolar no ensino regular em seu artigo 208 no inciso III 



 
 

isso fica bem evidente. “Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, 

preferencialmente na rede regular de ensino.” De certa forma, percebemos que esse direito está 

avançando mais falta muito para que essa política se torne algo mais amplo. 

Outro dispositivo que fortalece a política de inclusão é a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDB de 1996, que ressalta em seu artigo 58: 

Entende-se por educação especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação 

escolar, oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos 

portadores de necessidades especiais. 

§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular, 

para atender as peculiaridades da clientela de educação especial. 

§2º O atendimento educacional será feito em classes, escolas ou serviços 

especializados, sempre que, em função das condições específicas dos alunos, não for 

possível a sua integração nas classes comuns de ensino regular. 

§ 3º A oferta de educação especial, dever constitucional do Estado, tem início na faixa 

etária de zero a seis anos, durante a educação infantil. (BRASIL, 2005, p. 25) 

 

Esse direito deve ser garantido e colocado em prática por pessoas capacitadas para 

trabalhar com essa clientela e possa desenvolver um trabalho para que essa pessoa adquira sua 

independência. Esta modalidade de educação é considerada como um conjunto de recursos 

educacionais e de metodologias de apoio que estejam à disposição de todos os educandos, 

oferecendo diferentes alternativas de atendimento. E para alcançar esse objetivo é 

imprescindível tornar a escola um espaço aberto à diversidade e adequando o ensino de todas 

as formas para qualquer aluno. 

Duas normativas merecem destaque no âmbito da Educação Especial especificamente 

ao Braille que são: 

1. PORTARIA Nº 319, DE 26 DE FEVEREIRO DE 1999 que fala sobre A Comissão 

Brasileira do Braille em seu artigo 2º e cita as competências que essa comissão deve ter 

para o uso do Braille; 

2. PORTARIA Nº 554, DE 26 DE ABRIL DE 2000 que aprova o Regulamento Interno da 

Comissão Brasileira do Braille que permite elaborar e propor diretrizes para o uso, 

ensino e difusão do sistema Braille em todas as modalidades de aplicação.  

Percebe-se que a Educação Especial teve um grande fortalecimento em suas políticas 

fazendo parte do sistema como um todo com seus alunos devendo ser incluídos no ensino 

regular. Para a caracterização dessa clientela devemos ter em mente algumas definições que 

passaremos a conhecer no próximo tópico. 

2.2. DEFICIÊNCIA VISUAL 



 
 

2.2.1.O QUE É DEFICIÊNCIA VISUAL? 

 

 Iniciaremos com o conceito de deficiência e deficiência visual. Também cabe esclarecer 

que a deficiência visual inclui dois grupos de condições distintas: cegueira e baixa visão, as 

quais serão conceituadas, também, a seguir de acordo com definições retirada da dissertação de 

Arruda (2017). 

 De conformidade com o Ministério da Saúde que fala sobre a Política Nacional de Saúde 

da Pessoa Portadora de Deficiência (BRASIL, 2008), considera que deficiência é: 

Toda perda ou anormalidade de uma estrutura e/ou função psicológica, fisiológica ou 

anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão 

considerado normal para o ser humano; deficiência permanente – aquela que ocorreu 

ou se estabilizou durante um período de tempo suficiente para não permitir 

recuperação ou ter probabilidade de que se altere apesar de novos tratamentos; e 

incapacidade – uma redução efetiva e acentuada da capacidade de integração social, 

com necessidade de equipamentos, adaptações, meios ou recursos especiais para que 

a pessoa portadora de deficiência possa receber ou transmitir informações necessárias 

ao seu bem-estar pessoal e ao desempenho de função ou atividade a ser exercida”. 

