
HISTÓRIA DO SISTEMA BRAILLE 

O Sistema Braille é um código universal de leitura tátil e de escrita, usado por pessoas cegas, 
inventado na França por Louis Braille, um jovem cego. Reconhece-se o ano de 1825 como o 
marco dessa importante conquista para a educação e a integração dos deficientes visuais na 
sociedade. 
 
Antes desse histórico invento, registraram-se inúmeras tentativas, em diferentes países, no 
sentido de encontrar-se um meio que proporcionasse às pessoas cegas condições de ler e 
escrever. Dentre essas tentativas, destaca-se o processo de representação dos caracteres 
comuns com linhas em alto-relevo, adaptado pelo francês Valentin Hauy, fundador da primeira 
escola para cegos no mundo, em 1784, na cidade de Paris, denominada Instituto Real dos 
Jovens Cegos.  
Foi nessa escola, onde os estudantes cegos tinham acesso apenas à leitura, pelo processo de 
Valentin Hauy, que estudou Louis Braille. Até então, não havia recurso que permitisse à pessoa 
cega comunicar-se pela escrita individual. 
 
Louis Braille, ainda jovem estudante, tomou conhecimento de uma invenção denominada 
sonografia, ou código militar, desenvolvida por Charles Barbier, oficial do exército francês. O 
invento tinha como objetivo possibilitar a comunicação noturna entre oficiais nas campanhas de 
guerra.  
 
Baseava-se em doze sinais, compreendendo linhas e pontos salientes, representando sílabas 
na língua francesa. O invento de Barbier não logrou êxito no que se propunha, inicialmente. O 
bem-intencionado oficial levou seu invento para ser experimentado entre as pessoas cegas do 
Instituto Real dos Jovens Cegos. 
 
A significação tátil dos pontos em relevo do invento de Barbier foi a base para a criação do 
Sistema Braille, aplicável tanto na leitura como na escrita por pessoas cegas e cuja estrutura 
diverge fundamentalmente do processo que inspirou seu inventor. O Sistema Braille, utilizando 
seis pontos em relevo dispostos em duas colunas, possibilita a formação de 63 símbolos 
diferentes, usados em textos literários nos diversos idiomas, como também nas simbologias 
matemática e científica em geral, na música e, recentemente, na Informática. 
 
A partir da invenção do Sistema Braille, em 1825, seu autor desenvolveu estudos que 
resultaram, em 1837, na proposta que definiu a estrutura básica do sistema, ainda hoje 
utilizada mundialmente. Comprovadamente, o Sistema Braille teve plena aceitação por parte 
das pessoas cegas, tendo-se registrado, no entanto, algumas tentativas para a adoção de 
outras formas de leitura e escrita e ainda outras, sem resultado prático, para aperfeiçoamento 
da invenção de Louis Braille. 
Apesar de algumas resistências mais ou menos prolongadas em outros países da Europa e 
nos Estados Unidos, o Sistema Braille, por sua eficiência e vasta aplicabilidade, impôs-se 
definitivamente como o melhor meio de leitura e de escrita para as pessoas cegas. 
 
O Sistema Braille consta do arranjo de seis pontos em relevo, dispostos em duas colunas de 
três pontos, configurando um retângulo de seis milímetros de altura por aproximadamente três 
milímetros de largura. Os seis pontos formam o que se convencionou chamar "cela Braille". 
Para facilitar sua identificação, os pontos são numerados da seguinte forma: 
do alto para baixo, coluna da esquerda: pontos 123; 
do alto para baixo, coluna da direita: pontos 456. 

 

Conforme forem combinados os pontos entre si, formar-se-ão as letras; por exemplo, o ponto 1, 
sozinho, representa o "a". 

 



 
É fácil saber qual dos pontos está determinado, pois são colocados sempre na mesma 
disposição. 
As diferentes disposições desses seis pontos permitem a formação de 63 combinações, ou 
símbolos Braille. As dez primeiras letras do alfabeto são formadas pelas diversas combinações 
possíveis dos quatro pontos superiores (1245); as dez letras seguintes são as combinações 
das dez primeiras letras, acrescidas do ponto 3, e formam a segunda linha de sinais. A terceira 
linha é formada pelo acréscimo dos pontos 3 e 6 às combinações da primeira linha. 
 
Os símbolos da primeira linha são as dez primeiras letras do alfabeto romano (a-j). Esses 
mesmos sinais, na mesma ordem, assumem características de valores numéricos 1-0, quando 
precedidas do sinal do número, formado pelos pontos 3456. 
 
No alfabeto romano, vinte e seis sinais são utilizados para o alfabeto, dez para os sinais de 
pontuação de uso internacional, correspondendo aos 10 sinais da primeira linha, localizados na 
parte inferior da cela Braille: pontos 2356. Os vinte e seis sinais restantes são destinados às 
necessidades específicas de cada língua (letras acentuadas, por exemplo) e para abreviaturas. 
 
Doze anos após a invenção desse sistema, Louis Braille acrescentou a letra "w" ao décimo 
sinal da quarta linha para atender às necessidades da língua inglesa. 
Os chamados "Símbolos Universais do Sistema Braille" representam não só as letras do 
alfabeto, mas também os sinais de pontuação, números, notações musicais e científicas, enfim, 
tudo o que se utiliza na grafia comum, sendo, ainda, de extraordinária universalidade; ele pode 
exprimir as diferentes línguas e escritas da Europa, Ásia e África. 
 
Em 1878, um congresso internacional realizado em Paris, com a participação de onze países 
europeus e dos Estados Unidos, estabeleceu que o Sistema Braille deveria ser adotado de 
forma padronizada, para uso na literatura, exatamente de acordo com a proposta de estrutura 
do sistema, apresentada por Louis Braille em 1837, já referida anteriormente. 
 
O Sistema Braille aplicado à Matemática também foi proposto por seu inventor, em 1837. Nesta 
época foram apresentados os símbolos fundamentais para algarismos, bem como as 
convenções para a Aritmética e para a Geometria. 
 
De lá para cá, novos símbolos foram criados, determinados pela evolução técnica e científica, e 
outros foram modificados, provocando estudos e tentativas de se estabelecer um código 
unificado, de caráter mundial, o que foi inviabilizado pela acentuada divergência entre os 

códigos.   
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