
1 
 

 
 
 
 
 

CONTRIBUIÇÕES DA ANÁLISE DO TEXTO ESCRITO DE UM 
ALUNO COM CEGUEIRA E A INCLUSÃO NA ESCOLA   

 
CONTRIBUTIONS FROM THE ANALYSIS OF THE TEXT WRITTEN 
OF A STUDENT WITH BLINDNESS AND THE SCHOOL INCLUSION 

 
 
Marleide dos Santos Cunha1 
 
Eixo temático 11: Educação e Inclusão Social 

 
RESUMO: 
 
Este estudo tem como objetivo analisar o texto escrito de um aluno com cegueira, buscando 
refletir sobre o ensino do português e a inclusão na escola. Caracteriza-se como estudo 
bibliográfico, embora seja analisada uma anedota de um discente com cegueira. Para suporte 
teórico contou-se com autores como Belarmino (2001); Saviani(2003), Possenti (1998), os 
PCNs de Língua Portuguesa (2000) entre outros. Conclui-se que a análise do texto reflete o 
ensino e aprendizagem do aluno com cegueira, enfatizando-se ainda, a importância do ensino 
do português padrão baseado na diversidade textual, e não somente no domínio de regras 
gramaticais. Logo, percebemos a relevância do acompanhamento pedagógico na escola do 
ensino básico, que possibilite melhores condições de permanência na escola, conforme as 
necessidades educacionais do aluno com limitações visuais. 
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ABSTRACT: 
 
This study aims to analyze the text written of a student with blindness, seeking to reflect on 
the teaching of Portuguese and the school inclusion. It is characterized as a bibliographical 
study, although it is analyzed a anecdote of a student with blindness. For theoretical support 
this study we used authors as: Belarmino (2000); Saviani (2003); Possenti (1998); PCNs of 
Portuguese Language (2000); among others. It is concluded that the analysis of the text 
reflects the teaching and learning of students with blindness, emphasizing also the importance 
of teaching of Portuguese based on diversity of texts, not only in the domain of grammatical 
rules. Soon, we realize the importance of monitoring teaching in elementary school, which 
allows a better condition to stay in school, as the educational needs of students  
With visual limitations. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

 O estudo aborda a temática da inclusão social, na perspectiva do avanço intelectual da 

pessoa em situação de deficiência visual2, focando a cegueira3.   

Sabemos que inúmeras são as leis que protegem a pessoa em situação de deficiência, a 

exemplo da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988, no Capítulo I, artigo 5º, 

quando afirma que “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza”. Mas, 

tratando-se de inclusão na escola, será que o professor, peça-chave dessa engrenagem, está 

preparado para enfrentar os desafios de uma sala de aula heterogênea, na qual muitas vezes as 

várias vozes, os vários pensamentos e as singularidades estarão sendo o maior desafio que ele 

possa ter para conduzir o ensino-aprendizagem de modo satisfatório e qualitativo? 

Assim, o estudo tem por objetivo analisar o texto escrito de um aluno com cegueira, 

buscando refletir sobre a educação da pessoa com deficiência na escola. Caracteriza-se como 

estudo bibliográfico, embora também se faça a análise de uma anedota produzida por um 

aluno com cegueira.  

Para suporte teórico, este artigo contou com o apoio dos autores  Belarmino (2001), 

Possenti (1998), Vygotsky (2005), Santana & Deusdará (2007), Saviani(2003, também os 

PCN’s de Língua Portuguesa (2000), entre outras fontes. 

    

 

 
UM OLHAR SOBRE O ENSINO PARA ALUNOS COM CEGUEIRA E A 
CONTRIBUIÇÃO ATUAL DA ESCOLA   
 
 

O novo princípio defendido por linguistas e gramáticos é o de que a Língua 

Portuguesa deve ser ensinada nas escolas a partir dos textos. Isso valoriza a língua em 

condição de uso e prioriza a competência textual/discursiva do aluno, a partir das percepções 

dos diversos textos que circulam em nossa sociedade, por meio dos gêneros textuais, 

enriquecendo assim a formação do aluno na perspectiva da cidadania. Contudo, na discussão 

de que o professor não deve ser simplesmente um defensor da gramática, priorizando o ensino 

das regras que devem ser seguidas, sabemos que esse profissional deve ensinar a gramática, 

mesmo porque é sua função ensinar a norma padrão no contexto escolar, embora também 

deva preocupar-se com o ensino das práticas linguísticas, tanto orais quanto escritas. 
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 Entretanto, quando se trata do aluno cego, no momento que são necessárias as 

correções gramaticais, há professores da educação básica que ficam temerosos de instruí-los, 

pois têm sentimentos de piedade, e pensam que nem tudo deve ser considerado porque o 

aluno é cego e não tem a obrigação de saber escrever corretamente. 

