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RESUMO 

O QuimBraille é um curso de braille que visa à formação inicial e continuada de profissionais da área educacional, 

apontando, de certa forma, para a efetivação dos anseios dos processos oriundos da educação inclusiva. Entre os 

objetivos do curso está a disseminação do conhecimento da escrita braille, tornando-a comum nos mais diversos 

âmbitos da sociedade, e a formação profissional dos alunos, no que tange ao atendimento adequado a pessoas 

com deficiência visual. Durante o curso, os alunos entram em contato com o braille, desenvolvendo o 

conhecimento das Grafia Braille da Língua Portuguesa, do Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa 

e da Grafia Química Braille para Uso no Brasil. A avaliação no curso é encarada como um processo, recorrendo, 

para questões de quantificação, aos mais diversos instrumentos de avaliação. Entre esses instrumentos, há o 

desenvolvimento de um trabalho de conclusão de curso, em que os alunos desenvolvem materiais didáticos, 

elaboram propostas pedagógicas ou ainda realizam pesquisas referentes ao uso do braille. Todos os alunos 

concluintes reportaram um bom aprendizado em relação ao conhecimento da escrita braille, além de 

apresentarem uma noção significativa do que é educação inclusiva e inclusão social, agregando os princípios 

desses movimentos à sua prática profissional. 

Palavras-chave. Braille. Educação inclusiva. Curso de capacitação. 

ABSTRACT 

QuimBraille is a braille course that aims at initial and continuing education of professionals from educational field, 

forwarding, in a way, for the realization of the aspirations of the proceedings from the inclusive 
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ed ucation. The objectives of the cou rse is to disseminate knowledge of braille writing, maki ng it more common 

in many areas of society, and training of students, regarding the appropriate care for people with visual 

impairments. Throughout the course the students knew and learned the braille code, developing knowledge of 

Unified Portuguese Braille Code, Unified Mathematics Braille Code and Unified Chemistry Braille Code for use in 

Brazil. The assessment is approached as a process, using various evaluation instruments for quantification. Among 

these instruments, there is the development of a monograph, in which students develop learning materials or 

pedagogical proposals or researches about the use of braille. All graduating students presented a good learning 

about braille code, besides presenting a significant sense of the inclusive education and social inclusion concepts, 

adding the principles of these movements to their professional practice. Keywords: Braille. Inclusive education. 

Training course. 

1. Introdução 

"A inclusão é produto de uma educação plural, democrática e transgressora. Ela provoca 

uma crise escolar, ou melhor, uma crise de identidade institucional, que, por sua vez, abala a 

identidade dos professores e faz com que seja ressignificada a identidade do aluno" (MANTOAN, 

2003, p. 32). Na educação, esse movimento teve um forte impulso em 1994 com a Declaração de 

Salamanca, que afirmava que as escolas regulares deveriam possibilitar o acesso a alunos com 

necessidades especiais, independentemente de suas situações físicas, intelectuais, sociais, 

emocionais, linguísticas, entre outras (ONU, 1994). 

De acordo com Michels (2006), a proposição política educacional atual se baseia em três 

eixos: gestão, formação de professores e inclusão. A articulação entre esses eixos atribui à escola 

uma nova organização, na qual os professores são considerados os gestores da educação e da 

escola, sendo-lhes atribuída a tarefa de incluir os alunos que historicamente foram excluídos. 

Dessa forma, ainda segundo o mesmo autor, a inclusão surge como mola propulsora de uma nova 

visão da escola, na qual se busca o respeito à diferença. 

Para Silva e Reis (2011), um dos desafios que se apresentam para a efetivação da 

inclusão escolar de pessoas com deficiência é a falta de preparo de grande parte dos professores. 

Esse despreparo pode ser entendido ao analisarmos que sua formação acadêmica toma como foco 

principal a aquisição dos conhecimentos das disciplinas que eles vão ministrar nas escolas, não 

dando a devida importância à construção de ideias e práticas pedagógicas e epistemológicas, 

especialmente aquelas embasadas nas conjecturas da educação inclusiva. 