(BRASIL, 2008, p. 6) 

 

Quanto à deficiência visual, o MEC (2006) em seu material sobre Saberes e práticas da 

inclusão a conceitua como: 

Baixa Visão é a alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros 

fatores isolados ou associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, redução 

importante do campo visual, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes, 

que interferem ou que limitam o desempenho visual do indivíduo. A perda da função 

visual pode se dar em nível severo, moderado ou leve, podendo ser influenciada 

também por fatores ambientais inadequados. Cegueira é a perda total da visão, até a 

ausência de projeção de luz. Do ponto de vista educacional, deve-se evitar o conceito 

de cegueira legal (acuidade visual igual ou menor que 20/200 ou campo visual inferior 

a 20° no menor olho), utilizada apenas para fins sociais, pois não revelam o potencial 

visual útil para a execução de tarefas. (BRASIL, 2006, p.16) 

 

É importante ter o conhecimento clínico sobre cegueira para poder fazer o primeiro 

diagnóstico de que o aluno com deficiência visual precisa pedagogicamente para se sentir 

incluído em sala de aula. Que recursos ele irá necessitar e que atendimento diferenciado ele 

poderá ter direito. Tudo isso deve ser analisado pelo professor para ele propor suas primeiras 

estratégias para ele trabalhar com esse aluno.  

Quadro 1 - Classificação das limitações visuais segundo a OMS CID 10 – versão 2007. 

Classificação da 

Deficiência visual 
Acuidade visual com a melhor correção possível 

 
Máximo inferior a  Mínimo igual ou melhor que 

Baixa visão 1 3/10 (0,3) 1/10 (0,1) 



 
 

2 1/10 (0,1) 1/20 (0,05) 

Cegueira 

3 1/20 (0,05) 1/50 (0,02) 

4 1/50 (0,02) conta dedos a 1 m Percepção de luz 

   5 Sem percepção de luz 

9 Indeterminada, não especificada 

Fonte: Sobre a deficiência visual, 2008. Adaptado de Mosqueira, 2010, p. 51. 

De acordo com Mosqueira (2010) essa tabela mostra determinados conceitos que podem 

ser usados em consultórios médicos, escolas e centros especializados para atendimento de 

pessoas com deficiência visual. A deficiência visual pode ocorrer em uma pessoa em qualquer 

estágio de sua vida. Ela ocorre por condições genéticas ou por fatores que não podemos explicar 

como acidente em trabalho, envelhecimento ou por doenças congênitas ou adquiridas. 

 

2.3. O SISTEMA BRAILLE E SUAS ADAPTAÇÕES 

 

Com o estudo feito pelas legislações na seção 1 desse trabalho, observamos que a 

Política Nacional de Inclusão é defendida por várias leis e regulamentos a fim de inserir a pessoa 

com deficiência visual na sociedade. E na parte educacional teremos que conhecer o sistema 

Braille e sua difusão na educação. 

O único problema é que poucos professores conhecem esse código, não por sua culpa, 

mas pela lacuna que a própria formação acadêmica deixa em sua trajetória, favorecendo mais a 

comunidade surda. Portanto, passamos há conhecer um pouco a história do sistema Braille 

mostrando sua utilização em áreas como matemática, informática, música e outras. 

Podemos afirmar que o sistema Braille é um código Universal de leitura tátil e de escrita 

usado por pessoas com deficiência visual inventado por Louis Braille, uma pessoa cega no ano 

de 1825. Essa data passou a ser o grande marco para a educação das pessoas cegas e sua inclusão 

na sociedade. 

Louis Braille aperfeiçoou um código militar desenvolvido por Charles Barbier, que era 

um oficial do exército francês. Esse código tinha como função a comunicação noturna entre as 

tropas oficiais. Era um código com doze sinais feito em linhas e pontos em alto relevo 

representando sílabas na linguagem francesa. Esse código na época não sutil muito efeito mais 

com sua significação em alto relevo passou a ser a base para a criação do sistema Braille. 