Contudo, um aluno cego tem as mesmas necessidades educacionais que os demais, 

devendo ele também estar predisposto a aprender a língua portuguesa na sua norma padrão, 

tanto quanto os outros alunos, pois há o sistema Braille4 que contempla em códigos 

numéricos, todas as letras do alfabeto, com e sem acentuação, além dos sinais de pontuação e 

os números. Enfim, com o sistema Braille, o aluno cego consegue escrever manualmente as 

palavras de forma correta, tendo de memorizar todos os símbolos e utilizá-los na escrita e 

também na leitura tátil. Outrossim, atualmente, o aluno cego também pode ter acesso à 

diversidade de textos por meios digitais.  

Por conseguinte, ao transcrever o texto em Braille para a tinta, o professor 

especializado em deficiência visual, que normalmente fica lotado numa sala de recursos5 

pedagógicos, não faz as correções imediatas, sendo fiel na transcrição do texto, conforme o 

aluno com cegueira escreveu, pois é necessário que, no momento de corrigir, percebam-se os 

progressos do aluno cego.  

Questões como essa enfatizam a formação do professor da educação básica que, por 

não ter o conhecimento do sistema Braille necessita do auxílio do docente especializado em 

deficiência visual, que é também conhecedor do Braille, e está preparado para conduzir com 

mais segurança e experiência o ensino-aprendizagem do aluno cego, no que refere a corrigir 

seus textos quando necessário, assumindo, assim, o papel de educador e não de profissional 

que utiliza de caridade, vindo, desta forma, a minimizar as potencialidades e possibilidades do 

aluno com cegueira.    

Outrossim, há uma nova discussão na educação especial e inclusiva de que as novas 

tecnologias venham a substituir o sistema Braille. Contudo, segundo Belarmino(2001), o 

sistema Braille é uma conquista sócio-cultural e não deve ser descartado em hipótese alguma. 

As tecnologias digitais têm sua importante participação na formação da pessoa com cegueira, 

por facilitar o acesso às informações de maneira rápida e prática, embora se diga que o uso de 

gravadores popularizados contribuiu para o processo de uma possível “desbrailização”. 

Assim,   

a partir dessa nova ferramenta, muitos livros deixaram de ser impressos em 
Braille, para serem registrados em fita cassete, retirando das pessoas cegas 
em todo o mundo, o direito à experiência direta com a leitura Braille e assim, 
com todas as informações que a mesma propicia ao leitor, do ponto de vista 
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da gramática, da ortografia, entre tantas outras de ordem mais subjetiva 
(BELARMINO, 2001, p.2). 
 

No processo de alfabetização da pessoa cega, a leitura e a escrita em Braille são 

importantes instrumentos, visto que, para quem enxerga, os textos em tinta, muitas vezes 

acompanhados de imagens, são os coadjuvantes no ensino-aprendizagem. 

Conforme Vygotsky (2005, p. 182): “Há muito se sabe que as palavras podem mudar 

de sentido. (...) Da mesma forma que o sentido de uma palavra está relacionado com toda a 

palavra, e não com sons isolados, o sentido de uma frase está relacionado com toda a frase, e 

não com palavras isoladas”. Desse modo, o aluno que aprende a ler, escrever e expressar suas 

ideias a partir da alfabetização passo a passo no sistema Braille tem maiores possibilidades de 

construir o conhecimento linguístico de forma segura e singular. Mas se o aluno já recebe os 

textos prontos para simples leitura, será que o processo de aprendizagem da língua portuguesa 

em sua norma padrão terá a mesma importância?   

