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RESUMO

Neste artigo trazemos uma abordagem bibliográfica de como as pessoas com deficiência visual se
relacionam com o mundo escrito, que vai além da escrita para seu funcionamento e uso, o
letramento. Esse tema é pertinente pelo fato de que a inclusão social de todas as diferenças têm sido
um assunto recorrente nos últimos anos, sendo importante ressaltar que a escola tem que
proporcionar um ensino adequado e sistematizado a fim de trabalhar as particularidades dos alunos.
O Sistema de Escrita Braille vem trazer possibilidade de acesso ao mundo letrado às pessoas cegas,
lhes garantindo autonomia, enquanto as novas tecnologias vêm acrescentar outras possibilidades
relacionadas ao universo da escrita.

ABSTRACT

In this article we will take a bibliographical approach of how people with visual impairment relate to
the written world, which goes beyond writing for its functioning and use, literacy. This theme is
pertinent due to the fact that the social inclusion of all differences has been a recurring issue in recent
years, and it is important to emphasize that the school has to propose to organize an adequate and
systematized teaching in order to address the students&39; particularities. The Braille Writing
System brings blind people access to the literate world, guaranteeing them autonomy, while new
technologies add other possibilities related to the writing universe.

RESUMEN

En este artículo tomaremos un enfoque bibliográfico de cómo las personas con discapacidad visual
se relacionan con el mundo escrito, que va más allá de la escritura por su funcionamiento y uso, la
alfabetización. Este tema es pertinente debido a que la inclusión social de todas las diferencias ha
sido un tema recurrente en los últimos años, y es importante enfatizar que la escuela debe proponer
organizar una enseñanza adecuada y sistematizada para abordar las particularidades de los
estudiantes. El sistema de escritura Braille brinda a las personas ciegas acceso al mundo alfabetizado,
garantizándoles autonomía, mientras que las nuevas tecnologías agregan otras posibilidades
relacionadas con el universo de la escritura.
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INTRODUÇÃO

A escrita se apresenta como uma tecnologia de extrema importância para a sociedade, sendo que a
sua criação possibilitou ao homem registrar suas ações e pensamentos, documentar informações para
comprovação ou para serem transmitidas a outras pessoas. Ao longo do tempo a escrita vai sendo
desenvolvida e aprimorada até chegar à complexidade que conhecemos, iniciando-se no uso da pedra
até chegar aos meios tecnológicos da atualidade.

A evolução da escrita e dos meios de impressão e reprodução contribuíram para que um maior
número de pessoas pudesse ter acesso a leitura. Hoje, além de livros e periódicos, os quais
possibilitaram a informação em massa, o acesso só tem crescido, sendo que recebemos informações
por diversas fontes.

Para Magda Soares, o letramento

[...] cobre uma vasta gama de conhecimentos, habilidades, capacidades,
valores, usos e funções sociais; o conceito de letramento envolve, portanto,
sutilezas e complexidades difíceis de serem contempladas em uma única
definição (SOARES, 2016, p.66).

Toda a relação que o indivíduo tem com o mundo escrito, compreendendo sua função social e se
relacionando com a escrita, é letramento. Pessoas com deficiências físicas ou sensoriais, também
vivem cercadas pelo mundo da escrita, porém devem ser oferecidas condições de acessibilidade para
essa aprendizagem. Para as pessoas com cegueira, foi criada uma representação de escrita em alto
relevo, que teve

em 1929 a primeira versão, o que leva alguns autores a considerar este ano
como o da invenção do Sistema Braille. A versão final (1837), como a
anterior, se intitula: Processo para escrever as palavras, a música e o
cantochão, por meio de pontos, para uso dos cegos, e dispostos para eles.
(CERQUEIRA, 2009, s/p)

O Sistema de Escrita Braille é composto por uma combinação de pontos que representam o sistema
alfabético, cujo leitor decodifica através do tato, o que possibilitou a acessibilidade a essas pessoas
no mundo da escrita.

Neste artigo trazemos uma abordagem bibliográfica de como as pessoas com deficiência visual, mais
especificamente com cegueira, se relacionam com o mundo escrito, que vai além da escrita para seu
funcionamento e uso, o letramento. Acreditamos que este tema é pertinente pelo fato de que a
inclusão social de todas as diferenças têm sido um assunto recorrente, nos últimos anos e que o
letramento tem muito a contribuir com esta inclusão na medida em que sugere uma qualidade na
utilização da língua escrita de forma significativa.

