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Editorial 
Por Fernando Galarraga 

Primeiro Vice-presidente da ULAC 
 

Em comemoração de um novo aniversário do nascimento de Louis Braille, a ULAC lança uma 
edição especial de sua revista América Latina preparada especialmente pela Comissão Braille 
Latino-americana. 
Através das seguintes páginas, poderemos adentrar-nos em ideias, propostas e realidades 
plenamente vigentes em relação ao sistema de Alfabetização para Cegos em nossa região, graças à 
visão de colaboradores de diferentes países. Embora seja impossível reunir em poucas páginas 
uma realidade que é diversa em uma região desigual como a América Latina, confiamos em que os 
artigos a seguir sejam um disparador para continuar fomentando o debate e a reflexão. 
Queremos transmitir também desde cada página nossa profunda convicção em nossa organização 
de continuar defendendo a utilização do Sistema Braille, ameaçado na atualidade por abordagens 
perigosas que o enfrentam com a tecnologia, a drástica baixa da produção neste Sistema, a falta 
de qualidade nas impressões, o altíssimo custo das ferramentas para produzi-lo e uma formação 
deficiente em grande parte da região. 
Não há dúvidas de que superar essas ameaças é uma tarefa que nos compromete e precisa de 
todas e todos nós: As organizações que fazemos parte do Movimento Tiflológico, os profissionais 
da educação e a reabilitação, os fabricantes e distribuidores de tecnologia relacionada, os usuários 
e suas famílias e todas as organizações públicas envolvidas no seu ensino e produção. 
Como organização regional, convocamos para serem protagonistas do desafio que supõe sustentar 
o sistema Braille como principal ferramenta para o acesso a uma educação de qualidade e a 
inclusão social em geral. 
 

  



 

 

Apresentação. 
 
Quando o comitê editorial da ULAC nos propôs assumir a realização de um número da revista 
América Latina dedicado ao sistema Braille em homenagem a um novo aniversário do nascimento 
de seu criador, desde a CBL vimos a oportunidade de reafirmar através deste trabalho os valores 
do único sistema de alfabetização com que contamos os deficientes visuais. 
Para reiterar nossa absoluta convicção, refletida na resolução que a respeito aprovou em 2016 a IX 
Assembleia Geral da ULAC e que incluímos a seguir, solicitamos a contribuição de especialistas que 
compartilharam nestas páginas suas experiências como usuários ou docentes de Braille. Além 
disso, promovemos um concurso aberto que recebeu 14 trabalhos, onde foram selecionados três 
deles para fazer parte desta publicação. 
Nesta época em que as novas tecnologias parecem ofuscar aqueles que, longe de ver nelas uma 
contribuição significativa para reivindicar o Braille, acreditam que vão substituí-lo definitivamente, 
é bom colocar algumas coisas no seu verdadeiro lugar. 
O Braille é um sistema de alfabetização e nenhuma tecnologia supõe o surgimento de um sistema 
novo. Portanto nenhuma tecnologia pode substituí-lo. 
Por outro lado, é evidente a contribuição que os últimos avanços podem prestar para produzir 
Braille mais facilmente, em menos tempo, com a possibilidade de obter numerosas cópias e, 
fundamentalmente, garantindo sua qualidade. No entanto, as novas tecnologias favorecem a 
produção de um Braille de qualidade, mas essa qualidade deve ser controlada adequadamente, 
para que essa possibilidade se torne real. 
O estudo das ciências, da música, de um idioma supõe a necessidade de ler, de escrever e, 
também, particularmente de ler aquilo que se escreve. 
Desenvolver um cálculo matemático, ler ou produzir una partitura musical ou conhecer a 
ortografia de uma palavra em um idioma que não seja o próprio são coisas que, se pudessem ser 
feitas só ouvindo, precisariam de um extraordinário esforço de memória. Este desperdício 
desnecessário de energia que afeta a concentração, induz muitos estudantes a desistir de uma 
carreira que escolheram motivados por sua vocação. 
Mas devemos admitir que estamos errados se formos associar o Braille exclusivamente com o 
estudo. Hoje não só podemos ler Braille nos livros ou nas publicações periódicas: as linhas Braille 
conectadas com os computadores, os painéis de elevadores, as bulas em frascos de 
medicamentos, alimentos ou produtos de limpeza, bem como alguns cartazes em espaços públicos 
constituem exemplos claros disto. Também escrevemos em Braille sobre as telas touch screen de 
tablets e telefones móveis para nos comunicar com os demais, sem importar se tiverem ou não 
uma deficiência visual. 
Percebemos que o Braille está associado com a educação e também com a independência. 
Esperamos ter sabido refletir nessa publicação a importância do sistema Braille, um sistema que 
permitiu que as pessoas deficientes visuais entrássemos na história por deixar, a partir dele, 
depoimentos escritos de nossa atividade. Mas também um sistema que hoje continua 
representando uma importantíssima contribuição para a cultura, a comunicação, a educação e a 
independência das pessoas que o utilizamos. Um sistema que continuará representando tudo isso 
para as futuras gerações. 
 
Comissão Braille Latino-americana (CBL) 
Integrada por: 
Lic. Juan José della Barca 
Profa. Regina Fátima de Oliveira 
Lic. Carlos Pontaza 
Psic. Norma Toucedo 



 

 

RESOLUÇÃO DA IX ASSEMBLEIA GERAL DA UNIÃO LATINO-
AMERICANA DE CEGOS  

SISTEMA BRAILLE 

A União Latino-americana de Cegos (ULAC) no quadro de sua IX Assembleia Geral, reunida na 
cidade de Montevidéu, Uruguai, em 28 e 29 de abril de 2016: 
Em concordância com aquilo estabelecido pela Convenção de Nações Unidas sobre os 
Direitos das Pessoas com Deficiências, especialmente nos Artigos 2 (Definições), 9 
(Acessibilidade), 21 (Liberdade de expressão e de opinião e acesso à informação) e 24 
(Educação); 
Comprometidos com a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas, 
em particular com seus Objetivos 4 (Educação inclusiva, equitativa e de qualidade) e 8 
(Crescimento econômico sustentado, inclusivo e sustentável, e emprego pleno e produtivo); 
Lembrando o reconhecimento do sistema Braille como meio universal por parte da UNESCO 
em 1950, bem como a redefinição do mesmo como «linguagem viva de comunicação, tão 
legítima como todas as outras línguas no mundo”, com data 21 de fevereiro de 2005; 
Lembrando também a Declaração sobre Alfabetização Braille emitida pela União Mundial de 
Cegos em dezembro de 2004 e atualizada em janeiro de 2011; 
Preocupados com o alarmante descenso na qualidade dos materiais Braille, bem como no 
nível de ensino deste sistema para as pessoas com deficiência visual, muitas vezes a cargo de 
docentes pouco capacitados que preferem por esse motivo desmotivar seus alunos, 
meninos, meninas e adultos no acesso à alfabetização; 
CONSIDERANDO: 