No texto escrito no sistema Braille por um aluno cego, a professora, ao fazer a 

transcrição, é muito fiel à escrita do aluno o que a faz perceber o desenvolvimento e progresso 

desse estudante. Explorar a produção textual do aluno cego é fator muito importante, uma vez 

que estaria sendo dada a esse discente a oportunidade de expressar seus pensamentos, 

sentimentos e percepções da vida, valorizando-se com isso a cultura e aprendizagem de cada 

um. 

No que se refere ao uso correto da ortografia, por exemplo, citamos, abaixo, como 

exemplos para análise neste estudo, alguns fragmentos de texto que fora escrito em Braille 

por um aluno com cegueira, matriculado no 8º ano do ensino fundamental, no ano de 2006, 

numa escola pública de Aracaju-Sergipe. A atividade foi da disciplina de Redação com tema 

livre, e o texto fora cedido à autora deste artigo pela professora especializada em deficiência 

visual, como amostra de atividade desenvolvida pelos alunos com cegueira, na ocasião de 

visita àquela instituição que disponibiliza uma sala de recursos pedagógicos para os alunos 

com deficiência visual.  

Nesse texto transcrito depois para o português pelo docente especializado em 

deficiência visual, o aluno escreve algumas anedotas, a partir do seu conhecimento popular. 

Logo, percebem-se algumas interferências da oralidade na escrita, a saber: 

 

“Chegando atrazada na sala de aula um aluno. E a professora perguntou: 
está chegando, Marcos? Ele imediatamente respondeu: não, estou voltando 
para onde estava” (J.W.S.; texto escrito em 10/08/2006). 
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“Um certo homem ia andando pela rua e tropessou chegando a cair. 
Passando dos rapazes foram ajudá-lo e perguntaram: você caiu? Ele disse: 
não, mim joguei testando se o chão está rezistente” (J.W.S.; texto escrito 
em 10/08/2006) 
 
“Um carro em alta velocidade avança um semáforo. Um guarda vendo a 
cena ordena para o condutor parar. E a (ao) se aproximar do condutor está 
multado. E o condutor fala: eu estou multado? O guarda diz: não, eu estou le 
dando uma carta de recomendação para você trabalhar de piloto” (J.W.S.; 
texto escrito em 10/08/2006). 
 
 

 
 Fazendo a análise das palavras destacadas do texto escrito no sistema Braille pelo 

aluno cego, em 10/08/2006, e transcrito para o português pela professora especializada em 

deficiência visual, podemos destacar: a troca do s por z na palavra atrasada, possivelmente 

porque foi considerado pelo aluno cego o fonema e não a regra gramatical de que a letra “s” 

entre duas vogais tem som de z. Já na palavra tropessou, observa-se o uso do “ss” em lugar de 

“ç”; também o numeral cardinal dois escrito de forma incompleta dos, talvez por erro de 

digitação do Braille ou porque o aluno considerou que seria essa a escrita correta; por outro 

lado, percebe-se o uso inadequado dos pronomes oblíquos “mim” e “le”, além da grafia 

incorreta deste último pronome.   

 Nessas análises enfatizamos que “as aspas (tipo de heterogeneidade mostrada) são 

uma forma de se manter distância do que se diz, colocando a responsabilidade no Outro” 

(SILVA, 2005, Apud SANT’ANNA & DEUSDARÁ, 2007, p. 58). No nosso caso, as aspas 

servem também para dar autenticidade aos escritos e análises que o estudo se propôs a 

realizar, em textos de alunos com cegueira. Importa-nos o pensar do outro, o falar do outro e 

principalmente o registro das ideias do aluno cego, nesse século que abraça como proposta a 

inclusão social, escolar e, esperamos nós, também, de atitudes positivas por parte da nossa 

sociedade em relação as pessoas com deficiência. 