Essa visão é corroborada por Machado (2011), que afirma que tal carência é reflexo da 

formação inicial dos docentes, pois, durante a graduação, as disciplinas na área de educação 

inclusiva que relatem e explorem as práticas pedagógicas voltadas a essa temática são trabalhadas 

de forma superficial, quando existentes, e encaradas como um tópico a ser analisado nos cursos 

superiores. 

Vale a pena destacar que "formar o professor é muito mais que informar e repassar 

conceitos; é prepará-lo para um outro modo de educar, que altere sua relação com os 
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conteúdos disciplinares e com o educando" (ALMEIDA et al., 2007, p. 336). Portanto, o 

professor deve sentir-se preparado para trabalhar em uma sala de aula que possua alunos com 

deficiência, seja esta física ou intelectual, pois o docente é um agente fundamental no processo de 

inclusão (ONU, 1994). 

Não obstante o quadro exposto anteriormente, alguns passos já foram dados no sentido 

de preparar os professores para atuar em sala de aula com um público tão diversificado, como a 

abordagem da Língua Brasileira de Sinais (Libras) nos cursos superiores de formação de 

professores, possibilitando a difusão e a familiaridade com um meio de comunicação de suma 

importância para alunos surdos. De acordo com o artigo 3o do Capítulo II do Decreto no 5.626, de 

22 de dezembro de 2005, a Libras 

deve ser inserida como disciplina curricular obrigatória nos cursos de formação de 
professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos 
cursos de Fonoaudiologia, de instituições de ensino, públicas e privadas, do 
sistema federal de ensino e dos sistemas de ensino dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios. (BRASIL, 2005, p. 1) 

A compreensão dos meios de comunicação utilizados por pessoas com deficiência facilita 

a interação entre o professor, o aluno e o conhecimento, promovendo um ensino com caráter 

inclusivo. No que tange ao atendimento das necessidades educacionais de pessoas com deficiência 

visual, por exemplo, o domínio do Sistema Braille pelo corpo docente promove uma melhor 

integração social entre as partes envolvidas e, consequentemente, permite maiores possibilidades 

de participação e constituição do espaço inclusivo (MACHADO, 2011). 

Em linhas gerais, podemos perceber a relevância do conhecimento dos mais diversos 

meios de comunicação utilizados pelos alunos com deficiência, possibilitando uma maior interação 

com esses estudantes, além de facilitar o processo de ensino-aprendizagem e abrir um rol de 

perspectivas pedagógicas para se trabalhar não apenas com os alunos com deficiência, mas com 

todos aqueles presentes em sala de aula. Considerando o exposto, o presente trabalho consiste 

em um relato de experiências vivenciadas no curso denominado QuimBraille (curso de braille 

voltado para o formação inicial e continuada de profissionais da educação), durante o período de 

2008 a 2013. 

2. Considerações sobre o Sistema Braille 

O Sistema Braille foi criado pelo francês Louis Braille em 1825, de quem se originou a 

nomenclatura atual. Desde então, poucas alterações foram realizadas, permanecendo os principais 

preceitos concebidos por seu inventor. O braille é uma escrita em relevo, que tem por base um 

conjunto matricial de seis pontos, organizados em duas colunas e três linhas (Figura 1). Essa matriz 

possibilita a construção de 63 símbolos diferentes (64, se 
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considerar a cela vazia), que servem para representar todo o alfabeto, números, símbolos 

matemáticos, químicos, físicos e notas musicais (CERQUEIRA, 2009). 

O Sistema Braille tem por objetivo ser um instrumento fundamental na educação, 

reabilitação e profissionalização das pessoas cegas. É por intermédio do aprendizado do braille que 

os alunos com deficiência visual entram em contato com o conhecimento escrito, sistemático e 

organizado (BRASIL, 2006a). 

No Brasil, o Sistema Braille é organizado em diversas grafias e documentos nacionais 

(CERQUEIRA et al., 2009): Grafia Braille para a Língua Portuguesa (GBLP), Grafia Matemática Braille 

(GMB) ou Código Matemático Unificado para a Língua Portuguesa (CMU), Grafia Química Braille 

para uso no Brasil (GQB), Manual Internacional de Musicografia Braille (MIMB), Grafia Braille para 

Informática (GBI), Estenografia Braille para a Língua Portuguesa (EBLP) e Normas Técnicas para a 

Produção de Textos em Braille. As Grafias Braille são instrumentos norteadores voltados não 

apenas para os usuários do Sistema Braille, mas também para professores, transcritores, revisores, 

entre outros profissionais (BRASIL, 2006a). 

