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A Oficina de Leitura e Escrita Braile tem por objetivo equipar o 
aluno com o conteúdo básico do Sistema Braile, capacitando-o 
para que possa acessar os diversos materiais em braile tais 
como livros, apostilas, comunicação tátil em transportes 
coletivos e elevadores, cardápios, embalagens de 
medicamentos e cosméticos, entre outros. 
 
A oficina é direcionada para cegos, pessoas com baixa visão, 
além de familiares de deficientes visuais, professores da rede 
pública e privada, estudantes de pedagogia e outras 
disciplinas afins. 



 
Biblioteca Louis Braille 

• Inaugurada em 29 de abril de 1947, completou 70 anos em 2017; 
• Localizada no Centro Cultural São Paulo desde 1986; 
• Seu acervo conta com mais de 4000 títulos nos formatos braile e 

áudio livro; 
• Possui computadores com softwares leitores de tela, escâneres 

especiais, lupas e outros equipamentos acessíveis; 
• Realiza transcrição de livros para o braile e áudio através de 

produção própria para compor seu acervo; 
• Referência nacional em bibliotecas para deficientes visuais. 



O Sistema Braille 
• Criado pelo francês Louis Braille 

em 1829 quando este tinha 
apenas 16 anos; 

• Chegou ao Brasil em 1854 trazido 
por José Álvares de Azevedo com 
apoio do Imperador D. Pedro II; 

• Escrito através de caracteres 
compostos por até 6 pontos em 
relevo, formando 64 
combinações possíveis; 

• É uma linguagem universal, 
representando caracteres 
alfabéticos, numéricos e notações 
de física, química, biologia, 
informática e música. 



Oficina de Leitura e Escrita Braille 

• A Oficina de Leitura e Escrita 
Braille da Biblioteca Louis 
Braille existe desde os anos 
1990; 

• Tornou-se regular a partir de 
2012 com turmas semestrais; 

• É gratuita e ministrada por 
funcionários cegos da própria 
biblioteca; 

• O material didático também é 
desenvolvido por seus 
funcionários de acordo com as 
normas vigentes da escrita 
braile e focado na utilização 
prática desse sistema. 



• O conteúdo da Oficina de Leitura e Escrita Braille 
abrange: alfabeto, acentuações,  pontuação, caracteres 
numéricos e especiais e unidades de medida; 

• A oficina proporciona ao deficiente visual maiores 
possibilidades de desenvolvimento pessoal e 
profissional, fomentando a autonomia dos 
participantes para ação em diversos aspectos do 
cotidiano; 

• No caso de familiares e professores, o objetivo é 
capacitá-los para oferecer suporte adequado aos 
deficientes visuais com os quais se relacionam. 


