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RESUMO 

 

O presente trabalho consiste em um estudo acerca da educação linguística para cegos no Brasil 
oitocentista, ocorrida com a criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, sob a ótica da 
Historiografia Linguística. A narrativa historiográfica é realizada a partir da análise do histórico 
de instituições, círculos intelectuais e rede de conhecimento estabelecida para criação e difusão 
do Sistema Braille no mundo e no Brasil. Para isso, a pesquisa fundamenta-se nas modelagens 
teóricas de descrição e análise das fontes documentais, buscando compreender esse corpus a 
partir dos postulados de Swiggers e Koerner, referências nos estudos dessa disciplina 
acadêmica. O objetivo da dissertação é descrever e analisar a educação linguística para cegos 
na segunda metade do século XIX, além de resgatar a memória cultural, a fim de demonstrar 
que a educação linguística inclusiva é um projeto de longo prazo na sociedade brasileira e o 
fomento às políticas inclusivas é um dos elementos construtores da identidade nacional no 
Brasil. Dessa forma, o recorte histórico situa-se entre os anos de 1854 e 1858, tendo como 
documentações biobibliográficas e contextuais o decreto de criação do instituto e regimento 
interno (1854) e o relatório de seus primeiros anos de funcionamento (1858), que registra a 
visita do imperador D. Pedro II à instituição.  

 
Palavras-chave: Historiografia Linguística. Imperial Instituto dos Meninos Cegos. Sistema 
Braille. Educação linguística inclusiva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present work consists of a study about linguistic education for the blind in nineteenth- 
century Brazil, which occurred with the creation of the Imperial Institute of Blind Boys, under 
the perspective of Linguistic Historiography. The historiographical narrative is based on the 
analysis of the history of institutions, intellectual circles and the established knowledge network 
for creation and diffusion of the Braille System in the world and in Brazil. For this, the research 
is based on the theoretical modeling of description and analysis of documentary sources, 
seeking to understand this corpus from the postulates of Swiggers and Koerner, references in 
the studies of this academic discipline. The aim of the dissertation is to describe and analyze 
linguistic education for the blind in the second half of the nineteenth-century, in addition to 
rescuing the cultural memory, in order to demonstrate that inclusive linguistic education is a 
long-term project in Brazilian society and fostering inclusive policies is one of the building 
blocks of national identity in Brazil. In this way, the historical clipping is located between 1854 
and 1858, having as biobibliographical and contextual documentation the decree of creation of 
the institute and bylaws (1854) and the report of its first years of operation (1858), which 
records the visit of the emperor D. Pedro II to the institution. 

 
Keywords: Linguistic Historiography. Imperial Institute of the Blind Boys. Braille System. 
Inclusive linguistic education. 
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1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 

 

A questão da “deficiência” é algo que o senso comum não interpreta como parte da 

condição humana. Consequentemente, não há um sentimento, na sociedade contemporânea, de 

que qualquer pessoa, em algum momento de sua vida, possa ter uma deficiência temporária ou 

permanente, sendo os casos de deficiência mais comuns em sociedades com maior número de 

idosos. Atualmente, as deficiências tornam-se comuns em decorrência da maior longevidade, 

dos avanços científicos e tecnológicos, os quais resultam em uma maior expectativa de vida da 

população.  

Com a expectativa de vida aumentando, após uma transição demográfica, as populações 

urbanas e rurais passam a enfrentar maiores dificuldades, em proporção ascendente quanto à 

funcionalidade do corpo, constatando-se uma perda gradual das acuidades visual e auditiva, e 

da capacidade motora, em grupamentos com maior taxa de envelhecimento. De acordo com o 

IBGE, em análise do censo demográfico de 2010:  

Uma vez que a população do país está em processo de envelhecimento, e a 
mortalidade masculina é superior à feminina, especialmente nas idades avançadas, a 
população de 65 anos ou mais de idade com pelo menos uma deficiência teve maior 
peso entre as mulheres do que entre os homens. Os percentuais de deficiência dentre 
as mulheres desse grupo etário superaram os de homens para as deficiências visual, 
motora e mental (IBGE, 2010). 
 