 
 

O sistema Braille é composto por seis pontos em alto relevo disposto em duas colunas, 

disponibilizando uma combinação de 64 símbolos diferentes, contando a célula vazia, para 

formar simbologias. Sendo utilizando em Matemática, na Música, na Informática e em outros 

assuntos que possam ser estudado por pessoas com deficiência visual. Segundo documento 

oficial: 

Para facilmente se identificarem e se estabelecer exatamente a sua posição relativa, os 

pontos são numerados de cima para baixo e da esquerda para a direita. Os três pontos 

que formam a coluna ou fila vertical esquerda têm os números 1, 2, 3; aos que 

compõem a coluna ou fila vertical direita, cabem os números 4, 5, 6. (BRASIL, 2002, 

p. 15) 
 

Os demais detalhes podem ser encontrados no livro Grafia Braille para a Língua 

Portuguesa disponibilizada pelo Ministério da Educação. Nesse documento é possível entender 

todas as simbologias utilizadas na transcrição de textos em Braille desde o seu alfabeto (figura 

1) até os textos mais complexos. 

Alfabeto Braille. 

 

Fonte: Brasil, 2002. 

As representações matemática em Braille devem ser regidas pelas normas constadas no 

CMU2 que traz as simbologias mais simples para as simbologias mais complexas como o estudo 

de limites e derivadas. Determinadas expressões são transcritas para o Braille, como podemos 

observar na figura 2. 

Fórmula matemática adaptada. 

 

Fonte: Brasil, 2006. 

                                                           
2Segundo Brasil, 2006 CMU significa Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa. 



 
 

Feitos estes esclarecimentos quanto aos conceitos destas importantes terminologias para 

entender a pessoa com deficiência visual e seus direitos amparados por legislações, passemos, 

então, a trilhar nosso caminho da pesquisa conhecendo o local onde será pesquisada junto ao 

nosso sujeito da pesquisa terminando com a coleta e análise dos dados extraídos de uma 

entrevista semiestruturada e transcrita. 

 

3. CAMINHOS DA PESQUISA 

 

A escolha pelo tema sobre a importância do Braille para o aluno cego como objeto de 

nossa pesquisa deu-se na convivência com esses alunos no CAP/ACRE onde pude perceber o 

quanto esse assunto ajuda a pessoa com deficiência visual em sua autonomia. Para que ele 

adquira essa autonomia ele deve ser alfabetizado em Braille para absorver novos conteúdos e 

para que isso ocorra o professor deve ter conhecimento do sistema Braille. 

Escolhemos a pesquisa qualitativa por achar ser uma grande ferramenta para 

compreender as atitudes da pessoa com deficiência visual bem como sua opinião a respeito de 

determinados assuntos e identificar seu ponto de vista sobre o processo de ensino e 

aprendizagem valorizando seu próprio ponto de vista. 

A forma assumida em nossa pesquisa qualitativa foi o estudo de caso, focalizando a 

aluna cega que trabalha no CAP/ACRE e teve sua vida escolar fazendo uso do Braille. 

Buscamos analisar as situações em que essa pessoa faz uso do sistema Braille. Segundo 

Severino: 

O caso escolhido para a pesquisa deve ser significativo e bem representativo, de modo 

a ser apto a fundamentar uma generalização para situações análogas, autorizando 

inferências. Os dados devem ser coletados e registrados com o necessário rigor e 

seguindo todos os procedimentos da pesquisa de campo. Devem ser trabalhados, 

mediante análise rigorosa, e apresentados em relatórios qualificados (SEVERINO, 

2016, p. 128). 

 

Então passamos a investigar o processo de ensino e aprendizagem do aluno com 

deficiência visual no uso do Braille para saber o quanto ele é significativo para esse aluno. Para 

isso, devemos realizar diversas leituras sobre legislações e entender a deficiência visual em seu 

contexto clínico e educacional, além de conhecer o sistema Braille e suas adaptações feitas para 

alunos com deficiência visual. 