1. Que a humanidade inteira escolheu adotar a invenção da escrita como única porta 
de entrada na época histórica; 
2. Que a alfabetização está fortemente vinculada ao desenvolvimento do 
pensamento, da linguagem, da transmissão cultural intergeracional e do acesso aos 
sistemas simbólicos que definem uma civilização; 
3. Que a alfabetização não é simplesmente uma dentre as muitas alternativas 
existentes para o acesso à informação, mas também a chave mestra de todas elas; 
4. Que privar as pessoas com deficiência visual do aprendizado da alfabetização e/ou 
de materiais escritos acessíveis equivale a restringir seu acesso ao conhecimento 
exclusivamente à transmissão oral, o que implica um sério obstáculo para o 
desenvolvimento de seu pleno potencial humano; 
5. Que isto constitui em si mesmo, sem sombra de dúvidas, uma forma de 
discriminação, conforme este conceito é definido pela Convenção de Nações Unidas sobre 
os Direitos das Pessoas com Deficiência no seu Artigo 2; 
6. Que, apesar de que fossem inventados e experimentados desde meados do século 
XIII numerosos sistemas de escrita, o Braille é atualmente o único idôneo para as pessoas 
cegas e também uma opção válida para muitas pessoas com baixa visão; 
7. Que precisamente por esse motivo, este sistema é atualmente o único capaz de 
proporcionar alfabetização real para as meninas, meninos e adultos com deficiência visual; 
8. Que numerosas pesquisas apontam de forma conclusiva que só a alfabetização 
ativa determinadas áreas do córtex cerebral e que isto acontece, do mesmo modo e em 
idênticas áreas em pessoas com visão ante a letra impressa e em pessoas com deficiência 
visual ante a escrita em Braille; 
9. Que ferramentas tais como a informática, os audiolivros, os livros eletrônicos e 
outras tecnologias, não substituem entre as pessoas com visão a alfabetização, mas 



 

 

fornecem novos e melhores suportes para ela; 
10. Que pensar que essa situação deva ser diferente entre as pessoas com deficiência 
visual é sinônimo de negar-lhes radicalmente o direito à alfabetização e de violar 
fortemente as possibilidades de inclusão e equiparação de oportunidades estipuladas na 
Convenção de Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência; 
11. Que as modernas tecnologias demonstraram sua absoluta complementaridade 
com o sistema Braille e inclusive que sua incorporação apropriada nos currículos 
educacionais formais e informais atinge uma potenciação recíproca entre esses meios de 
acesso à informação; 
12. Que precisamente por esse motivo, a tendência atual dos produtores de 
tecnologia de vanguarda em acessibilidade é a de incorporar o sistema Braille em seus 
dispositivos regulares, eliminando por completo a barreira que poderia ter representado 
uma tela tátil para esse sistema de escrita; 
13. Que de qualquer forma o sistema Braille não pode ser substituído em áreas tais 
como a música e as matemáticas; 
14. Que o sistema Braille também demonstrou ser uma ferramenta válida e 
insubstituível para as pessoas surdo-cegas; 
15. Que as organizações de pessoas com deficiência visual podem e devem assumir 
sua responsabilidade crucial e inevitável na difusão dos direitos e possibilidades deste 
coletivo, ao mesmo tempo que na justa reclamação de seus direitos; 
16. Que a ULAC representa todas as pessoas com deficiência visual da América Latina 
e se constitui como porta-voz delas. 

RESOLVE: 
1. Ratificar a absoluta vigência do Braille como sistema atual de alfabetização vivo, 
idôneo e específico para as pessoas com deficiência visual; 
2. Instar os governos a fornecer e tornar disponíveis materiais em Braille de boa 
qualidade para todos os níveis de educação formal e informal, incluindo a educação 
terciária e universitária, como  também para fins informativos, recreativos e em todos 
aqueles âmbitos em que possibilitem maior autonomia das pessoas com deficiência visual 
na vida profissional e cotidiana: etiquetas de medicamentos, produtos cosméticos e 
alimentos, rotulação de botões de elevadores e eletrodomésticos, sinalização de espaços 
públicos, entre muitos outros; 
3. Garantir através de suas organizações membros e do trabalho conjunto e 
coordenado com organismos nacionais e internacionais, que o ensino e a produção de 
materiais no sistema Braille esteja em mãos de pessoal com a capacitação e experiência 
adequadas para a tarefa; 
4. Garantir através de suas organizações membros, o assessoramento aos governos e 
a supervisão do cumprimento de todas as ações acima referidas. 

 

  



 

 

A greta 
Por Cristian Daniel Martínez 

 
Cristian nasceu e mora em Buenos Aires (Argentina). Estudou Letras na universidade de 
Morón, e faz um ano que colabora com a Biblioteca Argentina para Cegos. Seu relato é um 
dos três trabalhos selecionados no concurso aberto especialmente realizado com motivo 
desta publicação. 

 
As paredes tremiam soltando do teto uma pequena nuvem de reboco esbranquiçado. O tremor 
era como o trovão que precede o relâmpago. Primeiro se ouvia o estrondo afogado da detonação, 
e 5, 10, 15 segundos mais tarde, as paredes se mexiam com violência, ameaçando com sepultar 
todo seu mundo num instante. Ainda assim, a criança ficava imóvel encostado na parede de um 
quarto em penumbras. 
«… você deve esperar sentado. Não importa o que você ouvir, não tem que ligar a luz. Não abra a 
porta. Não saia do quarto…” Já não se sentia protegido pelo calor de sua voz, mas ainda assim, o 
eco daquelas palavras repercutia na superfície de seus ossos. 
A criança estava esgotada e faminta. Na escuridão não tinha dia nem noite. O tempo era uma 
metáfora, era a distância entre uma explosão e a seguinte. Nos períodos de calma, o silêncio o 
afundava num sopor profundo como uma queda eterna em um abismo de trevas. Muitas vezes se 
perguntava se aquilo seria morrer, mas as explosões sempre voltavam devolvendo-o com violência 
ao mundo dos vivos. Tiveram que passar dezenas de tremores até que finalmente conseguiu 
reparar na profunda greta que se abria sobre a parede sul da pequena sala, e outra dezena mais 
até encontrar o valor de olhar através dela. 
Aproximou-se com cautela, e cercando o contorno da greta com a palma das mãos, aproximou seu 
rosto entornando os olhos. Quando acostumou sua vista com a penumbra, conseguiu distinguir 
uma figura humana encostada em uma cama de ferro, naquilo que parecia o quarto de uma casa 
contígua. O descobrimento o encheu de expectativa e esperança. Começou a acreditar que talvez 
não fosse a única pessoa com vida naquele campo semeado de morte. Observou-o no silêncio 
durante quatro explosões e demorou outras três para decidir-se a entrar em contato com aquele 
ser estranho. Tomou todo o ar que cabia nos seus pulmões e bateu cinco ritmicamente cinco vezes 
na parede sem tirar o rosto da greta. A figura deitada na cama voltou-se trabalhosamente, e a 
criança conseguiu ver pela primeira vez o rosto confundido do idoso. O homem parecia perdido 
com a vista fixa no vazio, e a criança continuou batendo cada vez mais forte tentando guia-lo. O 
idoso foi tocando na parede até achar a greta, e sua voz serena filtrou-se através da abertura. 
— Quem está aí? 
Tinha o rosto apenas a alguns centímetros do seu, quase que sentia sua respiração. Foi então que 
descobriu com surpresa que o idoso era cego. 
—… (Duas batidas) —respondeu. 
— Quem é você? 
—… (Duas batidas) —voltou a responder. 
— O que você quer? Você está brincando comigo? 
—… (Duas batidas) 
O idoso incorporou-se bravo, mas um som gutural fez que ele parasse bruscamente. 
—Você não pode falar. Você é mudo, não é? 
—… (Duas batidas) 
O homem assentiu, levantou-se e aproximou-se, com dificuldade, de um móvel de mogno velho. 
Revirou as gavetas e pegou um objeto retangular metálico enferrujado. Tirou uma folha de um 



 