 
Figura 1 - Percentual de pessoas com pelo menos uma deficiência 
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Além desse aspecto abordado no gráfico, é bem provável que qualquer pessoa, em seu 

ciclo social, já tenha tido a oportunidade de conhecer alguém com deficiência ou até mesmo 

possua um familiar com alguma deficiência, temporária ou permanente. Dessa forma, a 

sociedade contemporânea está vinculada ao tema da deficiência, direta e indiretamente, não 

podendo essa temática ser marginalizada no desenvolvimento de políticas públicas, 

relacionadas, inclusive, à educação linguística.  

Segundo o último censo demográfico realizado pelo IBGE, em 2010, marco referencial 

no Brasil, o conceito de deficiência vem sofrendo alterações por dois motivos: para acompanhar 

os avanços na área da saúde e para se adequar à forma como a população se relaciona com os 

deficientes. Sendo assim, segundo o IBGE: 

a abordagem da deficiência evoluiu do modelo médico – que considerava somente a 
patologia física e o sintoma associado que dava origem a uma incapacidade – para um 
sistema como a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde 
- CIF, divulgada pela Organização Mundial da Saúde - OMS (World Health 
Organization - WHO) em 2001, que entende a incapacidade como um resultado tanto 
da limitação das funções e estruturas do corpo quanto da influência de fatores sociais 
e ambientais sobre essa limitação (IBGE, 2010). 

 
Figura 2 - Cartograma com porcentagem da população com deficiência no Brasil. 
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Nesse último Censo Demográfico (IBGE, 2010), foram pesquisadas deficiências 

permanentes como visual, auditiva e motora, estipulando graus de severidade. Foram utilizados 

alguns critérios como “não consegue de modo algum”, “grande dificuldade”, “alguma 

dificuldade”, “nenhuma dificuldade”. Além das deficiências físicas, foram analisadas as 

mentais e intelectuais.  

Os números que apontam pessoas com deficiências são expressivos, pois os resultados 

registram que 23,9% da população brasileira declarou ter, pelo menos, uma das deficiências 

investigadas. Seria um total de 45.606.048 milhões de pessoas, nesse recorte, sendo que 

38.473.702 se encontram em áreas urbanas e 7.132.347, em áreas rurais.  

No mapa acima, pode-se averiguar que a Região Nordeste é a região com maior 

concentração de pessoas com uma das deficiências investigadas, com destaque para o estado 

do Rio Grande do Norte. Apesar dessa concentração no Nordeste, todos os municípios dos 

outros Estados apresentam um percentual acima da média nacional de pessoas deficientes. O 

quadro ilustra bem essa distribuição pelo país e ratifica a relevância de políticas públicas em 

prol desses deficientes, seja na área da saúde, seja na área da educação, seja na consolidação de 

direitos. 

Tratando-se da deficiência visual especificamente, dos mais de 6,5 milhões de 

deficientes visuais, conforme dados do IBGE, 528.624 pessoas são cegas e 6.056.654 são 

pessoas que possuem “baixa visão” ou “visão subnormal”. Dentre as deficiências investigadas 

pelo censo demográfico, a deficiência visual é a deficiência com percentual maior, 

ultrapassando o número de casos de deficiência auditiva. Talvez esses dados não sejam 

notórios, pois não há uma percepção geral na sociedade sobre o fato de ser mais comum a 

cegueira ou baixa visão do que a surdez, na população brasileira.  

As duas tabelas a seguir demonstram bem essa realidade. A primeira tabela divulga a 

distribuição percentual e a segunda, uma distribuição quantitativa: 
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Figura 3 - Descrição percentual dos tipos de deficiência 

 
 
 

Figura 4 - População total com deficiência no Brasil 

 
Fonte: IBGE, 2010 
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As considerações do IBGE acerca dos dados relativos à deficiência sempre apontam 

para o destaque da deficiência visual: “... na idade de 39 anos, quando começam os primeiros 

sinais do início do processo de envelhecimento e do consequente declínio das capacidades 

auditiva, motora e visual do indivíduo, com destaque para esta última” (IBGE, 2010).  

Mais especificamente: 

Observou-se ainda que o maior contingente de população com pelo menos uma 
deficiência ocorreu na população de 40 a 59 anos, correspondendo a um total de 17 
435 955 pessoas, sendo 7 530 514 homens e 9 905 442 mulheres. Para esse grupo 
etário, a deficiência visual foi o tipo mais declarado, seguido das deficiências motora 
e auditiva (IBGE, 2010, grifo nosso). 

