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Biografia 

Louis Braille nasceu em 4 de janeiro de 1809 em Coupvray, na França, a cerca de 

40 quilômetros de Paris. O seu pai, Simon-René Braille, era fabricante de arreios e selas. 

Aos três anos, provavelmente ao brincar na oficina do pai, Louis feriu-se no olho esquerdo 

com uma ferramenta pontiaguda. A infecção que se seguiu ao ferimento alastrou-se ao 

olho direito, provocando a cegueira total.  

Com 10 anos de idade, Louis ganhou uma bolsa do Institut Royal dês Jeunes 

Aveugles de Paris (Instituto Real de Jovens Cegos de Paris). 

Em 1821, quando Louis Braille tinha somente 12 anos, Charles Barbier, capitão 

reformado da artilharia francesa, visitou o instituto onde apresentou um sistema de 

comunicação chamado de escrita noturna, também conhecido por Serre e que mais tarde 

veio a ser chamado de sonografia. Trata-se de um método de comunicação táctil que 

usava pontos em relevo dispostos num retângulo com seis pontos de altura por dois de 

largura e que tinha aplicações práticas no campo de batalha, quando era necessário ler 

mensagens sem usar a luz que poderia revelar posições. Assim, era possível trocar 

ordens e informações de forma silenciosa. Esta idéia de usar um código para representar 

palavras em forma fonética foi introduzido no Instituto. Louis Braille dedicou-se de forma 

entusiástica ao método e passou a efetuar algumas melhorias. 

Assim, nos dois anos seguintes, Braille esforçou-se em simplificar o código. Por fim 

desenvolveu um método eficiente e elegante que se baseava numa célula de apenas três 

pontos de altura por dois de largura. O sistema apresentado por Barbier, era baseado em 

12 pontos, ao passo que o sistema desenvolvido por Braille é mais simples, com apenas 6 

pontos. Braille, em seguida, melhorou o seu próprio sistema, incluindo a notação 

numérica e musical.  Em 1824, com apenas 15 anos, Louis Braille terminou o seu sistema 

de células com seis pontos. Pouco depois, ele mesmo começou a ensinar no instituto e, 

em 1829, publicou o seu método exclusivo de comunicação que hoje tem o seu nome. 

Exceto algumas pequenas melhorias, o sistema permanece basicamente o mesmo até 

hoje. 

Em 6 de janeiro de 1809 Coupvray, Île-de-France, França aos 43 anos de idade, 

morre Louis Braille, criador do sistema de leitura Braille para cegos. 

O Código Braille 



  

Sendo um sistema realmente eficaz, hoje o método simples e engenhoso 

elaborado por Braille torna a palavra escrita disponível a milhões de deficientes visuais. 

O Braille é lido da esquerda para a direita, com uma ou ambas as mãos. Cada 

célula Braille permite 63 combinações de pontos. Assim, pode-se designar combinações 

de pontos para todas as letras e para a pontuação da maioria dos alfabetos. Vários 

idiomas usam uma forma abreviada de Braille, na qual certas células são usadas no lugar 

de combinações de letras ou de palavras freqüentemente usadas. Algumas pessoas 

ganharam tanta prática em ler Braille que conseguem ler até 200 palavras por minuto. 

O Braille provou ser muito adaptável como meio de comunicação. Quando Louis 

Braille inicialmente inventou o sistema de leitura, aplicou-o à notação musical. O método 

funciona tão bem que a leitura e escrita de música é mais fácil para os cegos do que para 

os videntes. Vários termos matemáticos, científicos e químicos têm sido transpostos para 

o Braille, abrindo amplos depósitos de conhecimentos para leitores cegos. Relógios 

com ponteiros reforçados e números em relevo, em Braille, foram produzidos, de modo 

que dedos ágeis possam sentir as horas.  

Fonte da pesquisa: Wikipédia. http://pt.wikipedia.org/wiki/Louis_Braille 