Essa leitura nos leva a adquirir conhecimentos para sanar algumas dúvidas como ocorre 

esse processo. Já que a inclusão de alunos com cegueira está cada dia mais evidente em todos 



 
 

os níveis educacionais. Daí, teremos como ferramenta o uso do Braille para adquirir 

conhecimento em diversas áreas. 

 

3.1. LOCAL DA PESQUISA 

 

O CAP/ACRE foi definido como campo da pesquisa por apresentar uma certa 

quantidade de alunos com deficiência visual que trabalha e se qualificam na instituição e por se 

um Centro de referência. Escolhemos a aluna Lili (nome fictício) que foi aluna e agora é 

servidora desta instituição por ter sido alfabetizada no CAP/ACRE e conseguir terminar o Curso 

de Licenciatura Plena em Química na Universidade Federal do Acre. 

A opção por realizar essa pesquisa nessa instituição se deu também pelo fato dessa aluna 

fazer sempre a opção pelo sistema Braille desde a sua alfabetização até o ensino superior. Sendo 

que o CAP sempre supriu com materiais e recursos didáticos para que a aluna tivesse sucesso 

em sua vida estudantil. 

Este Centro Especializado está dividido em (três) núcleos: Núcleo de Produção, Núcleo 

de Tecnológico e Núcleo de Capacitação. Com isso, o Centro passou a investir pesado na 

produção de livros em Braille. Em meados de 2007 surge a Sala de Recurso Multifuncional – 

SRM com objetivo de oferecer suporte aos alunos com deficiências, favorecendo seu acesso ao 

conhecimento e possibilitar o desenvolvimento de competências e habilidades desses alunos. 

Com o surgimento da SRM, o CAP continuou produzindo os livros didáticos, mas agora 

sem possibilidade de oferecer o reforço escolar que foi transferido para o profissional da SRM 

composto por um docente que irá realizar e elaborar um plano de Atendimento Educacional 

Especializado – AEE para identificar as potencialidades desses alunos. 

 

3.2. CARACTERIZAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA 

 

• A aluna 

A aluna Lili tem atualmente 37 anos, estudou o ensino fundamental e médio na rede 

regular de ensino da cidade de Rio Branco-Acre e obteve reforço escolar no CAP/ACRE. Ela 

nasceu cega devido a Atrofia no Nervo Óptico (congênito)3. A família tentou de todas as formas 

tratamento para essa doença mais não conseguiu êxito. Lili era atendida no CAP para reforço 

escolar por não haver ainda uma política consistente de inclusão. A partir de 2008 surgiram as 

                                                           
3ARRUDA, 2017, p. 54 fala que Atrofia no Nervo óptico consiste na degeneração das fibras do nervo óptico e na 

pupila. Caracterizado pela perda total ou parcial da visão. Pode ser dividida em atrofia simples e secundária.  



 
 

Salas de recurso se Lili começou a receber esse atendimento além dos cursos de Braille e sorobã 

que ela fazia na instituição. Temos que destacar que a mesma como nasceu cega tem seu 

processo de educação diferente dos alunos de baixa visão. 

 

3.3.COLETA DE DADOS E ANÁLISE 

 

Para iniciar nossa pesquisa fizemos uma entrevista ao nosso sujeito para extrair 

informações a respeito de sua vida diária e de sua vida estudantil para identificar a importância 

do Braille em sua vida. Sobre sua profissão, ela afirma que é revisora de texto Braille e que tem 

muita agilidade com esse sistema já que foi alfabetizada. Ao ser perguntado sobre o tempo que 

trabalha com esse sistema, a aluna responde: “Trabalho com o sistema Braille há 10 anos.” 

Com relação a essa pergunta podemos ressaltar a importância da pessoa com deficiência 

visual ser alfabetizada nesse código para que ela possa adquirir sua independência caso 

contrário será uma analfabeta necessitando da ajuda de outras ferramentas para sua vida diária. 