 

pequeno bloco de notas e introduziu-o no retângulo. Mais tarde, com um objeto pontiagudo, 
começou a realizar pontadas a grande velocidade. 
Um pequeno quadrado de papel em branco passou pela greta. A criança pegou-o com suas mãos, 
e notou um pequeno relevo no canto superior. 
—É a letra «a” –disse o idoso. 
Conforme os quadradinhos passavam através da abertura, a criança foi organizando um diante do 
outro: a, b, c, d… até obter o alfabeto completo na sua frente. 
O seguinte pedacinho de papel tinha uma mensagem. Demorou vários minutos para entender seu 
conteúdo: «oi sou abel quem você é”. A criança recebeu o quadro, e depois de pensar por um 
instante, escreveu: «sou Lazaro” “fome”. O idoso sorriu trás percorrer o pedaço de papel com as 
pontas de seus dedos indicadores. 
—Muito prazer, Lázaro. Tenho alguns pedacinhos de pão… 
Foi assim que o menino soube que o Idoso se chamava Abel e que tinha uma filha chamada Irene, 
que tinha saído antes dos bombardeios, mas não tinha retornado; que tinha ficado cego com doze 
anos, a mesma idade que o menino tinha naquela época. Soube também que tinha sido professor 
e músico, e que foi casado com uma senhora do vale, que tinha falecido fazia dois anos. Lázaro 
aprendeu a escrever frases longas em Braille, com sinais de pontuação, maiúsculas e acentos. Foi 
assim que o idoso soube que o menino tinha ficado esperando sua mãe fazia mais de 50 explosões 
com seus respectivos tremores. E ainda mais, soube muito mais. Até que uma tarde silenciosa um 
estrondo violento arrancou-o de seu abismo pessoal. Aproximou-se da greta, mas as costas do 
idoso cobriam toda a abertura. Ouviram-se 3, 4, 5 detonações mais do outro lado da parede, e o 
corpo de Abel tremeu convulsionado, como se estivessem martelando seu tórax. Lázaro quis gritar 
com todas suas forças, mas o medo foi mais forte do que a raiva. Assustado, voltou a ocupar seu 
canto e conteve o choro com toda a força que ainda lhe restava. Muito dentro de si sabia que já 
nunca voltaria a ser Lázaro, que a partir daquele momento sempre seria apenas um menino, como 
se a morte da última pessoa no mundo que ele tinha amado significasse a morte de sua essência. 
Em frente à greta tinha quatro folhas escritas em Braille dobradas pela metade. Na primeira linha 
dizia: «Querida Irene…” 
O menino que foi naquele quarto faz muitos anos e muitas explosões atrás, achou um motivo para 
viver naquelas quatro folhas amassadas. Talvez algum dia encontre o quarto onde você se 
esconde, Irene. Talvez algum dia volte a ser Lázaro. 

 

  



 

 

O Braille e as línguas originárias da América como parte da inclusão 
plurilíngue e multicultural 

Por John Hinojosa (Peru) 
 

John mora em Lima é um dos especialistas convidados para participar nesta publicação 
especial. É linguista pela Universidade Maior de San Marcos, professor de Braille na 
Universidade Feminina do Sagrado Coração (UNIFE), verificador de material educativo 
impresso em Braille do Ministério de Educação de seu país, e referente nacional do 
Tratado de Marrakech. 
 

Com motivo do Dia Internacional da Língua Materna, a Organização das Nações Unidas para a 
Educação, a Ciência e a Cultura destaca que 40% dos habitantes do planeta não têm acesso ao 
ensino na língua que fala ou compreende. 
Em média, a cada duas semanas desaparece uma língua no mundo e, com ela, um pedaço da 
história humana e de nosso patrimônio cultural e intelectual.  
Nesse contexto, podemos dizer que não só se trata da diversidade, mas também que é um assunto 
de direitos humanos, já que resulta importante fomentar o plurilinguismo para apoiar os Objetivos 
de Desenvolvimento Sustentável (Nações Unidas), especificamente as metas 4.6 e 4.7 do Objetivo 
N°4. 
Na nossa região o multilinguismo e a pluriculturalidade são situações permanentes. Segundo 
UNICEF, países como o México, a Bolívia, a Guatemala, o Peru e a Colômbia reúnem 87% dos 
indígenas da América Latina e o Caribe. Algumas das línguas originárias dos povos da América 
conservam sua vitalidade. Outras, porém, estão em perigo de extinção. Entre as línguas mais 
faladas destacam o maia, o náuatle, o quiché, o quéchua, o aimará, o guarani e o mapuche. 
Há razões pedagógicas que fundamentam que uma criança inicie sua aprendizagem a partir da 
língua materna e a própria experiência cultural. 
E há também razoes éticas e políticas —através de uma educação de qualidade e promotora de 
equidade— para reduzir as profundas defasagens educativas, sociais e culturais que separam os 
povos e comunidades nas sociedades latino-americanas.  
Como forma de responder às necessidades e demandas educacionais dos coletivos de pessoas 
com deficiência e suas famílias, ao longo dos últimos anos, foram surgindo diversas formas e 
propostas de atenção educacional que se identificam com a chamada «educação inclusiva”. O 
papel das organizações de pessoas com deficiências nesse sentido foi decisivo. Atualmente, quase 
todos os países latino-americanos têm desenvolvido programas desse tipo, desde o Estado ou a 
sociedade civil. A pesar do ceticismo e as resistências, a educação inclusiva consolidou-se na 
prática educacional dos países da América Latina. 
No Congresso Mundial «Braille 21”, realizado em 2011, foi exposta a necessidade de que através 
do Braille nos envolvemos com os povos indígenas e suas línguas. Até hoje não podemos dizer que 
exista algum alfabeto oficial em Braille sobre essas línguas. Não encontramos nenhuma 
regulamentação para sua transcrição para o Braille, porém são muitos os países em que —desde 
os centros de produção públicos— são impressas quantidades enormes de livros em Braille sem 
levar em consideração aspectos importantes tais como a adaptação do livro para o Braille, a 
signografia Braille e a diagramação do conteúdo em Braille. 
No nível regional não temos um referente definido que regulamente determinados parâmetros na 
impressão Braille dos livros escolares, ainda mais quando a tecnologia muda a forma em que as 
novas gerações recebem a informação. 



 

 

Como transcrever para o Braille o link de um site web que aparece num livro como referência 
bibliográfica? 
Como transcrever as orações, frases, pequenos textos em línguas ameríndias que estão nos livros 
escolares como parte das políticas linguísticas dos diferentes países? 
Em um mundo tão globalizado, é importante entender que essas novas gerações de pessoas com 
deficiência visual precisam receber mais informação, em diferentes formatos, desde diversas 
plataformas. E nós temos a responsabilidade de gerar critérios e normas, regulamentos claros que 
permitam melhorar a produção e difusão do Braille. 
Nas últimas décadas, na América Latina foi surgindo uma legislação que reconhece as línguas 
indígenas. Esse fato, por si mesmo, constitui um passo positivo. Em 1975, o Peru oficializa o 
quéchua como uma língua indígena. Mais tarde, no Paraguai, o guarani ficou instituído como 
língua co-oficial. Na Colômbia, a Constituição de 1991, no seu Título I, Artigo 10º, proclama como 
princípio fundamental: «O castelhano é o idioma da Colômbia. As línguas e dialetos dos grupos 
étnicos são também oficiais nos seus territórios». No México, a Constituição vigente dispõe que 
«A Nação tem uma composição pluricultural sustentada originalmente nos seus povos indígenas». 
A Lei protegerá e promoverá o desenvolvimento de suas línguas. Com a Lei de Reforma Educativa 
em 1994, a Bolívia adotou a educação bilíngue intercultural como política pública. 
Esse tipo de dispositivos jurídicos, porém, não costumam corresponder com uma política 
linguística real, porque em muitos casos carecem de regulamentação. 
Em conclusão, a desaparição de línguas está invadindo o mundo, e o chamado para tomar ação é 
urgente. Acho que desde o Braille podemos dar uma contribuição relevante, e para tal 
consideramos que os educadores, linguistas e sociólogos podem contribuir significativamente para 
mudar as percepções negativas a respeito da diversidade linguística e cultural, e criar maior 
consciência sobre a importância de preservar nossas línguas e culturas. É necessário realizar um 
trabalho de campo nos diferentes povos dos diferentes províncias/estados de nossos países. É 
importante que todas as organizações dos países da América Latina tomem consciência do valor 
cultural de nossas línguas e da importância do Braille aplicado a elas. Por esse motivo, propomos 
trabalhar em dois sentidos. O primeiro: valorizar nossas origens, promovendo o estudo das línguas 
ameríndias. Em segundo lugar, utilizar o Braille para dar-lhes um alfabeto e difundir dessa forma a 
existência de nossa diversidade como países bilíngues e pluriculturais. 