Iniciamos o texto transcorrendo um pouco sobre como a escrita ganha espaço em nossa sociedade.
Refletiremos sobre como o letramento é um importante meio de se relacionar com o mundo. Em
seguida, discorremos sobre o Sistema de Escrita Braille como uma invenção que possibilitou
acessibilidade para as pessoas com deficiência visual, das contribuições do letramento e da
necessidade de alfabetização. Discutiremos também sobre a importância do braille perante as
possibilidades tecnológicas. Por fim, faremos nossas considerações finais.
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A IMPORTNCIA DA ESCRITA EM NOSSA SOCIEDADE

O ser humano, no transcorrer de sua existência, vem se modificando de maneira a desenvolver
formas de controlar os recursos e meio que o cerca. Desde a pré-história, quando o homem passa a
andar com uma posição ereta,

[...] esta posição faz o hominídeo descer à terra, torna-o capaz de controlar o
território com o olhar e, sobretudo, libera as mãos, que se tornam
independentes da deambulação e se transformam no instrumento fundamental
de múltiplo uso para o homem, modificando radicalmente a sua natureza e
preparando o processo da cultura. (CAMBI, 1999. p. 57).

Inicia aí um percurso de evolução, no qual o homem cria diversos artifícios para o auxiliar em suas
tarefas de pesca, caça, começa a desenvolver técnicas agrícolas e meios mais elaborados para se
comunicar e interagir com seus pares, passam a viver agrupados e de forma sedentária.

A escrita surgiu quando o homem passou de nômade para sedentário e assim
iniciou o cultivo do seu alimento e a criação de seus animais, afinal era
preciso um recurso para registrar as contagens do que possuía e quanto de
alimento havia estocado. (COSTA, R. C., SILVA, R. & VILAÇO, M. L.,
2013, p.121).

Os primeiros registros gráficos começaram a ser feitos pelo homem na pré-história através de
desenhos que esculpiam em pedras nas cavernas, representando fatos, quantidades, ideias,
sentimentos. A evolução da representação da ideia através de sistema gráfico passou por uma fase
pictórica, na qual desenhos eram associados à imagem daquilo que se queria representar; depois por
uma fase ideográfica, onde símbolos gráficos representavam ideias; Por fim, chega à fase alfabética,
na qual o uso de letras, assumiram uma nova função escrita. (idem, p.123)

A escrita tomou, portanto, uma dimensão tão grande que hoje os povos civilizados a utilizam para
documentar a sua história, fazer contratos, informar, socializar e compartilhar conhecimentos. Na
atualidade, todas as pessoas, para serem incluídas na sociedade contemporânea precisam utilizar-se
da escrita para ter acesso a diversas possibilidades, iniciando o processo de alfabetização desde a
infância nas instituições escolares. Porém, antes mesmo de frequentarem a escola, estas já se
relacionam com o mundo da leitura através de contos e lendas, brincadeiras com papeis e lápis,
registros escritos em cartazes, em propagandas, televisão, tablet, celulares, entre outros.

Com tantas possibilidades de interação com o mundo letrado temos que saber lidar com as novas
questões da modernidade. É deste modo, que o letramento informacional procura,

Proporcionar o desenvolvimento de competências para buscar e usar
criticamente a informação disponível em vários suportes e canais-impressos e
eletrônicos(...) propõe o equilíbrio entre o uso dos recursos tradicionais e dos
digitais no processo de aprendizagem. (AZEVEDO e GASQUE, 2017, p.05).