Quanto a análise no texto da anedota citada e que fôra escrita por um aluno com 

cegueira, enfatizamos que o ensino da língua portuguesa vem sendo alvo de muitos diálogos, 

visto que: 

Sabe-se que a questão do ensino da gramática na escola tem sido longamente 
discutida. A discussão continua atual, seja porque o professor precisa 
decidir, caso haja ensino de gramática na escola, qual proporção do tempo 
destinado ao ensino da língua deve ser dedicado a cada uma das estratégias 
(leitura, redação, gramática, etc.) além do fato de que a decisão pode variar 
conforme o nível de ensino e o tipo de classe, ou, até mesmo, o tipo de 
escola. (POSSENTI, 1998, p. 62) 
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 Em razão disso, quando analisamos o texto citado do aluno com cegueira, é muito 

importante considerarmos na análise, que não se deve enfatizar apenas os aspectos 

gramaticais, ou seja, dos erros e acertos, mas também, e principalmente, a perspectiva da 

linguagem, que moderniza-se no contexto dialógico e na produção de texto.  

Assim, partindo para o ensino de língua portuguesa em sala de aula, os PCNs de 

Língua Portuguesa sugerem que seja desenvolvida a percepção de níveis morfológico, lexical 

e sintático da língua.  Desse modo, é dever do professor de língua portuguesa trabalhar textos 

que estejam o mais próximo possível da realidade dos alunos a fim de que a percepção de 

possíveis vícios na produção textual sejam apontados e que os alunos se identifiquem com 

aquela situação, tornando o ensino do português mais harmônico e menos voltado para regras 

a serem seguidas. Assim, 

são os textos que favorecem a reflexão crítica e imaginativa, o exercício de 
formas de pensamento mais elaboradas e abstratas, os mais vitais para a 
plena participação numa sociedade letrada. Cabe, portanto à escola viabilizar 
o acesso do aluno ao universo dos textos que circulam socialmente, ensinar a 
produzi-los e a interpretá-los. (PCN’s Língua Portuguesa, 2001, p.30) 

 

Desse modo, no caso de aluno com cegueira, o fato de ter o contato direto com a 

leitura tátil no sistema Braille aponta para a possibilidade da aproximação aos textos, desde 

que se tenha uma impressora Braille, também chamada Juliete, e que pode disponibilizar o 

texto escrito. Outrossim, o acesso à leitura pode ser proporcionado pelos textos digitais, mas é 

necessário a pessoa com deficiência ter aproximação aos programas específicos que facilitam 

o acesso ao mundo das tecnologias assistivas6 digitais.   

 Essa discussão sobre o texto digital e o texto em Braille proporciona uma continuidade 

na proposta educacional de que o mundo digital adentra a escola de forma espetacular, 

facilitando o acesso rápido e prático às informações, contudo, inúmeros são os sites que ainda 

não estão acessíveis a pessoa com cegueira, como também os programas com sintetizadores 

de voz nem sempre estão disponíveis a todas as pessoas com deficiência visual, por 

requererem um custo benefício que nem todas essas pessoas podem adquirir. 

 Ademais, o contato direto com a leitura e escrita em Braille pode proporcionar 

inúmeros benefícios, como: ter melhores estratégias na produção textual, e utilizar os sinais 

gráficos de forma pensante. Desta forma, as pessoas cegas teriam todos os desafios propostos 

pelo ensino da língua portuguesa de forma a ter o professor e o aluno para construírem juntos 

o ensino-aprendizagem no passo a passo de toda e qualquer alfabetização e também no 

prosseguimento dos estudos.   
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 Nesse contexto ao falar do sistema Braille e das novas tecnologias estamos 

tranquilamente adentrando em um assunto que seria o discurso da escola, que tende a querer 

uniformizar os alunos, pois ainda há professores que não querem assumir salas de aula que 

tenham alunos com necessidades educacionais especiais. Logo, “A escola diz respeito ao 

conhecimento elaborado e não ao conhecimento espontâneo; ao saber sistematizado e não ao 

saber fragmentado; à cultura erudita e não à cultura popular”(SAVIANI, 2003, p.14).  Assim, 

a inclusão de pessoas em situação de deficiência se torna uma questão de sobrevivência, visto 

que “a educação é um fenômeno próprio dos seres humanos”(SAVIANI, 2003, p.11). Logo, 

deve-se pensar em dar oportunidades de crescimento intelectual a todos, sem desmerecer o 

saber popular, que dentro das suas instâncias tem seu grau de importância para o bom 

andamento da sociedade. 