 

  



 

 

O Braille: companheiro em todas as facetas de minha vida 
Por Prof. Laura Soto de Ferro (Argentina) 

 
Laura é usuária do sistema Braille faz mais de 20 anos e trabalha como docente de Braille 
e de outras matérias. Seu artigo é um dos três selecionados a partir do concurso aberto 
especialmente realizado com motivo desta publicação. 

 
Sei que a tarefa de resenhar, de modo emotivo, mas claro, o importante que é para mim o sistema 
Braille não é simples. E não é, precisamente porque tenho mais de 40 anos, e esteve aí desde 
sempre: desde que tinha pouco mais de 3 anos e meus pais me levaram para a escola de cegos. 
Acho que, junto com a música, que sempre nos acompanhava para nos estimular a cantar, mexer 
ou escutar, dando sentido ao ambiente, o Braille foi e é omnipresente. Mas como não me dedico à 
música, coisa que sim fazem muito bem outros colegas cegos, vou me adentrar no caminho que 
me levou, desde essa menina assustada que tentava explicar para seu neurologista as primeiras 
letras que tinha aprendido, até a mulher que hoje, com muitos mais anos, escreve no teclado de 
um computador, auxiliada por um leitor de tela. 
Minha memória está localizada naquela escola, cercada de meninos, de professores, de materiais 
tais como palitos de sorvete, chapinhas de refrigerante e tudo o que nos ajudasse, aos poucos, a 
educar as mãos, aquelas que mais tarde usaríamos para escrever e ler o Braille. Assim, quando 
começamos com o quadro e punção, já tínhamos anos de saber que existiam os contos, guardados 
naqueles enormes volumes, que nossa professora, Cristina, uma pessoa cega também, lia para nós 
com paciência e carinho. Citarei, para o texto não ficar longo demais, só um dos livros daquela 
época que eu mais lembro: Dailan Kifki, da María Elena Walsh, a história de uma menina que, 
certa manhã, ao sair de sua casa, encontra na porta um enorme elefante, de quem, sem querer, 
teria que tomar conta, envolvendo uma variedade de situações das que, logicamente, 
desfrutávamos muitíssimo. 
Acho que após aprender o alfabeto, nossos primeiros ditados, as redações, onde tentávamos 
retratar o que nossos sentidos captavam num passeio pelo zoológico, pelo parque, por uma 
fazenda de animais, etc., veio, para nos auxiliar, a estenografia. Porque, com o decorrer das lições, 
as pastas eram cada vez mais avultadas e, como saberíamos mais tarde, existiam motivos de peso 
para aprender a escrever mais rápido, economizando papel e tempo ao mesmo tempo. Falo que 
existiam motivos porque eram anos de mudanças que nos fizeram sair desse canto aconchegante 
que era nossa pequena escola. Pediram para os pais que fôssemos inscritos em escolas comuns, 
com meninos que tinham vista, e foi assim que começou para nós, e para todos os meninos que 
viriam detrás, outra história. Acho que a capacitação que tínhamos, junto com a ajuda de nossa 
família, fez com que, na maioria dos casos, nos integrássemos bem. 
E assim continuaram passando os anos. Veio o ensino médio, com sua enorme quantidade de 
professores, colegas novos, a indiferença de alguns e a grande amizade de outros… amigas com 
quem, no meu caso, alguma vez nos passávamos o quadro francês com reglete e punção para 
trocar mensagens secretas e confidências. Naquela época (porque acho que já não se faz isso), 
quase todas as meninas escrevíamos poemas, e foi o Braille, certamente, o que me permitiu 
escrevê-los e compartilhá-los. 
Naquela época não existiam os computadores, por isso lembro também com carinho, tanto a 
máquina de escrever a tinta, que aprendi a usar, como minha irmã que costumava usá-la também, 
porque, lendo o Braille com a vista, transcrevia a tinta aquilo que eu queria comunicar. Lembro 
também, com muita saudade, as tardes de sábado, quando muitas vezes eu dedicava meu tempo 
para responder às cartas que tinha ido recebendo durante a semana. Era costume que nas revistas 
provenientes da Fundação Braille do Uruguai e outras, fossem publicados endereços de pessoas 



 

 

que queriam ter amigos por correspondência. Assim, era tudo um ritual receber as cartas, abri-las, 
ler com curiosidade de onde vinham e sua data! Porque aqueles envelopes, não só viajavam 
longas distâncias, senão que, além disso, demoravam meses! Dessa forma, íamos conhecendo o 
mundo, os diferentes costumes, e enchendo de sentido um tempo como era o tempo da 
adolescência que às vezes era difícil, sentindo-nos por momentos «bichos raros”. 
Mas com o decorrer do tempo tudo é superado. E outro instrumento que veio para me auxiliar, 
bem como para tantos cegos, foi a bengala. Aquela que meu pai tinha negado que usasse até 
quase meus 18 anos. A sede de independência, o crescimento de meus irmãos, as múltiplas 
atividades que queria realizar impunham que o tomasse, e aí, sem saber, o Braille surgiu de novo. 
Porque quando empreendi a volta à escola de cegos, que tinha deixado durante alguns poucos 
anos, valendo-me de mim mesma sozinha na escola no ensino médio de minha cidade, descobri 
que tinha agora adultos tentando também se adaptar à cegueira. E foi naquele momento, na sala 
de Braille, onde descobri, de repente, que queria ser professora! 
Acho que, na verdade, lembrei porque, mesmo que durante todo o ensino médio dissesse que 
queria ser advogada, tinha brincado de professora desde sempre. Isto é, tinha torturado meus 
irmãos, incluso durante as férias, para que revisassem comigo orações, problemas matemáticos e 
muitas outras coisas. Mas, voltando para aquele redescobrimento, fez com que, de aluna de 
ensino médio pelas tardes, passasse a ser aluna de orientação e mobilidade enquanto era docente 
de Braille pelas manhãs, pelo menos algumas vezes durante a semana. Assim, enquanto descobria 
minha vocação, eu me apaixonava pela primeira vez, e surgiam sem parar poemas que ainda 
conservo, mas não em Braille, na sua versão original, que dei de presente ou emprestei, com essa 
generosidade ingênua, que fez com que nunca os recuperasse. 
Mais tarde, durante os anos do professorado, etapa terciária, de voltar tarde para casa já que 
estudava de noite, o Braille, sempre presente, ficou relegado para meu âmbito mais privado. É 
que, ingenuamente, achei que iria me acostumar a estudar ouvindo, coisa que, se consegui, foi 
muitos anos mais tarde. Porque, naquela época, com menos de 20 anos, não podia desistir do 
Braille e, portanto, tudo aquilo que gravava, mais tarde tinha que ouvi-lo e transcrevê-lo em casa. 
Até que cansei. Fiquei esgotada daquele duplo procedimento sem sentido, e decidi que, mesmo se 
tivesse alguém que não gostasse, iria para a aula com quadro e punção, outra vez. 
Como tinha o problema eterno da falta de materiais de estudo, minha irmã gravava para mim as 
anotações xerocadas, que não eram lecionadas diretamente pelos professores. Também existiam, 
entre aqueles professores, aqueles que, em vez de fazer esse trânsito mais simples, 
involuntariamente ou não, colocavam paus na roda. 
Mas naquela época, no final dos anos 90, surgem os leitores de tela, e com eles, instalados nos 
computadores da escola de cegos, ou nas bibliotecas públicas, já não era necessário que tivesse 
colaboradores tão estreitos como aqueles que inevitavelmente tínhamos tido ao nosso lado. Mas, 
e para não sair do assunto, lembro como, em mais de uma ocasião, ao levantar a bolsa que levava 
comigo de um lado para outro, me diziam: «O que você leva aí?” E claro, eram minhas pastas com 
todos os resumos, em Braille, das diferentes matérias que eu cursava. Eu as levava com orgulho 
porque, mais de uma vez, quando alguma professora me perguntou qual era o segredo para obter 
tão boas notas, eu explicava, passo a passo, mostrando essas pastas, todo o périplo de minhas 
anotações na aula, mais os resumos dos livros, mais os trabalhos transcritos de Braille a tinta e de 
tinta a Braille. 
Quando finalmente obtive meu título docente, a revolução da Internet já estava plenamente 
instalada e, apesar de que eu tivesse recebido minas primeiras lições com computadores que 
tinham como sistema operativo o antigo DOS, agora me diziam que tinha que aprender outro 
sistema chamado Windows! Finalmente aprendi, mas, o importante, eu acho, é que sem o Braille 