 

O mundo tinha, segundo relatório da Organização Mundial de Saúde (OMS), cujos 

dados globais são de 2010, um total de 285 milhões de deficientes visuais, sendo 39 milhões de 

cegos e outros 246 milhões sofrendo de baixa visão (MARIOTTI, 2012, p.3). Ainda segundo a 

OMS, 19 milhões de crianças menores de 15 anos apresentavam problemas visuais, sendo 1,4 

milhões de crianças cegas. No entanto, 12 milhões desse total de crianças poderiam ter suas 

deficiências facilmente diagnosticadas e revertidas.  

Este ano, às vésperas do Dia Mundial da Visão, a Organização Mundial de Saúde, em 

parceria com setores de saúde ocular, inclusive a Agência Internacional para a Prevenção da 

Cegueira (IAPB – sigla em inglês de International Agency for Prevention of Blindness), lançou 

o relatório mundial sobre visão (World Report on Vision) com a estimativa de pessoas que 

apresentam alguma deficiência visual. O número de pessoas aumentou muito nesses quase 10 

anos. Mundialmente, estimam-se que mais de 2,2 bilhões de pessoas tenham uma deficiência 

visual, das quais, pelo menos, 1 bilhão tenha uma deficiência visual que poderia ter sido evitada 

ou ainda não resolvida (WHO, 2019). 

Não só pelo expressivo número de deficientes visuais no mundo e no Brasil, com 

perspectivas reais de aumento considerável de casos de cegueira, mas também em virtude de 

ministrar aulas para crianças e adolescentes com deficiência visual (cegos ou baixa visão), 

percebo a relevância do assunto e sinto a necessidade de aprofundar conhecimentos sobre 

questões concernentes à deficiência visual.  

É necessário que pesquisas sobre aspectos relacionados à deficiência visual 

desenvolvam-se no meio acadêmico, com o propósito de tornar público conhecimentos mais 

aprofundados e sob vieses diversos. Afinal, a deficiência visual é expressiva mundialmente e 

atinge um grande índice de pessoas da população brasileira.  

Como professora de língua portuguesa do Instituto Benjamin Constant, aprendi muitos 

conceitos relacionados à deficiência visual, os quais são relevantes no contato do dia a dia e no 
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processo de ensino-aprendizagem. O momento em que ocorre a perda da visão é um fator muito 

importante em relação à memória visual. A criança cuja perda da visão ocorreu a partir dos sete 

anos de idade, considerada como uma cegueira adventícia ou adquirida, apresenta visões 

mentais, as quais servem como significativos parâmetros para os estudos. Conforme a teoria de 

Blank: 

Os cegos congênitos, e os que ficaram cegos antes dos 5 anos de idade, não têm sonhos 
visuais, sendo as imagens auditivas preponderantes em seus sonhos. Já aqueles que 
ficam cegos depois dos 7 anos têm sonhos que são povoados de imagens visuais. Para 
ele, não há diferenças essenciais entre os sonhos dos cegos e videntes, e a análise de 
sonhos de cegos serve como comprovação da teoria psicanalítica dos sonhos. 
Descreve como típicos dos cegos os sonhos “de fora”, determinados primariamente 
por problemas da realidade. São frequentemente diálogos significativos de resíduos 
diários, relacionados à cegueira mais do que expressões de conflitos profundamente 
reprimidos (BLANK, 1958, apud AMIRALIAN, 1997, p. 55). 

 

A delimitação da idade de cinco anos para o diagnóstico de cegueira congênita é fruto 

de pesquisas que não identificaram memória visual em cegos que perderam a visão antes dessa 

idade. Portanto, para compreender melhor a situação do aluno, é preciso saber como se deu a 

deficiência visual e em que idade ela ocorreu.  

A questão do momento da perda visual e a forma como essa perda se apresentou, se 

progressiva ou repentina, influenciam decisivamente no aprendizado do aluno cego. Quanto 

mais tarde se perde a visão, mais as percepções anteriores à perda têm influência na vida desse 

aluno. Amiralian (1997, p. 67) acredita que a condição de vivenciar a cegueira adquirida 

depende de três pontos relevantes: “a fase de desenvolvimento em que se encontra o sujeito, a 

forma de instalação da cegueira (súbita ou progressiva), e as condições pessoais e familiares 

do sujeito antes da ocorrência do problema.” Essa condição é muito válida no momento de sua 

readaptação, para esse tipo de caso. Porém, para aquele indivíduo que já nasceu cego ou ficou 

cego antes de cinco anos de idade, não há uma formação da memória visual e nem lembranças 

visuais, respectivamente.  