Sendo que temos que educar os indivíduos a saberem se colocar diante da diversidade de informação
de modo a ter um olhar crítico, fazendo análises e avaliando os conteúdos que lhes são acessados.
Ter, portanto, um pensamento crítico e questionador perante a sua realidade informativa.
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Para Carvalho (2015),

Tornar-se letrado, ou formar-se leitor, é aprender sobre autores, seus modos
de pensar, intenções, interlocutores, ideias e valores; é aprender sobre
gêneros, sobre a forma pela qual os textos se organizam, a partir do título,
obedecendo a certas convenções, e desdobrando-se parágrafo por parágrafo
para exprimir ideias. É principalmente aprender a dialogar com os autores,
refletindo sobre o que eles nos dizem e comparando as suas com as nossas
próprias ideias. (CARVALHO, 2015, p.70 e 71)

Neste sentido, ser letrado não é apenas saber ler, mas saber analisar, dialogar e correlacionar
conhecimentos de outros com os seus próprios, construindo, a partir daí novos conhecimentos. Este
mundo letrado, o qual tem o recurso a visão como o primeiro sentido do nosso corpo a ser acionado,
não está só para as pessoas que enxergam, mas também para as pessoas com deficiência visual, que
apesar de não terem condições de visualizar e identificar os gráficos da escrita impressa em papeis e
telas de aparelhos eletrônicos, se relacionam diariamente com esta escrita de outras maneiras. Temos,
como recursos de acessibilidade, a escrita em braille, através da qual estas pessoas fazem leitura por
meio do tato, também temos recursos auditivos como audiolivros e livros digitais, programas de
leitores de tela, entre outros.

A PESSOA COM CEGUEIRA E O MUNDO DA ESCRITA

A maioria das pessoas com deficiência visual tem plena condição de desenvolvimento cognitivo
sendo alfabetizado e passando pelo processo de letramento semelhante ao das crianças videntes. A
acessibilidade, portanto, se torna fundamental para que o esse aluno possa se relacionar com o
mundo letrado. E com a criação do Sistema de Escrita Braille surge uma real possibilidade de
inclusão do deficiente visual na sociedade pois,

Com os 63 sinais, Louis Braille legou aos cegos um alfabeto tangível para
todos os idiomas, de sinais para todas as ciências, de notações para todas as
músicas; arrebentou as correntes das prisões da ignorância secular; abriu seus
caminhos para todas as religiões; ofereceu-lhes meios para expressarem suas
ideias, suas emoções, seus sentimentos; elevou-os à categoria de cidadãos
ativos; fê-los exigir direitos e cumprir deveres, rejeitar a piedade infamante e
a esmola que humilha; trouxe-lhes a felicidade de poderem viver e morrer
como todos os homens e mulheres do mundo (CERQUEIRA, 2009, p. s/n).

Uma das preocupações de Louis Braille quando inventou este código de escrita era que os cegos
pudessem ler e escrever com uma maior facilidade, num processo mais simples e rápido do que os
sugeridos na época. Para isto, “estruturou um código alfabético, comtemplando também letras
acentuadas, sinais de pontuação, algarismos, sinais de operação e inclusive, uma notação musical
elementar” (idem, p. s/p). Para que mais pessoas conhecessem este sistema “como forma de difusão,
ela foi remetida a todas as instituições para cegos do mundo” (ibidem, p. s/p).

A escrita em braille, com regras semelhantes ao sistema alfabético vai possibilitar aos cegos acesso
ao mundo letrado a medida em que se torna possível escrever pensamentos, transcrever documentos,
livros, informações diversas em registros táteis. Dando a oportunidade real de inclusão, porém esse
acesso se torna muitas vezes limitado pela falta materiais impressos e transcritos neste sistema e pela
falta de conhecimento dos profissionais da educação.
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Vale ressaltar que a primeira escola para cegos no Brasil foi o Imperial Instituto dos Meninos Cegos,
hoje Instituto Benjamin Constant, instalada em 1854, aos moldes da França. Este instituto usou
inicialmente materiais doados, porém sempre buscou formas de adquirir novos materiais, como
também produzir e reproduzir, através de tipografia e compilação em braille para o uso pedagógico.

Até a década de 1930, a produção de textos em braille no Instituto baseou-se
nos processos anteriormente citados (copia manual de textos e impressão
tipográfica), com o acréscimo, no início do século XX, da utilização das
máquinas braille importadas que, com seis teclas e um espacejador, permitem
alcançar grande velocidade na escrita. (CERQUEIRA, PINHEIRO,
FERREIRA, 2009, s/p)

Aos poucos, as inovações tecnológicas voltadas para a produção em braille, o que tornava o ensino
aos cegos mais facilitado, foi tão intensificada que,

Por força da portaria 504, do Ministério do Estado e Saúde, de 17 de
setembro de 1949, o instituto receber a incumbência da distribuição gratuita
de livros em braille para todo o país, alcançando marcante dimensão nacional
e mesmo internacional, o que se verifica até o presente (ano de 2009). (idem,
2009, s/p)

Mesmo com todas as dificuldades de acesso a materiais impressos em Braille, o letramento se faz
presente de diversas formas. Já que entendemos que letramento vem a ser todo relacionamento com a
leitura inclusive as feitas por outras pessoas, como por exemplo a contação de histórias infantis,
sobre a qual se tem a compreensão da função do livro e da forma em que o texto se apresenta.