 

 

tudo isto não teria sido possível. Porque, adivinhem como aparecem, ainda hoje, as letras e 
palavras na minha mente? E sim, certamente, em Braille. 
Acho que, sem sombra de dúvidas, não teria podido me posicionar igual como mãe, se não tivesse 
podido iluminar, de alguma forma, a infância de meu filho, com os contos, outra vez lidos em 
Braille. Ele, que é agora um adolescente mais alto do que eu, ainda lembra as noites em que 
ríamos, voávamos, imaginávamos os cenários daquelas histórias bonitas. Ele, graças a essas 
leituras e a todas as explicações que eu pacientemente fazia das palavras que, por conta da sua 
idade, não conhecia, foram as sementes do ótimo leitor que é hoje, expressando orgulhosamente 
que não precisa de dicionário nenhum. 
Dessa forma, do ensino fundamental ao professorado, de minha vocação de professora ao meu 
papel de mãe, o Braille sempre esteve aí, sendo a única ferramenta que, de modo inevitável, me 
sustentou ainda nas maiores adversidades... Por esse motivo, por tudo aquilo que lhe devo, 
espero que, mesmo quando as novas tecnologias nos acompanham e fazem de nossa vida uma 
coisa mais simples em muitos sentidos, há sempre crianças com a vontade de aprendê-lo e, ainda 
mais, há professores com a paciência infinita de ensiná-lo, sabendo que é a única arma que temos 
para sermos pessoas completas, valiosas, produtivas e, além disso, felizes. 
  



 

 

Os pontos de Braille como disparadores de mundos 
Por Joana Belarmino de Sousa (Brasil) 

 
Joana é uma das especialistas convidadas para participar desta publicação especial. É 
jornalista, fez mestrado em Ciências Sociais, é doutora em Comunicação e Semiótica, 
professora de jornalismo em cursos de grau e pós-graduação na Universidade Federal de 
Paraíba. Publicou livros tanto de literatura infantil e juvenil quanto para adultos, e 
participou também de coleções de contos. Ministra o blog barradosnobraille.net, onde 
publica suas crônicas. 

 
Me lembro que da primeira vez eu chorei, e não foi de alegria. Eram de puro desespero aquelas 
lágrimas de uma menina de sete anos, curvada sobre sua carteira escolar, uma folha de zinco à sua 
frente, cheia de pontos em relevo, e, à sua volta, outros meninos e meninas soletrando em voz 
alta, estranhas palavras como “é agudo, o grave, c com cedilha” ... Meu cérebro, herdeiro das 
memórias do campo, apegado à gramática do cheiro da terra, da dureza das pedras, do canto dos 
pássaros, do rosnar da chuva avizinhando-se dos pequenos morros, meu cérebro negava-se a 
abrir-se para aquele estranho mundo feito de zinco e pontos em relevo.  
Mas eis que numa tarde de outono, alguma coisa que não sei explicar aconteceu. Foi algo como 
um clique, um ponto de acoplamento, e de repente eu havia saltado do universo das lágrimas de 
desespero para um novo ambiente, onde compreendia as letras estranhas, e mais que isso, 
conseguia juntá-las para formar palavras.  
Recordo-me dessa tarde com uma nitidez assombrosa. Eu me postara de joelhos, diante da minha 
cama, e, sobre ela, estava a cartilha que eu dedilhava com afinco. De repente comecei a ler, e 
nunca mais parei.  
Dois dedos deslizando sobre páginas pontilhadas. E é como se você houvesse ganhado um 
controle remoto, um disparador de mundos, botas de sete léguas para as mãos, imagine o que 
quiser, com o braille, é como se você ganhasse um novo passaporte para a sua cegueira, como se, 
de repente, você ofertasse ao seu cérebro, trilhas e trilhas infindáveis, abertas à aventura, ao 
deleite, ao conhecimento.  
Pronto, eis que com mão hesitante, eu havia batido à porta do mundo da cultura, e, por alguma 
razão que eu ainda não sabia explicar, aquela porta de múltiplas faces abriu-se de par em par, e eu 
entrei, com meus dois dedos indicadores distendidos, suavemente pousando nas letras, no 
ajuntamento de palavras, nos mundos paralelos, nas ilhas desertas onde habitavam os Robinsons 
Crusoés, no sítio e no reino de águas claras onde uma menina de nariz arrebitado reinava e 
reinava.  
Arrimada àquela célula de seis pontos justapostos, que se associavam, separavam-se, 
multiplicavam-se em uma gramática em relevo para narrar o mundo da cultura, caminhei com 
firmeza rumo ao futuro.  
Concluí o ensino fundamental, cursei o ensino médio, entrei na faculdade de jornalismo. E num dia 
de agosto de 1981, assumia meu primeiro emprego como repórter, eu, o braille, a datilografia e 
toda aquela bagagem literária que eu havia armazenado ao longo da minha vida.  
Foram quase nove anos de um dueto indispensável: O braille e a datilografia sendo meus 
instrumentos fundamentais para a coleta e o registro dos acontecimentos do mundo. Depois veio 
o mestrado, o doutorado, a docência universitária. Todo esse percurso me fez compreender o que 
Luís Braille havia feito pelas pessoas cegas de todo o mundo.  
Ele havia modificado profundamente, com o ato de ler/escrever seus pontos em relevo, os 
processos de cognição/estruturação cerebral. O diálogo entre mão e cérebro, associando, 
combinando e decodificando, havia engendrado novas sinapses e conexões neuronais, habilitando 
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o sentido do tato para a tarefa de habitar o mundo da leitura e da escrita, o mundo do 
pensamento reflexivo e da expansão da inteligência. Uma revolução ao mesmo tempo silenciosa e 
invisível, mas, de natureza bioantropológica e sociocultural.  
E eis que chegamos ao século XXI, e ao seu formidável processo tecnológico. Revisito de novo a 
primeira cena, as lágrimas de desespero. Retomo aquela tarde de outono, experimento o mesmo 
sorriso infantil de profunda compreensão. Estou cercada por dispositivos tecnológicos. Um óculos 
de leitura servido por uma mine câmera que lê livros em papel; Um computador recheado de 
livros digitais; meu smartphone; Mas ainda é em braille que mais gosto de ler. Posso ler em direto, 
no papel. Leio com minha linha braille acoplada ao computador ou ao smartphone. Leio no escuro, 
os livros armazenados no cartão de memória da minha linha braille. Possibilito, todos os dias, que 
minhas mãos e meu cérebro forjem esse diálogo milagroso, esse reajustamento de sinapses e 
conexões, essa expansão de consciência, fenômenos complexos disparados por esse gesto simples 
de tocar os pontos em relevo.  
Ler e escrever em braille é um gesto primordial da cultura. E, essa pequena célula de seis pontos 
justapostos, engendrou para nós, um respeitável salto quântico que nos impeliu para muito longe 
do que éramos antes do braille. Lemos o mundo com nossas próprias mãos, palpando fórmulas 
químicas e matemáticas, deslizando nossos dedos por sobre pautas musicais, sobrevoando 
páginas de romances, perscrutando os mundos insondáveis das teorias científicas. Por isso afirmo 
que o futuro que se avizinha, também será descrito/lido em braille.  