O tema é complexo e interdisciplinar, sobretudo com o modo de viver de nossa 

sociedade atual, em que a inclusão e a acessibilidade são aspectos de políticas públicas. O modo 

como a pessoa vive a cegueira dependerá de vários fatores. A causa da deficiência, o momento 

em que surgiu, o ambiente familiar, o meio social, todos esses contextos são importantes em 

relação às formas de percepção do mundo e à viabilização do desenvolvimento da 

aprendizagem. O que se deve notar é que a educação inclusiva é a principal forma de se garantir 

os direitos da população com deficiência.  

É a partir da linguagem que o aluno cego poderá obter informações verbalizadas. E 

assim, o cego interpreta aquilo que ele não vê por meio da linguagem. Tudo isso reflete que a 



16 
 

percepção do cego ocorre de maneira diferente, não melhor ou pior, apenas diferente. Por meio 

de sensações táteis, cinestésicas e auditivas, o cego percebe a realidade de maneira diferente. A 

diferença entre cegos e videntes está na organização dos sentidos sensoriais.  

É nesse sentido que Vygotsky (1998) declara que o cego congênito percebe o mundo de 

forma diferente e só vivencia a condição de cegueira como deficiência por conta da sociedade 

que o julga sob essa condição. Vygotsky não nega as limitações biológicas, mas afirma que, 

por meio da palavra, o cego pode aprender significados sociais. O desenvolvimento do cego é 

pleno de possibilidades e limitações, como o de qualquer vidente.  

É, portanto, notório o fato de a linguagem ser decisiva no processo de aprendizagem de 

pessoas cegas, e de que as políticas linguísticas inclusivas atuais são herança de momentos e 

épocas anteriores em nossa sociedade. 

Apesar de muitos anos de magistério, somente agora tive a oportunidade de ter contato 

com alunos que apresentam uma deficiência, neste caso, a deficiência visual. No Instituto 

Benjamin Constant, o passado é bem presente, com licença para o paradoxo. Muitos 

professores, principalmente os recém-chegados, debruçam-se sobre a história daquele lugar, 

seja nas aulas iniciais sobre o Sistema Braille, seja nos relatos de experiências de professores 

antigos do Instituto, seja nos arquivos da biblioteca ou do museu. Pude observar que é 

necessário interagir com a história centenária do Instituto Benjamin Constant para poder 

vislumbrar coerentemente a educação daquele lugar. A história integra-se ao ambiente e tem 

muito valor. O patrimônio histórico está presente em tudo ali, a começar pelo aspecto físico, 

um prédio majestoso que remete a uma época já remota, do século XIX.  

Além disso, observei que inúmeras são as polêmicas em relação ao planejamento de 

uma ação pedagógica voltada para a educação inclusiva. E, no âmbito educacional, a questão 

da qualidade do ensino tem sido um tema frequente. Porém, chamou-me a atenção o fato de 

muitos trabalhos sobre inclusão e deficiência estarem voltados, em sua maioria, para a 

deficiência auditiva. Poucos trabalhos escritos são sobre a deficiência visual. Inclusive nas 

universidades do país, a maioria das dissertações e teses é sobre a deficiência auditiva.  

Sobre deficiência visual, atualmente está em vigor a Portaria nº 3.128, do Ministério da 

Saúde (2008), que define o termo deficiência visual, em seu artigo primeiro: 

§ 1º Considera-se pessoa com deficiência visual aquela que apresenta baixa visão ou 
cegueira. 
§ 2º Considera-se baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da acuidade visual 
corrigida no melhor olho é menor do que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo 
visual é menor do que 20º no melhor olho com a melhor correção óptica (categorias 1 
e 2 de graus de comprometimento visual do CID 10) e considera-se cegueira quando 
esses valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual menor do que 10º 
(categorias 3, 4 e 5 do CID 10) (BRASIL, 2008). 
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Figura 5 - Portaria nº 3.128, de 24 de dezembro de 2008 

Acuidade visual com a 
melhor correção visual 

possível Graus de 
comprometimento visual 

Máxima menor que Mínima igual ou maior 
que 

2 
6/60 1/10 (0.1) 20/200 3/60 1/20 (0.05) 20/400 

3 
3/60 1/20 (0.05) 20/400 

1/60* 1/50 (0.02) 5/300 
(20/1200) 

4 1/60* 1/50 (0.02) 5/300 
(20/1200) 