Já que o Braille abre portas para um mundo onde ela possa usufruir da escrita e da leitura.  

BEZERRA (2017) reforça essa ideia afirmando que: 

 

Também, podem-se perceber ideias quanto à compreensão de que uma pessoa que 

perdeu a visão após o nascimento, depois de certa idade como vidente, encontre maior 

dificuldade de se adaptar e superar os seus limites do que uma pessoa que já nasceu 

cega. (BEZERRA, 2017, p. 144) 

 

Nessa fala fica evidente a pessoa com deficiência ser alfabetizada em Braille desde o 

seu primeiro contato com o processo de ensino para evitar determinados obstáculos que possam 

aparecer em seu percurso. 

Quando perguntamos como foi seu aprendizado do Braille? A aluna responde que “Eu 

aprendi o Braille aos 8 anos. Eu tinha aula todos os dias. Fui inicialmente aprendendo os 

pontos de cada letra e depois sílabas e palavras. Usava basicamente apenas reglete, punção e 

papel. Ao mesmo tempo também aprendi a reconhecer os pontos que formam as letras, 

começando a fazer o processo da leitura. Muitos anos depois aprendi a manusear a máquina 

de datilografia Perkins; foi bastante positivo, achei ainda melhor a reglete.” De acordo com 

Balsaneli e Treviso: 

 

[...] aprender o Braille é importante no processo ensino/aprendizagem do aluno com 

deficiência visual, pois favorece e dinamiza o desenvolvimento e concretização deste 

processo. O Braille é a ferramenta que permite a conexão do deficiente visual com o 



 
 

universo do conhecimento e da informação. (BALSANELI E TREVISO, 2015, p. 

162) 

 

A partir do momento que o aluno cego aprende o Braille várias portas irão se abrir e ele 

enxergarão o ensino como algo prazeroso e que poderá usar todos os recursos disponíveis que 

esse sistema irá oferecer por meio da percepção do relevo que formaram os determinados 

conceitos. Quando ele faz uso do Braille poderá ter infinitas experiências de coisas que só a 

visão privilegia. Os próprios Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) reforça o aprendizado 

do Braille nas escolas quando diz: 

 

Para alunos com deficiência visual: Sistema alternativo de comunicação adaptado as 

possibilidades do aluno: sistema Braille, tipos escritos ampliados, Máquinas Braille, 

reglete, sorobã, bengala longa, livro falado etc. Material didático e de avaliação em 

tipo ampliado para os alunos com baixa visão em Braille e relevo para os cegos; 

Braille para alunos e professores videntes que desejarem conhecer o referido sistema. 

(PCNS, 1998, p. 45). 

 

Portanto o Braille é um método facilitador para o aluno com deficiência visual aprender 

informática, matemática e assuntos que serão úteis em seu dia a dia minimizando a falta da 

visão por meio desse instrumento. 

Outra pergunta importante diz respeito, a saber, quais suas limitações ao usar o sistema 

Braille? Lili afirma que “Acredito que uma das limitações que encontrei foi em relação à 

assinatura em tinta, para assinar meus documentos. Depois tive que aprender a rubrica. Outra 

limitação diz respeito à falta de produtos acessíveis no formato Braille, como literatura de 

livros de matemática e outras ciências exatas, jornais, cardápios, embalagens, etc. Pois sempre 

busquei estudar tudo usando o sistema Braille.” 

Sobre essa pergunta Lili deixa claro a negligência que o Estado vem tendo com alunos 

com deficiência visual. Percebe-se a falta de recursos mínimos para que a pessoa com 

deficiência possa realmente ser incluído na sociedade. Isso expande-se para o processo de 

ensino e aprendizagem onde falta material didático adaptados e metodologias que possam 

favorecer o processo de inclusão. Já em relação aos equipamentos que podem ser usados por 

pessoa com deficiência visual eles estão disponíveis nas Salas de Recursos tipo II como 

podemos observar em um documento do MEC, 2010 que diz: 

 

As especificações dos itens da SRM de Tipo II, além de todos os recursos da SRM - 

Tipo I são adicionados os recursos de acessibilidade para alunos com deficiência 

visual (equipamentos e materiais didático/pedagógico), dentre eles: uma impressora 

Braille – pequeno porte, uma máquina de datilografia Braille, uma reglete de mesa, 



 
 

um punção, um soroban, um guia de assinatura, um kit de desenho geométrico e uma 

calculadora sonora (BRASIL, 2010, p.12). 