 

 

Quando falamos em musicografia… Do que estamos falando? 
Por Osvaldo Guzmán (Argentina) 

 
Osvaldo é um dos especialistas convidados para participar desta publicação especial. 
Nasceu em Buenos Aires, onde cursou estudos de harmonia, contraponto e fuga, piano e 
órgão. Em 1986 foi um dos quatro finalistas do Primeiro Concurso Nacional de Órgão. Em 
1989 recebeu uma bolsa pelas fundações Banco de Boston e Pérez Companc, para realizar 
cursos de aperfeiçoamento em órgão na França e na Holanda. É organista titular no 
Santuário Nossa Senhora de Nova Pompeya de Buenos Aires. Durante 48 anos foi 
integrante coreuta do Coral Polifônico Nacional de Cegos « “Carlos Roberto Larrimbe” de 
seu país, organismo onde também se desenvolveu como chefe da corda de baixos, júri e 
organista acompanhante. 

 
Nos últimos tempos, impulsionado pelo desejo de transmitir meus conhecimentos musicográficos, 
entrei em contato com alguns alunos e profissionais cegos do Chile, do Paraguai, da Colômbia e da 
Venezuela, incluindo também pessoas radicadas em nosso país. 
Se bem que pela minha experiência como integrante do corpo técnico do Coral Polifônico Nacional 
de Cegos «Carlos Roberto Larrimbe”, tivesse notícias da falta de formação musicográfica, não 
deixo de ficar surpreso. São formados sem saber ler música, com um docente que lhes diz cifra por 
cifra o que há que tocar ou a través da dedução auditiva das peças. Isto significa não ter 
autonomia profissional e, além disso, expõe o músico a cometer erros, principalmente na música 
acadêmica. 
Louis Braille criou a musicografia (sinais para representar os diferentes aspectos da escrita 
musical), já que ele foi organista nas igrejas de Saint-Nicolas-de Champs e Saint-Vincent-de Paul 
em Paris, e com certeza o primeiro beneficiário de sua criação. 
Resulta interessante esclarecer que, uma vez obtido o domínio da musicografia, os novos avanços 
tecnológicos permitem a cópia de partituras com mais facilidades do que faz 40 anos, e nesta área 
os jovens cegos geralmente são idôneos. 
 Mas… quando falamos em musicografia… do que estamos falando? Levando em consideração que 
não se utiliza o pentagrama em que o músico escreve as diferentes figuras e tem resolvido o nome 
das cifras e sua altura, Braille cria sinais que, cada um por si mesmo, representam o nome e a 
figura. Para determinar a altura, são usados os sinais de oitava, relacionando-os com o piano: 
Assim, o Dó central será aquele da quarta oitava, resultando as outras por dedução no teclado. 
Há sinais específicos para todas as especificações referidas à dinâmica (formas de executar o som 
e matizes, bem como os crescendos e diminuendos). 
Os efeitos musicais exprimidos com palavras estão precedidos de um sinal chamado justamente 
«de palavra”, para diferenciá-los dos específicos. Não devemos esquecer que com os seis pontos 
do sistema é possível realizar 63 combinações, portanto foi preciso criar sinais duplos e triplos em 
muitos casos. 
Pelo que foi dito é possível compreender que a música em Braille é escrita por linhas e que os 
sinais utilizados, com nomes diferentes, são os mesmos da escrita comum. 
Quando se trata de escrever para o piano, as partes correspondentes à mão direita e esquerda são 
transcritas separadas. Pode se fazer compasso por compasso ou copiando fragmentos de acordo 
com as frases musicais. 
Na Argentina, a musicografia não se inclui na maioria das instituições como matéria obrigatória. É 
fundamental dar os passos necessários para que a música faça parte do currículo, levando em 
consideração que resulta uma ferramenta magnífica para a saída laboral dos cegos e deficientes 
visuais. 



 

 

 O Coral Polifônico Nacional de Cegos «Carlos Roberto Larrimbe” e a Banda Sinfônica Nacional de 
Cegos «Pascual Grisolía”, organismos musicais oficiais da Argentina, talvez as duas fontes mais 
importantes de renda segura para quem faz parte desses organismos, veem em risco seu futuro 
funcionamento, sempre que se pretenda mantê-los na área de profissionais. 
Tarefa difícil para os tiflólogos do futuro. Por enquanto, mesmo que sejam remendos, tentamos 
transmitir esses conhecimentos de forma individual, tentando que os músicos cegos em formação 
compreendam a importância do assunto. 
  



 

 

SEIS AMIGOS 
Por Ángel Aguirre Patrone (Uruguai) 

 
Ángel nasceu em Montevidéu, mora atualmente na cidade de Concepción (Chile) e seu 
artigo é um dos três selecionados no concurso realizado com motivo desta publicação. Ele 
tem uma especialização como Conselheiro de Reabilitação e Emprego para Cegos na 
Illinois University de Carbondale (EUA), e é usuário frequente do Braille faz mais de 20 
anos. Trabalhou como Supervisor Assessor Técnico no Centro de Reabilitação para Pessoas 
Cegas e com Baixa Visão «Tiburcio Cachón”, de Montevidéu, entre 1970 e 1987. Foi 
subdiretor do Centro durante 1988 e 1989 e diretor entre 1990 e 2006. 

 
Tinha 18 anos quando vivi a repentina e inesperada visita de uma sombra escura que me levou por 
um tempo de angústias e desorientações. 
Trás 9 meses de longa incerteza, de noites sem dormir, de travesseiros úmidos, sem saber para 
onde ir nem o que fazer, encontrei finalmente um caminho por onde começar a transitar. 
Uma tarde de muito calor e janeiro de 1964, entrei no Centro de Reabilitação para Cegos «Tiburcio 
Cachón” de Montevidéu, e foi naquele lugar onde, entre tantas coisas novas, encontrei com 6 
amigos, que, quando começaram a mexer, formavam letras, números, sinais… E quando passeava 
meus dedos por sobre eles, sentia umas cócegas que desenhavam no meu rosto um sorriso. Mas 
também sentia ao retirá-los, uma grande tristeza: era o início do meu caminho como pessoa cega. 
Aqueles seis pontos despertaram em mim dois contraditórios sentimentos: querer amá-los e 
rejeitá-los. Às vezes resultavam simpáticos, e outras vezes muito desagradáveis. Muitas vezes 
decidi jogá-los longe, como bolinhas de papel, mas eles me procuravam, queriam ser meus 
amigos. 
Com o decorrer dos dias, souberam vencer, e foram me deixando sozinho com aquelas cócegas 
que desenhavam um sorriso, o mesmo que hoje, após tantos anos, continuo sentindo 
quando compartilho com eles horas de lazer e trabalho. 
Têm sido meus amigos inseparáveis para transitar as etapas de estudante, de trabalhador, de pai. 
E por mais que hoje a tecnologia forneça, felizmente, outros recursos, não duvido que eles sempre 
terão um lugar insubstituível em nossas vidas, porque as sólidas raízes da educação, a cultura das 
pessoas cegas devem se apoiar nesses inquietos e pícaros seis pontos, que um dia um jovem 
chamado Luis, legou ao seus pares do mundo. 
  



 

 

IT’S VERY DIFFICULT                                                                                                    
(Um estranho exame de inglês pertencente a um estudante cego) 

Por Susana Mazzei (Argentina) 
 
Susana mora em Neuquén e é uma das especialistas convidadas para participar desta 
publicação especial. É professora de Cegos e Deficientes Visuais. Atualmente trabalha 
como professora Integradora de Estudantes Cegos e com Baixa Visão no Ensino Médio na 
província de Neuquén, na Patagônia Argentina.  

