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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DO BRAILLE NAS ESCOLAS
Maria Solange dos Santos1,Francisca Cintia Sales Pereira2, José Felipe de
Lima Alves3
Resumo: O braille é um sistema utilizado por pessoas cegas que tem como
objetivo simplificar a leitura e escrita das mesmas. Esse sistema foi criado na
França no ano de 1825 por Louis Braille (1809-1852). O braille chegou ao
Brasil no ano de 1854 através de um jovem cego chamado José Álvares de
Azevedo. O Brasil foi o primeiro país da América Latina a adotar o sistema que
atualmente está em todo o mundo. O braille é uma leitura e escrita baseado em
64 símbolos em relevo com combinação de até 6 pontos dispostos em 2
colunas de 3 pontos cada,exerce representação tanto de letras como de
algarismos e sinais de pontuação,sua leitura é feita da esquerda para a
direita,utilizando uma ou duas mãos ao mesmo tempo.O braille é uma
ferramenta de grande importância no cotidiano de pessoas cegas,pois traz
consigo a facilidades no ler e no escrever de tais pessoas. O objetivo desse
trabalho é compreender como o braile pode ser ensinado e estudado nas
escolas. Há muitos jovens hoje em dia que sofrem com essa deficiência e têm
muita sede pela leitura, são jovens com sonhos a serem realizadas, e muitos
desses sonhos partirá do conhecimento através da leitura. Ao retornar o estudo
desse método nas escolas, muitas pessoas até as que não têm deficiência
visual, passará a aprender essa disciplina com uma visão mais ampla, e quem
sabe obter um desejo para lecionar. O objetivo do presente trabalho tem
também o interesse de mostrar a importância do sistema braille na formação
social e educacional de pessoas com deficiência visual,permitindo assim a
facilidade no aprendizado na leitura e escrita das mesmas, acreditando na
capacidade dessas pessoas mais que especiais é que decidimos dar um passo
inicial para o retorno dessa disciplina e não deixar morrer algo tão grandioso
para a nossa sociedade. O trabalho é realizado através de um levantamento
bibliográfico e de pesquisas em grupo. Através de análises sobre determinado
assunto, pode-se afirmar que o sistema braille é uma ferramenta de maior
importância na vivência da pessoas cegas,pois seu uso ajuda na capacidade
de ler e escrever.
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