 

O que podemos notar é que esses equipamentos realmente estão disponíveis nas salas 

de recursos mais os profissionais não sabem utilizá-los com alunos com deficiência visual como 

é o caso da assinatura em tinta que exige algumas técnicas específicas. Outros não sabem o 

sistema Braille para pode auxiliar os alunos em suas atividades diárias. Lili faz questão de frisar 

a importância de sempre ter estudado usando o sistema Braille, pois a partir dele ela aprendeu 

as disciplinas exatas como Matemática e Química coisa que ela não teria aprendido se usasse o 

computador. 

Continuando nossa análise, foi feito a seguinte pergunta. Qual a importância do Sistema 

Braille em sua vida acadêmica? Lili responde “O braille foi essencial na minha vida acadêmica 

pois conseguia fazer as provas e ter materiais em Braille. Os recursos tecnológicos são 

excelentes mas percebi que precisava ter acesso à escrita Braille, principalmente para 

melhorar a leitura e a grafia das palavras. Para mim foi muito importante infelizmente só não 

conseguiu fazer figuras usando o Braille.” 

Concordando com a aluna quando ela diz sobre a importância de fazer suas provas em 

Braille isso gera uma autonomia que a pessoa com deficiência precisa que vai de contrapartida 

a (REILY, 2011)“A falta de material em braile prejudica demais os estudos dos alunos” e temos 

conhecimento que as Tecnologias Assistivas não podem substituir o Braille. Como afirma Reily 

(2011): 

 

A gravação jamais substituirá a leitura. São instrumentos inventados para função 

sociais distintas. Um não invalida o outro; ambos são importantes. Um é 

tecnologicamente mais avançado que o outro, mas nem por isso é melhor. No seu 

depoimento, Fabiana faz transparecer a importância para sua vida acadêmica do texto 

em Braille na sua mão, sob seu controle, para ler e reler, no seu próprio ritmo. [...] Se 

eu tivesse lido em braile, aprenderia os conceitos muito mais facilmente. (CAIADO, 

2003, p. 93 citado por REILY 2011, p. 158). 

 

Nesse trecho percebemos que atualmente estão tentando substituir o Braille pelos 

programas de áudio. Mas para que o aluno aprenda as ciências exatas, musicografia e 

informática precisará fazer uso das grafias sobre esses assuntos. Realy (2011) deixa bem claro 

que jamais um áudio substituirá a leitura e escrita Braille. Por isso Lili sempre fez uso desse 

código usando em sua faculdade para aprender as disciplinas de Cálculo I, II e III do curso de 

Química obtendo bastante êxito. 



 
 

Aprofundando nossa entrevista. Foi perguntado a Lili se ela usou materiais adaptados 

em Braille em seus estudos? Quais? Lili responde “Sim, fiz uso de vários materiais adaptáveis 

desde o ensino fundamental até o ensino superior como: Tabela periódica, gráficos 

matemáticos, figuras, ilustrações dentre outras, principalmente no Ensino Superior.” 

Observamos a importância do Código Matemático Unificado na sua vida acadêmica, 

pois com a utilização desse código é possível fazer transcrições de tabelas, gráficos e figuras 

geométricas usando o programa Braille Fácil4 e imprimindo em uma impressora 

computadorizada. 

Que dica você daria para os alunos com deficiência visual a fazer uso do sistema Braille. 