 
«Its véri díficult”.  
Já disse o jogador de futebol argentino Carlitos Tévez. Ele disse isso quando advertiu os obstáculos 
que se apresentavam para se comunicar numa língua estrangeira, tendo apenas alguns poucos 
elementos da mesma para se defender, durante seu passo pelo Manchester United. 
«Sóri, títcher, ai ounli espik ínglich, ai dont rait in ínglich”, portanto enquanto corrige essa 
avaliação, horrorizada, perguntando «Guatis dis?”, esse estudante cego que sou eu contará 
algumas coisas que têm a ver com esse conjunto de pontinhos com que eu escrevo chamado de 
Braille. 
«Ar iu redi? Okei!!!” 
O sistema de leitura e escrita que eu uso chama-se assim porque foi criado por volta de 1825 por 
um jovem cego com minha mesma idade que se chamava Luis Braille. O sistema fez um «long, long 
wuei”. Quando pariu aqueles 6 pontinhos mágicos, ali, na cavidade morna de suas mãos, assoprou 
ao vento e fez eles voarem pelo mundo e pelas pessoas como avezinhas de bom augúrio. 
«Wuear ar dê machics points?” 
O Braille transcendeu todas as fronteiras, «títcher”. Não parou de chegar a todos os cantos do 
planeta. Felizmente é um código que soube adaptar-se às voltas das mais difíceis línguas. E, 
mesmo que a senhora ache que não é verdade, mesmo que se resista, entrou desde começos 
desse ano nessa aula de inglês que está ao seu cargo e onde eu estou engraçadamente sentado 
com minha máquina Perkins, tentando escrever aquilo que muitos negam. 
Estava dizendo que o Braille possibilitou colocar nas pontas dos dedos, a disposição de qualquer 
usuário cego preparado para apreendê-los, uma combinação mágica de caracteres que abre o 
caminho para a viagem mais complexa e abstrata que se possa iniciar desde nossa humanidade: a 
leitura e a escrita. 
«Dê Brailes revoluchion”. 
Uma verdadeira revolução, se pensarmos em que milhões de pessoas cegas ao redor deste 
planeta conseguiram acessar ao Universo da cultura escrita, em um ou vários idiomas. Consegue 
imaginar, títcher? Um infinito caminho de realidades e ficções representadas em quilômetros de 
papel, um tesouro na memória das bibliotecas e dos povos. 
O mundo simbólico dos seres humanos é construído, entre outras coisas, através de uma série de 
ações que vão se tornando mais complexas em uma intrincada rede de ideias e conceitos acerca 
de tudo o que nos rodeia —concreta ou virtualmente—, do mundo em que vivemos. O registro 
disso é o que vai dando consistência a esses processos. A escrita é, por excelência, a arma de 
registro mais concreta e real que possa ser pensada. É o que nos fez decolar definitivamente da 
pré-história. 
«Dê biguínin guorl rístori. Dê finich rístori for de blain pípol?” 
Quando alguém pergunta por que uma pessoa cega deveria aprender uma língua estrangeira não 
só falando, mas também escrevendo, há infinitos motivos para pensar que essa pergunta não 
pode ser séria. Ainda mais: para nenhuma pessoa caberia essa pergunta. 



 

 

Elemental, Guátson! 
A aquisição de uma segunda língua tensiona estruturas verbais e escritas da língua materna que 
facilitarão ou obstaculizarão o desenvolvimento pleno de competências linguísticas e 
paralinguísticas vinculadas à oralidade e à escrita. A correta interpretação que reúne ambos os 
aspectos será chave para estabelecer paralelismos e analogias que permitam que o sujeito avance 
para níveis padrão de aquisição de uma segunda língua. Aproxima-o diretamente dos aspectos 
estruturais, sintáticos e gramaticais desse idioma. Não resulta casual que, quem possui 
dificuldades na sua língua nativa projete grande parte desses problemas quando aprende outro 
idioma. 
Pretender que um estudante possa acessar à aquisição real de uma segunda língua unicamente a 
partir da oralidade é totalmente absurdo, já que o congela em apenas um plano da mesma, 
instalando um universo de ambiguidades e limitações contextuais. Não permitiria desenvolver 
fluidez no pensamento verbal e em áreas do cérebro relacionadas à construção criativa e 
expansível de uma plataforma de unidades linguísticas cada vez mais complexas e ricas. Essas 
«unidades linguísticas” constituem de alguma forma “imagens” que dão «conteúdo” à oralidade. 
Se a imagem linguística não estiver, mesmo que alguém entenda o que é o que quer dizer, e 
configure tudo o que puder sua pronúncia para o que deve ser, estará inexoravelmente separada 
da «imagem linguística” que o suporta e dá sentido. Seria como um karaokê em inglês, onde se 
canta por fonética, mas não se termina de encaixar a pertinência contextual entre aquilo que se 
pronuncia, o que está escrito e o aspecto pragmático sempre presente em tudo o que fazemos e 
dizemos. 
A expressão «imagem linguística” deixará incômoda mais de uma pessoa, perguntando-se a partir 
da literalidade: Pode uma pessoa cega criar essas «Imagens linguísticas” igual que qualquer outra 
que vê? A resposta é rotundamente afirmativa. Desde o escrito, será como uma alfabetização em 
Braille, acrescentando os aspectos fonéticos e estruturais próprios da nova língua que aprende. É 
claro que, como na linguagem matemática ou musical, será preciso detalhar descritiva e 
minuciosamente aquilo que se escreve nesse processo inicial de ensino-aprendizagem. Assim, a 
antecipação, a repetição e a relação grafema/fonema garantirá um processo de aquisição mais ou 
menos justo em relação a toda a aula.  
Guan cuéstion, a lot of ansuers. 
No curso acadêmico da escolaridade média ou secundária, salvo que tenham um impedimento, 
todos os estudantes devem aprender, mesmo que seja por currículo, uma língua estrangeira de 
forma integral (no nível oral e escrito). Por que um estudante cego deveria fugir dessa condição na 
sala de aula? 
«In anóder guords, títcher”: Quais fundamentos fariam com que eu não pudesse ter a 
oportunidade de aprender, como o resto de meus pares, a língua estrangeira que está sendo 
ditada? Se eu for me alfabetizar, não poderá ser parcialmente. Deverá ser de forma completa e 
como corresponde, isto é, falando e escrevendo. 
Embora seja verdade que no começo pode resultar um pouco tedioso o acompanhamento que é 
necessário para adquiri-lo, deve considerar que não possuo a resposta imediata que dá, só com 
um golpe de vista, advertir as diferenças entre escrita e pronúncia. Quando anota no quadro 
«Raguar iu?”, a aula adverte, com maior ou menor perícia, que o “h” soa como “r” ou o “y” como 
“i”. Se eu não tiver acesso a essa informação, ficarei sempre acreditando que «Raguar iu?” são só 
duas palavras, que a primeira parte dessa pergunta é escrita e soa igual que o nome do felino e 
que os sinais de interrogação são escritos no começo e no final como em minha língua materna.  
Para chegar à inferência certa, devo escrever, no começo, letra por letra cada vocábulo. Devo me-
fa-be-ti-zar-. Algo parecido com a decodificação que faço com meu dedo do Braille. Letra por letra. 