3. Curso QuimBraille: relato de experiência 

O QuimBraille é um curso de braille voltado para a formação inicial e continuada de 

professores, abordando o respectivo sistema de escrita sob a perspectiva de sua utilização nas 

práticas pedagógicas dos professores. O curso foi proposto como uma atividade de ensino do 

grupo PET (Programa de Educação Tutorial) Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia da Paraíba (IFPB), voltado, inicialmente, apenas para os alunos pertencentes ao curso 

superior de Licenciatura em Química do IFPB (turma de 2008), do qual se infere o motivo da 

nomenclatura do curso. Todavia, a partir da segunda turma, houve o interesse de pessoas da 

comunidade externa em participar do curso. Visando a atender a esses interesses, a partir de 2009 

possibilitou-se o ingresso de profissionais da educação das mais diversas instituições. 
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Figura 1. Estrutura de uma cela braille com a enumeração de 
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Considerando que o curso era recente, as duas primeiras turmas do QuimBraille tiveram 

duração de 80 horas, trabalhando-se apenas os conhecimentos básicos da GBLP e a GQB por 

completo. Nas duas turmas seguintes (2010 e 2011), a duração foi de 160 horas, trabalhando, 

além das grafias já mencionadas, o CMU. A última turma (2012-2013) teve duração de 240 horas, 

possibilitando uma abordagem mais aprofundada das grafias anteriores, além do estudo das 

Normas Técnicas para a Produção de Textos em Braille. 

Durante as primeiras aulas, os alunos contemplam o universo do deficiente visual e 

começam a se familiarizar com os princípios da educação inclusiva. As aulas iniciais enfocam os 

conceitos de acessibilidade e desenho universal, ressaltando os conceitos filosóficos e a 

importância do primeiro e sua relação com o segundo termo, que pode ser considerado um 

instrumento norteador contendo os requisitos de acessibilidade para o desenvolvimento de 

recursos que, no caso específico do presente curso, venham a facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem. 

No decorrer do curso, os alunos aprendem como escrever, transcrever e ler materiais 

escritos em braille, trabalhando os símbolos presentes na GBLP, no CMU e na GQB. No intuito de 

verificar o rendimento acadêmico dos alunos durante o curso, diversos instrumentos de avaliação 

são utilizados, como provas, trabalhos escritos, seminários, entre outros. Uma dessas avaliações 

consiste na transcrição de livros infantis para o braille (Figura 2), que são posteriormente doados 

para uma instituição de ensino que tem aluno(s) com deficiência visual regularmente 

matriculado(s). 

 

Figura 2. Alguns livros infantis transcritos e adaptados para o braille durante o curso QuimBraille. 
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Essa atividade permite que os alunos desenvolvam de forma eficiente a habilidade de 

escrita e leitura do Sistema Braille, além de possibilitar a aplicação dos princípios do desenho 

universal na confecção de anexos bi ou tridimensionais, adaptados a partir de imagens presentes 

nos livros. Por exemplo, na transcrição do livro O pequeno príncipe, de Antoine Saint-Exupéry, 

diversas ilustrações foram representadas em modelos bidimensionais (estruturas em alto-relevo), 

possibilitando trabalhar a perspectividade com alunos com deficiência visual, além de conter, 

também, modelos tridimensionais, permitindo que o aluno tenha acesso às aquarelas do livro por 

meio da percepção tátil desses modelos (Figuras 3 e 4). 

 

Figura 3. Anexos bidimensionais do livro O pequeno príncipe transcrito para o braille. 

 

Figura 4. Anexos tridimensionais do livro O pequeno príncipe transcrito para o braille. 