Lili responde “Acredito que a Tecnologia é ótima, mas nada como o Braille, pois com ele você 

tem autonomia para ler e escrever. Não desperdice a oportunidade de conhecer e dominar o 

sistema Braille, visto que ele é fundamental para o crescimento acadêmico e profissional e pedi 

para que os professores aprendam a utilizar o Braille para poder ajudar os alunos que possuem 

deficiência visual. Sem ele não teria concluído minha Faculdade, pois não passaria nas 

disciplinas de Cálculo.” 

Portanto, a escola deve estar preparada para receber os alunos com deficiência visual. É 

necessário que o seu projeto político pedagógico contemple formações específicas para 

professores garantindo seu processo de inclusão e não de segregação. A própria LDB nº 9394/96 

assegura em seu artigo 59 que a escola deverá ter profissionais capacitados para o atendimento 

especializado para promover sua inclusão no ensino regular. Lili também faz uma ressalva que 

só conseguiu passar nas disciplinas de Cálculo porque utilizava o Braille isso mostra a 

importância que esse sistema propõe para uma pessoa com deficiência visual em seus estudos. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Nosso trabalho teve como finalidade discutir a importância do uso do Braille para o 

aluno cego. Mais qual a vantagem em discutir o Braille, sem dúvida alguma, após nossas 

leituras verificamos que o Braille é essencial para a pessoa com deficiência visual por se tratar 

de um código que permite as pessoas com deficiência visual terem acesso ao conhecimento de 

Matemática, Música, Informática e outros assuntos que fazem parte de seu dia a dia e de seu 

cotidiano escolar e por melhorar sua ortografia. 

                                                           
4 O programa Braille Fácil permite que a criação de uma impressão Braille seja uma tarefa muito rápida e fácil, 

que possa ser realizada com um mínimo de conhecimento da codificação Braille. Disponível em: 

<http://intervox.nce.ufrj.br/brfacil/> 



 
 

Em nosso percurso de construção desse trabalho tivemos limitações em pesquisas que 

exploram o nosso tema e livros para aprofundar nossas fundamentações teóricas. Nosso 

principal objetivo foi investigar qual a importância do Braille para o aluno cego e quais seus 

benefícios em utilizá-lo. De acordo com nossa coleta de dados, observamos que o processo de 

inclusão está se efetivando mais de maneira bem lenta, devido ao pouco conhecimento que as 

pessoas têm sobre o assunto, principalmente os professores da educação básica e do ensino 

superior como afirmou nosso sujeito de pesquisa. 

Percebemos com a análise de dados desse trabalho que nem tudo que está colocado nas 

legislações e Normas para a inclusão de pessoas com deficiência visual vem sendo cumprindo 

pelas instituições de ensino. Uma vez que faltam formações aos professores para se trabalhar 

com esse assunto e falta materiais do dia a dia para a pessoa se inserir na sociedade. 

O Braille se mostrou uma excelente ferramenta para que a aluna pudesse chegar ao 

ensino superior e pudesse concluí-lo com êxito tudo isso associado a outros métodos que 

permitiram ter uma vida escolar com bastante autonomia. Mas as dificuldades atualmente nesse 

processo são cada vez mais desafiadoras gerando muitos obstáculos como a falta de material 

didático para esses alunos. 

Com a evolução rápida da informática, novos programas e tecnologias foram 

aparecendo disponibilizando um grande acesso de materiais as pessoas com deficiência visual 

dando a impressão de que o Braille seria substituído facilmente por essas tecnologias. Mas em 

nossa pesquisa constatamos que nenhum recurso de voz ou computacional é capaz de 

proporcionar a pessoa com deficiência visual o que o Braille proporciona. 

Daí sua importância em pode ter contato com fórmulas matemáticas, desenho de tabelas 

figura em Braille, sem contar com seu vocabulário que pode ser melhorado através da escrita e 

da leitura gerando uma autonomia para as pessoas com deficiência visual. 
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