 

 

Sílaba por sílaba. Praticar sua pronúncia, encontrar regularidades, acostumar meu palato, meu 
ouvido e minha língua com esse novo idioma, sua cadência, seu ritmo. 
E não posso fazer esse processo no meu computador pessoal, como em algum momento me 
sugeriu. «AI NID DU IT” em Braille, porque é minha forma natural e insubstituível de me 
alfabetizar, sem importar qual língua for. O Braille tem corporeidade, meu computador não. Não 
posso tocar na tela de meu computador para ler o que eu fui escrevendo. Preciso imperiosamente 
continuar com minha própria produção escrita, para pronunciar, corrigir, interpretar, incorporar… 
Isto sem contar com que a fonética do inglês também possui sinais e grafemas próprios, que por 
sua vez, em algum ponto, constituiriam também uma língua paralela do inglês mesmo. 
Uma vez superada a etapa de interiorização da mecânica de decodificação daquilo que foi escrito, 
aí sim, será aberta uma etapa nutritiva e explosiva. Será a etapa do sentido das palavras, sua 
degustação, a arte de combiná-las em estruturas lógicas e coerentes para exprimir ideias, a etapa 
da semântica e da semiótica, do acesso a uma medianamente aceitável comunicação em inglês. 
«Dê títcher is in dê clasrum, bat dê blain estiuden is in dê clasrum tchu!” 
O que fazem normalmente os estudantes em uma aula regular de inglês? Juntam, através de uma 
percepção global, a informação visual com informação fonética e informação escrita, utilizando 
indicadores que permitem comparar, categorizar e interpretar o universo linguístico que se lhes 
apresenta. 
No meu caso, títcher, esse processo demandará mais tempo, já que é analítico por excelência. 
Devo ir das partes ao tudo. Talvez precise de sua atenção e da atenção de algum dos meus colegas 
durante algumas aulas, as aulas necessárias para poder acompanhar escrevendo minhas primeiras 
afirmações, negações e perguntas nesta nova língua que vou ter que aprender. Considere que 
tenho um ouvido muito bom. Só devo juntar aquilo que eu ouço com aquilo que escrevo e ao 
mesmo tempo com aquilo que pronuncio. Talvez a construção das estruturas básicas próprias 
desta língua me leve um pouco mais de tempo. Talvez precise descrever para mim as cenas e 
imagens que trazem esses maravilhosos livros de texto que usa. «Mei bi, mei bi.”  
Seria mais fácil dispensar-me da matéria. Ou deixar que eu só assista como aquele que vai de 
turista para outro lugar ou como aquele que decide fazer algo por hobby. Ficaria só como ouvinte. 
Mas também ficaria numa situação muito inconfortável ante meus colegas e ante mim mesmo. 
Seria mais fácil que me avaliasse a nível oral e pronto. 
«Bat not”. Sabe que não? Não vou me fazer o desentendido só porque é mais «ísi”. «Dats not mai 
stail”. E acredito que também não seja o seu, mai diar títcher. Uma prova disso é que estou 
escrevendo como supostamente se fala e, porém, não conseguiria compreender o que eu quero 
dizer, se não fosse porque já possui a base escrita desta língua, pode confrontar os resultados e 
realizar as correções pertinentes.  
Coloquei como meu alvo aprender esta matéria e, se eu não tiver colaboração, lamentavelmente 
terei que continuar apresentando esses péssimos exames, como este que hoje está corrigindo, 
onde o único que eu posso fazer é copiar textualmente aquilo que pronuncio, como una gravadora 
boba que «noubadi” aperta seu botão de stop, como um karaokê absurdo na escuridão de um 
quarto deserto. 
Dirá «Véri gud”,  está bem, mas também dirá que uma pessoa cega não precisa saber escrever 
inglês porque, para fins comunicativos o único necessário para aprovar será ter um nível aceitável 
de linguagem oral, conversacional. 
«Bat iu ron, mai diar títcher”. No meu dia a dia tenho mais chances de dar com um texto escrito 
em inglês do que de me encontrar com alguém com quem eu possa falar. Tenho dúvidas, quero 
poder ler a letra de uma música estrangeira, sem ter que ficar perguntando para outro como se 
escreve cada palavra. Aprender inglês na forma escrita vai me permitir, no futuro, acessar a textos 
de pesquisa que geralmente estão nesse idioma. A linguagem de programação, por exemplo, tem 



 

 

termos em inglês. A economia também. O futebol, o golbol também. As ordens para um cão-guia 
são em inglês. Se eu tiver que procurar um termo em um dicionário inglês-espanhol, será por 
como se escreve e não por como se pronuncia. A mesma coisa se eu tiver que procurar um 
material fílmico cujo título está nessa língua. 
Se teve, «mai diar títcher”, a paciência de chegar lendo até aqui, terá padecido a mesma 
dificuldade que eu tenho diariamente no meu computador, quando meu leitor de tela decodifica 
termos que não correspondem à minha língua materna e que, por eles não existir no seu 
dicionário, são considerados erros ortográficos. O leitor me diz ao ouvido «erro de ortografia, tal 
coisa” ou «erro de ortografia, tal outra”. Terá ido pensando mais ou menos o mesmo, à medida 
que foi se topando com todos esses estranhos vocábulos que foram escritos como mais ou menos 
seriam pronunciados. Essa é, entre outras, uma das tantas dificuldades que teria como cego para 
me desenvolver unicamente com meu computador na leitura de textos em inglês, se não consigo 
configurar o idioma de forma rápida para que meu leitor se adapte à nova língua. E mesmo que o 
configurasse no idioma inglês, continuaria advertindo «erro de ortografia”, por não estarem 
escritos os termos como corresponde. 
«Is véri díficult. Ai nou. Bat not impósibl”. 
Sei que neste exame a nota será «Insúficient”, mas vamos superá-lo. «Iu and mi”. «Mi and iu”. O 
que acha? Será um caminho de desafios que empreenderemos criativamente. Mas preciso que se 
envolva com o mesmo compromisso com que eu vou fazê-lo. Não me perdoe nenhum termo mal 
escrito, títcher. Eu ficarei pronto para a correção e a aprendizagem. Vamos construir sem pausa, 
mas sem pressa.  
E para não se sentir «sad or disapoined”, aqui vou lhe escrever corretamente todo o «vocábleri» 
que usei ao longo deste «inglish test» de hoje, já que graças à ajuda de meus colegas de aula, 
minha namorada e amigos, consegui construir uma aceitável base de dados que me permitirá 
salvar minha honra nesta errata que poderíamos ter evitado, se não tivesse sabido como se 
escreviam as palavras no momento que as ensinou. 
Errata: 
Onde diz: «Its véri dificult”, «Sóri, títcher, ai ounli espik, ai dont rait in ínglich”, «Guatis dis?”, «Ar 
iu redi? Okei!!!”, «Long, long wuei”, «Wuear ar dê machics points?”, «Dê Brailles revoluchion”, 
«Dê biguínin guorl rístori. Dê finish rístori for de blain pípol?”, «Dê Braille’s revoluchion”, «Guan 
cuéstion, a lot of ansuers”, «In anoder guords, títcher”, «Rauar iu?, «AI NID DU IT”, «Dê títcher is in 
dê clasrum, bat dê blain estiudent is in dê clasrum tchu!”, «Elemental, Guatson!”, «Mei bi, mei bi”, 
«Bat not”, «Ísi”, «Dats not mai stail”, «mai diar títcher”, «noubadi”, «véri gud”, «Bat iu ron, mai 
diar títcher”, «Ai nou”, «Bat not impósibl”, «Insúficient”, «Iu and mi”, «Mi and iu”, «Sad or 
disapoined”, «Vocábleri”, «Inglish test”, 
Deveria dizer, respectivamente: «It’s very difficult”, «Sorry, teacher, I only speak english”, «What is 
this?”, «Are you ready? Ok!!!”, «Long, long way”, «Where are the magics points?”, «The beginning 
world history, the finish history for the blain people?”, «The Braille’s Revolution”, «One question, a 
lot of answers”, «In another words, teacher”, «How are you?”, «I NEED to DO IT”, «The teacher is 
in the classroom, but the blain student is in the classroom too”, «Elemental, Watson”, «May be, 
may be”, «But not”, «Easy”, «That’s not my style”, «My dear teacher”, «Nobody”, «Very Good”, 
«But you’re wrong, my dear teacher”, «I know. But not impossible”, «Insufficient”, «You and me”, 
«Me and you”, «Sad or 
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