  

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

As contribuições da análise do texto escrito de que trata este estudo, leva-nos a 

perceber que é possível imaginar uma escola capaz de atender às necessidades educacionais 

especiais do aluno com cegueira de modo geral, e também ao que se refere ao ensino da 

língua portuguesa pautado não só no ensino de regras gramaticais, mas também na 

perspectiva do sentido das palavras no texto. Isso proporciona um ensino mediante a realidade 

de aprendizagem dos alunos, oportunizando um ensino de qualidade e com possibilidades de 

uma aprendizagem dialógica. 

Contudo, as pessoas com cegueira têm condições de frequentar uma instituição do 

ensino básico conforme defendem as leis; entretanto, é necessário dar possibilidades de 

permanência na escola, disponibilizando, por exemplo, um professor especializado em 

deficiência visual, que tem os aparatos teóricos para conduzir o ensino e aprendizagem de 

forma a dispor tanto da oferta do material específico no Sistema Braille, como do suporte das 

tecnologias digitais, quando disponibilizadas na escola, e também do apoio necessário nas 

horas de realização das tarefas de sala de aula. 

Quando se fala em produção de textos de alunos cegos, sejam orais ou escritos, é 

importante enfatizar que não se deve minimizar as potencialidades desse aluno, por 

despreparo do professor do ensino básico, ou seja, o aluno com cegueira deve ser 

acompanhado considerando sua real aprendizagem. 
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Este estudo procurou analisar o texto de um aluno cego buscando refletir sobre o 

ensino do português e a inclusão, fazendo a contrapartida com as reais condições da escola na 

atualidade.  

Deixamos como reflexão a certeza de que muito ainda há de ser feito pelo ensino e 

aprendizagem da pessoa com cegueira, proporcionados pela escola atual, tentando-se 

vislumbrar um futuro diferente para todos aqueles que ainda estão fora da escola por não 

conseguirem concluir seus estudos, e por todos que já frequentam a escola, mas ainda não têm 

o suporte pedagógico adequado, conforme os possíveis avanços nessa área educacional. Logo, 

não basta disponibilizar a matrícula; é necessário oportunizar possibilidades de permanência 

na escola e condições adequadas de se ensinar e de aprender. 

   

________ 
 
Notas 

 

1- Especialista em Língua Portuguesa (FPD); Especialista em Gestão Escolar: Pedagogia Empresarial (FSLF); Graduada em Letras 

Português (UNIT); Graduanda em Letras Português/Inglês pela Universidade Federal de Sergipe (UFS). Membro do Núcleo de Pesquisa em 

Inclusão Escolar da Pessoa com Deficiência (NUPIEPED/UFS). E-mail: marleidedossantoscunha@yahoo.com.br 

2- A deficiência da visão é uma limitação sensorial que pode atingir uma gravidade capaz de praticamente anular a capacidade de ver, 

abrangendo vários graus de acuidade visual, permitindo diversas classificações de redução da visão. Portanto, ao se adotar determinada 

classificação, deve-se considerar as finalidades propostas para sua utilização. Em face de sua abrangência e complexidade há muitas 

definições e classificações da deficiência visual, discutidas em vários países. Para melhor esclarecimento, foram destacados dois enfoques:  

conotação clínica (Organização Mundial da Saúde)  e com propósitos educacionais (Ministério da Educação, 2002, p. 23). 

3- 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 (BRASIL, Ministério da Educação, 2005, p.16). 

4- Sistema Braille é um sistema de leitura tátil e escrita para pessoas cegas, que consta da combinação de seis pontos em relevo, dispostos em 

duas colunas de três pontos. (LEMOS et AL 1999, p.22) 

5- Local com equipamentos, materiais e recursos pedagógicos específicos à natureza das necessidades especiais do educando, onde se oferece 

a complementação do atendimento educacional realizado em classes do ensino comum, por professor especializado (Ministério da 

Educação/SEESP, 1995, p. 27). 

6- Também chamadas ajudas técnicas, como: [...] qualquer produto, instrumento, estratégia, serviço e prática utilizado por pessoas com 

deficiência e pessoas idosas, especialmente produzido ou geralmente disponível para prevenir, compensar, aliviar ou neutralizar uma 

deficiência, incapacidade ou desvantagem e melhorar a autonomia e a qualidade de vida dos indivíduos. (ISO 9999). (Galvão & Dasmasceno, 

2006).  
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