Ao término do curso QuimBraille, os discentes desenvolvem um trabalho de conclusão 

de curso (TCC) que esteja relacionado com o Sistema Braille e seu uso ou aplicação em recursos 

didáticos. Os trabalhos desenvolvidos no QuimBraille foram divulgados no 
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meio acadêmico por meio de elaborações de monografias, apresentações em eventos 

científicos em suas respectivas áreas e publicações em periódicos, conforme disposto na Tabela 1. 

Tabela 1. Descrição das produções acadêmicas do curso QuimBraille no período de 2008 a 2013 

Produções acadêmicas Título Descrição 

Monografia 
Proposta de inserção de disciplinas de braille na 
matriz curricular do curso de Licenciatura em 
Química do IFPB 

Curso: Licenciatura em Química Instituição: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) Ano: 2009 

Monografia 
Análise e avaliação comparativa da utilização de 
um kit didático inclusivo sobre isomeria 
constitucional 

Curso: Licenciatura em Química Instituição: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) Ano: 2010 

Monografia 

Desenvolvimento e avaliação de um kit didático 
para o estudo da teoria da dissociação eletrolítica 
de Arrhenius sob a perspectiva da educação 
inclusiva 

Curso: Licenciatura em Química Instituição: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) Ano: 2012 

Monografia Desenvolvimento e avaliação de um kit didático 
inclusivo sobre substâncias e misturas 

Curso: Licenciatura em Química Instituição: 
Instituto Federal de Educação, Ciência e 
Tecnologia da Paraíba (IFPB) Ano: 2012 

Artigo publicado em periódico 
nacional 

Elaboração de tabelas periódicas para a 
facilitação da aprendizagem de alunos portadores 
de deficiência visual 

Periódico: Experimentação em Ensino de 

Ciências (EENCI) 
Volume/Número: v. 4/n. 3 Ano: 2009 

Artigo publicado em periódico 
nacional 

Inserção de disciplinas de braille na grade 
curricular do Ensino Fundamental da Educação 
Básica 

Periódico: revista Benjamin Constant Volume: 
v. 53 Ano: 2012 

Artigo publicado em periódico 
nacional 

Avaliação do nível de conhecimento dos alunos 
do Ensino Médio da cidade de João Pessoa com 
deficiência visual sobre as Grafias Química e 
Matemática Braille 

Periódico: revista Educação Especial 

Volume/Número: v. 26/n. 46 Ano: 2013 

Apresentação de trabalho em 
evento científico 

Ensino de química e inclusão social: 
desenvolvimento de recursos didáticos, a partir 
de materiais alternativos, que visem a efetivação 
da aprendizagem da química para alunos com 
deficiência visual 

Evento: II Congresso Norte-Nordeste de 
Química 
Local: João Pessoa (PB) 
Ano: 2008 

Apresentação de trabalho em 
evento científico 

Recursos didáticos contíguos ao braille: uma 
vertente para facilitar a aprendizagem de química 
para alunos deficientes visuais no Ensino Médio 

Evento: I Seminário Internacional sobre 
Exclusão, Inclusão e Diversidade na Educação 
Local: João Pessoa (PB) 
Ano: 2009 

Apresentação de trabalho em 
evento científico 

Ensino de química e inclusão: confecção de 
modelos atômicos que facilitem a aprendizagem 
de alunos deficientes visuais 

Evento: 7o Simpósio Brasileiro de Química 
Local: Salvador (BA) 
Ano: 2009 

Apresentação de trabalho em 
evento científico 

Ensino de geometria molecular sob a perspectiva 
da educação inclusiva 

Evento: 7o Simpósio Brasileiro de Química 
Local: Salvador (BA) 
Ano: 2009 

Apresentação de trabalho em 
evento científico 

Desenvolvimento e diagnóstico de um kit didático 
inclusivo sobre isomeria constitucional 

Evento: XV Encontro Nacional de Ensino de 
Química Local: Brasília (DF) 
Ano: 2010 

Apresentação de trabalho em 
evento científico 

Confecção e diagnóstico de um kit didático 
inclusivo para estudo da teoria da dissociação 
eletrolítica de Arrhenius 

Evento: 63a Reunião Anual da SBPC Local: 
Goiânia (GO) 
Ano: 2011 
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As Figuras 5 a 9 mostram alguns dos recursos didáticos desenvolvidos durante o curso 