Percepção de luz 

5 Ausência da percepção de luz 
 

9 
Indeterminado ou não 

especificado 
 

Fonte: BRASIL, 2008 

 

Outros documentos oficiais no Brasil corroboram essa definição, como a série Saberes 

e Práticas da Inclusão do Ministério da Educação, em que se define a baixa visão como: 

alteração da capacidade funcional da visão, decorrente de inúmeros fatores isolados 
ou associados, tais como: baixa acuidade visual significativa, redução importante do 
campo visual, alterações corticais e/ou de sensibilidade aos contrastes, que interferem 
ou que limitam o desempenho visual do indivíduo (BRASIL, 2006, p. 16). 
 

Já a cegueira é definida, pelo MEC, como “a perda total da visão, até a ausência de 

projeção de luz” (BRASIL, 2006, p. 16). Esse conceito está presente no mesmo documento que 

norteia a educação inclusiva no Brasil atual.  



18 
 

2. HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 

 

2.1 A educação para cegos no Brasil oitocentista pela Historiografia Linguística 

 

O Imperial Instituto dos Meninos Cegos foi criado no ano de 1854, na cidade do Rio de 

Janeiro, então capital imperial, com o intuito de fomentar a instrução primária para alunos 

cegos. Atualmente, ainda em funcionamento, com o nome de Instituto Benjamin Constant, atua 

como tradicional escola para deficientes visuais, sendo referência nacional de educação 

inclusiva no Brasil. Podemos notar uma continuidade no histórico institucional que é uma das 

perspectivas de abordagem e análise do tema. 

Nosso trabalho tem por objetivo descrever e analisar a educação linguística para cegos 

no Brasil oitocentista, tendo como fontes documentais o regimento interno do Instituto (1854) 

e o relatório de seus primeiros anos de funcionamento (1858), a fim de elaborar uma 

interpretação historiográfica do pensamento linguístico que influiu em sua fundação, centrado 

na difusão do Sistema Braille no Brasil, o que ocorre de forma contínua desde o século XIX. 

Para esse intento, apoiar-nos-emos nos modelos teórico-metodológicos da 

Historiografia Linguística, a fim de desenvolver nossa narrativa historiográfica, de descrição e 

análise das fontes documentais, buscando compreender esse corpus a partir de sua 

“contextualização”, “imanência” e “adequação teórica” (KOERNER, 1996), investigando 

conceitos e metatermos referentes ao pensamento linguístico (SWIGGERS, 2012) que, no 

século XIX, teria influído no processo de ensino-aprendizagem para cegos, o qual incluía a 

aquisição de línguas estrangeiras, como o francês e o canto em latim, além da alfabetização no 

Sistema Braille. Portanto, a educação linguística na época, como veremos na análise do 

relatório, estava vinculada ao ensino dessas três línguas: o francês, o latim, além da 

alfabetização em português. 

Por se tratar de pesquisa interdisciplinar na área dos estudos de linguagem e história das 

ciências, especificamente, um estudo no campo da Historiografia Linguística, o referencial 

teórico está vinculado às obras de Konrad Koerner (1996) e Pierre Swiggers (2012), como 

supracitado, salientando-se a interseção entre a História e a Linguística. É a partir da História, 

em consonância com os elementos linguísticos relativos à prática linguística efetiva da época 

oitocentista, que esse estudo interdisciplinar do conhecimento linguístico irá descrever e 

explicar a evolução desse conhecimento, no Brasil do século XIX, a fim de evidenciar a 

importância da linguagem para os cegos.  
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Para desenvolver a narrativa meta-historiográfica, será necessário analisarmos o 

histórico de instituições, os círculos intelectuais e a rede de conhecimento estabelecida para a 

difusão do Sistema Braille no mundo e no Brasil. No Brasil do século XIX, durante o Primeiro 

e o Segundo Reinados, inicia-se a organização do sistema escolar público nacional, conforme 

previsto na Constituição Política do Império do Brasil, de 25 de março de 1824: 

Título 8º: Das Disposições Geraes, e Garantias dos Direitos Civis, e Politicos dos 
Cidadãos Brazileiros. 
Art. 179. A inviolabilidade dos Direitos Civis, e Politicos dos Cidadãos Brazileiros, 
que tem por base a liberdade, a segurança individual, e a propriedade, é garantida pela 
Constituição do Imperio, pela maneira seguinte. 
XXXII. A Instrucção primaria, e gratuita a todos os Cidadãos. 
XXXIII. Collegios, e Universidades, aonde serão ensinados os elementos das 
Sciencias, Bellas Letras, e Artes (BRASIL, 1824). 