Deste modo, “aprendizado, letramento e leitura são processos fundamentais para a constituição do
indivíduo, e quando há algum tipo de deficiência, como a visual, esses processos têm que ser ainda
mais refinados e assertivos.” (MALERE, 2014, p. 1)

As novas tecnologias, com audiolivros e livros digitais, leitores de tela, vêm contribuir para o
letramento do deficiente visual, porém não substitui a necessidade das crianças serem alfabetizadas
no Sistema Braille, por haver na leitura decodificada uma compreensão da estrutura do texto, da
pontuação, que na leitura são transmitidas pela entonação.

O braille traz para a pessoa com cegueira a mesma condição de acesso a leitura que o indivíduo
vidente alfabetizado possui. As demais tecnologias assistivas devem auxiliar o processo de
letramento, porém não irá substituir o uso do Sistema Braille, do mesmo modo que aparelhos
celulares e computadores não substituíram nossos livros impressos.

NOVOS OLHARES PARA A INCLUSÃO

O acesso da pessoa cega ao mundo da escrita requer condições adequadas e oferta de materiais,
estímulo, prática de ensino, voltados para que estes possam vivenciar a leitura e tenham condições de
escrever o que pensam e necessitam. Deste modo, é importante que desde a infância o indivíduo
tenha acesso a esta cultura para desenvolver a aprendizagem.

Em nossa sociedade, a escola desempenha um papel de preparar o aluno com conteúdos necessários
para exercer sua cidadania, dialogando com discussões de respeito as diferenças e inclusão de todas
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as pessoas no ambiente escolar. Possibilitar condições de desenvolvimento dos indivíduos com
deficiência na escola de ensino regular é permitir que este maximize suas competências e habilidades
em meio a realidade em que vive, aprendendo a se relacionar e a enfrentar as dificuldades que se
deparam e a interagir de forma a exercer autonomia e independência.

É certo que,

A igualdade de oportunidades, que tem sido a marca das políticas igualitárias
e democráticas no âmbito educacional, também não consegue resolver o
problema das diferenças nas escolas, pois elas escapam ao que a proposta
sugere, diante das desigualdades naturais e sociais. (MONTOAN & PIETRO,
2006, p. 19)

Apesar das desigualdades naturais e sociais enfrentadas, o ideal é um ambiente coletivo, onde seja
possível conviver com todas as diferenças vivenciando conflitos inerentes as particularidades do ser
humano. Nesse sentido a ideia de inclusão aponta para que todos convivam com essas diferenças em
espaço comum como é a escola regular, por exemplo, mesmo sabendo que,

Nosso sistema educacional, diante da democratização do ensino, tem vivido
muitas dificuldades para equacionar uma relação complexa, que é a de
garantir escola para todos, mas de qualidade. É inegável que a inclusão
coloca ainda mais lenha na fogueira e que o problema escolar brasileiro é dos
mais difíceis, diante do número de alunos que temos que atender, das
diferenças regionais, do conservadorismo das escolas, entre outros fatores.
(Idem, 2006, p. 23)

Para acontecer uma real inclusão nos ambientes escolares é necessário que haja transformação de
prática de ensino, verificando as dificuldades de cada aluno e trabalhando suas particularidades,
consequentemente, repensar a formação de professores, na qual se debata a realidade, amplie o olhar
para criar sensibilidade de percepção e critérios avaliativos para vencer a resistências a mudanças.

Temos que recriar os ambientes que formam cidadãos, temos que saber respeitar as diferenças e
inventar formas educativas mais apropriadas com fim de que a aprendizagem para todos sejam
realmente a finalidade do trabalho educativo.