QuimBraille, que deram origem aos trabalhos publicados nos referidos periódicos (RESENDE FILHO 

et al., 2009b; FALCÃO et al., 2013; RESENDE; RESENDE FILHO, 2013) e apresentados nos já 

determinados eventos científicos (BARRETO et al., 2009; NASCIMENTO et al., 2009; OLIVEIRA NETO 

et al., 2010; SANTOS; RESENDE FILHO, 2011) mencionados na Tabela 1. Alguns desses recursos 

foram doados para instituições de Ensino Médio públicas que apresentavam alunos com 

deficiência visual regularmente matriculados e outros ficaram disponíveis no acervo de materiais 

didáticos do grupo PET Química do IFPB. 

 

 

Figura 5. Modelos atômicos: (a) modelo de Dalton; (b) modelo de Thomson; (c) modelo de Rutherford; 

(d) modelo de Rutherford-Bohr; (e) modelo de Sommerfeld; (f) modelo de nuvem eletrônica. 

Fonte: Disponível em: <http://www.abq.org.br/simpequi/2009/trabalhos/100-5677.htm>. 
Acesso em: 17 mar. 2014. 
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Figura 6. Kit didático sobre isomeria constitucional: modelos moleculares representativos de diversos 
isômeros constitucionais. 

Fonte: Disponível em: <http://www.xveneq2010.unb.br/resumos/R0117-1.pdf>. 
Acesso em: 17 mar. 2014. 

 

Figura 7. Alfabeto romano minúsculo e maiúsculo em braille 

e na escrita comum (em alto-relevo). 
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Figura 8. Tábua de MDF vazada para encaixe de figuras geométricas (também confeccionadas em MDF) 

contendo suas representações em braille, em conformidade com o CMU. 

 

Figura 9. Girabraille gigante. 
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Todos os alunos do QuimBraille obtiveram um bom rendimento no curso e puderam 

perceber a importância do conhecimento do Sistema Braille para o desenvolvimento de recursos 

e/ou métodos de ensino com caráter inclusivo. Alguns dos alunos da primeira turma continuaram 

a confeccionar materiais didáticos contíguos ao braille para usar em sala de aula, mesmo que na 

turma não houvesse alunos com deficiência visual. Outros estreitaram a interação com alunos com 

deficiência visual de suas turmas por meio da confecção de textos, recursos, apostilas e das 

próprias avaliações. A partir do conhecimento do sistema de escrita utilizado por pessoas com 

deficiência visual, os professores podiam analisar e avaliar o que os alunos escreviam durante as 

aulas e se eles realmente estavam compreendendo o tópico abordado. 

4. Considerações finais 

No que concerne à formação de profissionais da educação, faz-se necessário que os 

currículos formativos não sejam tão segregados e que não foquem apenas nas ciências e em seus 

diversos campos disciplinares. Essa formação deve ter caráter social e ser completa a fim de 

atender à necessidade de todos os discentes envolvidos nesse processo e contemplar o conceito 

de escola para todos. Nesse contexto, visto que o Sistema Braille, diferente da Libras, não está 

enquadrado por lei nos currículos das graduações dos curso superiores voltados para o magistério, 

faz-se necessário utilizar uma formação complementar para atender às necessidades dos alunos 

com deficiência visual inseridos no ensino regular. 

No processo de ensino-aprendizagem dos alunos com deficiência visual, é necessário 

empregar uma linguagem que seja acessível a esse grupo, possibilitando sua inclusão educacional, 

profissional e social, por meio de ferramentas que lhes permitam exercer, plenamente, suas 

atividades comunicativas e de alfabetização. Tendo em vista o exposto, o curso QuimBraille 

permitiu que professores e licenciandos pudessem ter acesso ao código braille e a ferramentas 

para a aplicação desse sistema em sala de aula e no desenvolvimento de novos recursos 

educacionais. A relevância e a eficiência dos trabalhos desenvolvidos durante o curso podem ser 

evidenciadas pelos trabalhos publicados no meio acadêmico, como em eventos e periódicos 

científicos da área educacional e de ensino de ciências. 
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