Diante das possibilidades de letramento que chega a população, sabemos que a qualidade deste não
se dá de forma justa, pois crianças de classes menos favorecidas têm uma menor exposição ao uso da
escrita, tendo pouco acesso a livros, revistas, familiares leitores, sendo que muitas vezes o estímulo
ao mundo letrado com seus usos e funções só acontece na escola. Enquanto que as crianças nas
classes mais favorecidas, começam seu relacionamento com o mundo letrado bem cedo, tendo
grande convivência com um ambiente de leitura, além da convivência com objetos físicos, como
livros e revistas, tem como referências, pessoas leitoras em sua volta.

Nessa mesma perspectiva, Magda Soares afirma que,

para a teoria da carência cultural, crianças das camadas populares, ao
contrário das crianças das classes favorecidas, apresentam um ‘déficit
linguístico’, resultado da ‘privação linguística’ de que são vítimas no
‘contexto cultural’ em que vive (SOARES, 2002, p.21).
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Ressaltamos aqui, que além das classes menos favorecidas, temos também as pessoas com
deficiências, muitas vezes desprovidas desse “contexto cultural” por falta de adequação dos recursos
para que se efetive seu processo de aprendizagem e letramento.

Esse “Deficit Linguístico”, mencionado por Magda Soares (2002), também acontece com as pessoas
cegas, de forma que, quem tem um poder aquisitivo maior, geralmente recebe maiores estímulos
sendo disponibilizado um mundo letrado adaptado desde a infância. Enquanto os deficientes visuais
das classes menos favorecidas recebem poucos estímulos tornando ainda mais difícil sua
aprendizagem e contato para com os recursos acessíveis.

Apesar de não possuírem o requisito da visão, apresentam capacidade cognitiva para se desenvolver
e interagir com o mundo a sua volta, se utilizando dos sentidos remanescentes. O tato e a audição são
os mais solicitados no que se refere ao letramento, pois através destes e de recursos acessíveis, como
material impresso em braille, terão contado com a leitura.

Diante da necessidade de todos se relacionarem com o conhecimento produzido socialmente,
“desponta a ideia da educação inclusiva, dando ao aluno a oportunidade de aprender, examinando o
melhor recurso didático que auxiliará no ensino-aprendizagem desse estudante” (SOUZA, R. C. S.,
CUNHA, M. S., SANTOS, C S., ARAÚJO, G. G., 2012, p.56).

Para muitos, a falta de condições socioculturais prejudicam o desenvolvimento, sendo que o acesso
da pessoa cega a leitura e escrita é muito limitado, pois temos poucos exemplares de livros em braille
nas escolas e bibliotecas, muitos professores desconhecem este sistema de escrita, indo buscar
conhecimento apenas quando se deparam com um aluno em sua sala de aula. Por vezes, adquirem
um conhecimento parcial, não dando o suporte realmente necessário para o aluno.

O que não deveria acontecer desta forma pois, no Brasil, a adoção oficial se deu no mesmo ano em
que a França tornou oficial o uso do Sistema Braille, em 1854, e o Brasil foi, também, o primeiro
país das Américas a utilizar exclusivamente esse sistema (CERQUEIRA, PINHEIRO & FERREIRA,
2009, s/p), todavia mesmo depois de tanto tempo, para muitos esse sistema ainda é desconhecido e o
ensino de braille nas escolas de forma inclusiva e de qualidade ainda é restrito e desafiador.

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

A alfabetização da criança com cegueira acontece de forma semelhante à da criança vidente, porém
utiliza-se o Sistema Escrita Braille para a realização de escrita e leitura. Artifícios como livros
digitais e audiolivros se apresentam como recursos auditivos, porém não exercem a função da leitura
da mesma forma. Por exemplo, ao decodificar um texto, o indivíduo vai se relacionando intimamente
com o mesmo, refletindo sobre a composição e os conceitos das palavras, relacionando com seu
próprio contexto. Na utilização desses recursos existe a aproximação do indivíduo com o mundo
escrito, ao entrar em contato com o uso, a função, termos e estruturas do texto, o que se apresenta de
extrema importância para a aprendizagem da escrita.

Para que aconteça a alfabetização dessas crianças é preciso estimular os sentidos remanescentes
(audição e tato, principalmente) e promover curiosidade e motivação para que o aluno ultrapasse suas
dificuldades para aprender, pois,

se tratando de crianças com limitação visual, em fase de alfabetização, é
necessário que o professor faça um trabalho sistemático para desenvolver os
órgãos sensoriais antes de introduzir a leitura e escrita(...) no caso da
alfabetização por meio do Sistema Braille, deve-se trabalhar, em primeiro
momento, a leitura e posteriormente a escrita. Isso se dá pelo fato de que a
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escrita feita na reglete exige um maior desenvolvimento de coordenação
motora fina. E durante o processo de leitura, os alunos usuários do referido
sistema vão adquirindo destrezas nas pontas dos dedos. (SILVA, 2013, p.
439)

O professor desempenha aí um papel muito importante de mediador já que vai planejar de forma
sistemática uma proposta de sequência de atividades no sentido de promover aprendizagem.

Além da codificação e decodificação, é necessário o entendimento do
significado do aprender a ler e escrever para obter resultados positivos. E
imprescindível que os alfabetizandos assimilem o som dos fonemas e a parte
gráfica desses fonemas, adquiram técnicas que auxiliam no processo de
leitura e escrita, porém, essas questões não devem acontecer de forma isolada
do contexto. Trabalhar esses aspectos contextualizados na leitura de um
texto, com música e brincadeiras, torna a aula mais dinâmica, participativa e
menos cansativa. (idem, 2013, p.441)

Os professores e a escola também devem trabalhar orientando os pais para que auxiliem nesse
processo visto que a aprendizagem dessas pessoas pode acontecer de forma mais lenta no início, no
entanto, as respostas serão resultantes dos estímulos.

Assim, estimular as habilidades sensoriais, promover atividades que favoreçam compreensão e
expressão corporal e espacial, para que desenvolva autoconfiança, estimular meios e mecanismos
para desenvolver a linguagem é essencial para uma boa aprendizagem. Estar sempre atentos no
trabalho pedagógico no sentido de motivar para que sejam estimuladas a aprender, a compreender e
construir novos significados.

Auxiliar na utilização dos órgãos dos sentidos remanescentes para discriminar e descrever objetos,
traduzindo as impressões pela linguagem. Assim como, trabalhar a coordenação, equilíbrio,
lateralidade, autonomia. Tudo isso através de uma proposta que não segue modelos pré-definidos,
cada aluno é um desafio e o professor deve avaliar a melhor forma que promover o desenvolvimento
de suas potencialidades através de um planejamento sistematizado.

TECNOLOGIA VERSUS BRAILLE

O braille é o sistema de símbolos da escrita específica para cegos, equivalente a grafia da escrita
alfabética que é a base da alfabetização de pessoas videntes. A tecnologia vem trazer diversas
possibilidades de ampliar as capacidades de relacionamento da pessoa com a escrita. São recursos
que possibilitam o relacionamento com a escrita, mas não são a escrita, propriamente dita. Através
das novas tecnologias acontece um contato com diversos gêneros textuais e suas estruturas. Essa
tecnologia contribui auxiliando no processo de alfabetização, pois o Letramento é um processo que
se inicia antes de aprender a ler e na convivência com o universo da escrita isso é precedido pelo
domínio da oralidade.

Com o domínio da técnica de escrita em braille o estudante tem a compreensão da composição da
palavra, do texto, dos sinais de pontuação, da estrutura. Ao longo do processo de aprendizagem, vai
aprendendo a distinguir os sinais, aprimorando as habilidades táteis, também desenvolvendo o
cognitivo no processo de identificação e decodificação, à medida que vai se familiarizando, vai
mecanizando o ato, tornando-se hábil na ação.
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A leitura e escrita realizada através de programas de computadores, proporciona pausa e soletração
necessária para que acesse por completo o texto e possa também realizar suas próprias produções.
Relendo-as e corrigindo quando necessário.

Nem o Sistema de Escrita Braille, nem os programas de computadores, se apresentam como formas
fáceis de acesso à leitura, trazem em si suas complexidades, que devem ser vencidas e desafiadas no
processo de aprendizagem. Vencer as barreiras e os limites vivenciados nas relações sociais, faz
parte do processo de aprendizagem.

As novas tecnologias vêm ampliar possibilidades, não sendo necessário excluir o braille de seu uso,
ela é a técnica base para se compreender a escrita. Como o acesso a materiais em braille é mais
restrito, por conta das dificuldades e custo de impressão, os recursos proporcionados através do
computador podem e devem ser utilizados para facilitar e aligeirar o uso da leitura e escrita
possibilitando acesso ao conhecimento. Da mesma forma que os videntes fazem.

Os recursos de leitores de texto ampliam as possibilidades das pessoas com cegueira, podendo estes
escrever no computador, fazer leituras, releituras e correções necessárias para a produção de um
texto. Enviar suas produções para outras pessoas de forma que outras pessoas possam ler, mesmo
sem que tenham conhecimento sobre o braille. Também ter possibilidade de imprimir também em
braille, caso tenha acesso a uma impressora apropriada, para que também outros cegos possam ter
acesso. Vivemos, hoje, numa sociedade onde a informação chega de modo rápido e acessível para as
mais diferentes pessoas, realidade possibilitadas pelas novas tecnologias.

É importante, desenvolver habilidades de percepção pelo tato, estimular o desenvolvimento
cognitivo desde a infância, utilizando-se de recursos que lhes dê possibilidades de interagir com o
ambiente social, pois, apesar de restrito, temos a escrita braille em produtos alimentícios e
medicamentos, em placas em museus e ambientes educativos. Muito ainda precisa ser feito pela
sociedade para possibilitar uma real inclusão, mas alguns passos já foram dados.

Para aprender a ler e escrever é importante que a pessoa já disponha de conhecimentos sobre a
escrita, sobre a estrutura, sobre a produção, o tipo do texto, pontuação, acentuação, entonação na
leitura, para isto é preciso que o indivíduo tenha vivencias com diversos tipos de leituras.

Só se escreve a partir do que já ouviu, pesquisou, leu ou escreveu, do que já vivenciou. Ao entender
desde cedo que também é capaz de vivenciar o universo do mundo da escrita pode proporcionar
determinação para que se vença as dificuldades e se interesse em aprender o braille e a diversidade
de recursos digitais disponíveis para pessoas cegas.

A importância de o aluno-leitor em formação reconhecer e construir um
conhecimento das especificidades da escrita em relação à oralidade, pois, a
partir desse conhecimento, ele passará a interagir com o texto buscando
estabelecer essas relações e será capaz de compreender as diferenças e
semelhanças entre as duas modalidades. (RODRIGUES, 2011, p.38)

Pontuação, acentuação, são aspectos aprendidos e apreendidos na grafia na qual deve ser assimilado
pelo estudante com deficiência visual pelo braille. Os leitores de texto também têm padronização na
entonação da leitura que requer que o ouvinte, tenha a compreensão de quando acontece uma vírgula,
um ponto, uma interrogação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
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A escrita desempenha um importante papel em nossa sociedade, possibilitando o acesso a
informações de geração a geração, contribuindo com o desenvolvimento e melhoria de condições de
sobrevivência do homem através do conhecimento. Negar o acesso deste conhecimento é negar o
acesso a uma participação cidadã em meio a sociedade contemporânea.

As pessoas com deficiência visual dispõem do Sistema de Escrita Braille, como recurso adequado
para interagir com o mundo da escrita adquirindo e promovendo conhecimento através desta. A ideia
de uma escola inclusiva propõe que possamos promover desenvolvimento de todos, independente
das diferenças, buscando formas acessíveis e adequadas para promover aprendizagem. Para isto,
respeitar as particularidades e promover um planejamento sistematizado que permita e estimule o
desenvolvimento de habilidades e competências dos indivíduos com o mundo da escrita é
fundamental.

As novas tecnologias vêm ampliar ainda mais o relacionamento das pessoas com o universo da
escrita, sendo mais uma forma de acessibilidade da pessoa com cegueira a este universo. Programas
de computador com leitores de tela, proporcionam um contato efetivo com a diversidade de gêneros
textuais com os quais interagimos. Sem que, deste modo, torne-se desnecessário a alfabetização com
o Sistema de Escrita Braille.

O letramento é algo presente em nosso dia-a-dia, devido a importância que a escrita tem em nosso
meio social. Torná-la acessível a todos é essencial. É preciso promover inclusão, respeito e
cidadania. Precisamos vencer as barreiras dos preconceitos e promover as mudanças necessárias para
que tenhamos uma escola justa e inclusiva, numa sociedade que respeite as diferenças.
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