 
A instrução primária e gratuita para todos os cidadãos, garantida pela Constituição de 

1824, incluiria a população de cegos e surdos no Brasil, a partir da fundação do Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos. O início do processo de criação de um sistema nacional de ensino 

no Brasil oitocentista ocorre com a criação do Colégio Pedro II, em 1837. A terceira instituição 

de ensino oficial do país, após a Independência, em 1822. Em seguida, foram criados o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos, em 1854, e o Collegio Nacional de Surdos-Mudos, em 1856, o 

que visaria a garantir o acesso à educação primária da população, a partir da educação 

especializada (RANGEL; GOMES, 2010, p. 2). 

O Instituto Benjamin Constant é um dos fenômenos que pode ser observado pela 

História das Ciências, através de análise das redes científicas que estão em seu surgimento, no 

contexto do século XIX. Dois documentos são centrais para compreendermos esse processo de 

difusão do Sistema Braille no Brasil oitocentista: o regimento de 1854 e o relatório de 1858. 

Ambos se relacionam a um projeto comum que era o de promover a educação inclusiva no 

Brasil da época. 

Esses dois documentos, que selecionamos para nossa pesquisa dentro do recorte 

temático da Historiografia Linguística, servem-nos também para a reconstituição do processo 

de ensino-aprendizagem da época, sobretudo aquele relacionado ao Sistema Braille que 

inspirou a criação do instituto no século XIX. Em nossa narrativa sobre o pensamento 

linguístico, é nosso objetivo o resgate dessa importante memória cultural, para demonstrarmos 

que a educação linguística inclusiva é um projeto de longo prazo na sociedade brasileira e o 
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fomento às políticas inclusivas é um dos elementos construtores da identidade nacional1 no 

Brasil. 

Assim, nossa pesquisa se vincula ao campo geral dos estudos de linguagem, sobretudo 

aos estudos da linha de pesquisa: História, política e contato linguístico, no âmbito da 

Universidade Federal Fluminense. Além da vinculação com a universidade, utilizaremos 

documentos oriundos do Museu Casa de Benjamin Constant e do próprio Instituto Benjamin 

Constant, que nos facultou acesso a seus acervos. O relatório de 1858 está arquivado atualmente 

no Museu Casa de Benjamin Constant. 

Dessa forma, nossa narrativa meta-historiográfica buscará descrever e analisar como o 

Sistema Braille, o sistema de escrita tátil para pessoas cegas ou de baixa visão, criado no século 

XIX por Louis Braille, na França, foi implantado no Brasil oitocentista. Analisaremos como o 

pensamento linguístico de Louis Braille influiu na fundação do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos, em 1854, e como foi implantado na prática, a partir da leitura do relatório do ano de 

1858, do mesmo instituto. A rede científica a que se vincula a fundação do instituto advém de 

uma cooperação entre o Brasil e a França oitocentistas, como fruto de um debate político 

travado na sociedade brasileira da época. 

Por se tratar a educação inclusiva de pessoas cegas e com baixa visão de um assunto 

interdisciplinar, analisaremos em diversas perspectivas e aspectos o tema, sendo nosso principal 

escopo a descrição e análise meta-historiográfica do pensamento linguístico, o que fica mais 

patente na leitura do relatório de 1858. Entretanto, cumpre salientar que a corrente de 

pensamento que formava o “clima de opinião” (climate of opinion), o clima intelectual, da 

época era o positivismo, também chamado de cientificismo. A recepção do Positivismo é 

patente no pensamento de Benjamin Constant (1836-1891), figura de relevo para o Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos. 

Outro personagem histórico central nesse processo de implantação do Sistema Braille 

no Brasil foi, certamente, José Álvares de Azevedo (1834-1854) que, mesmo não tendo atuado 

diretamente no instituto devido à morte precoce, participou do debate público que antecedeu a 

 
1 Fiorin explica que: “A identidade nacional é construída, dialogicamente, a partir de uma autodescrição da cultura. 
Dois grandes princípios regem as culturas: o da exclusão e o da participação. Com base neles, elas autodescrevem-
se como culturas da mistura ou da triagem. A cultura brasileira considera-se uma cultura da mistura” (2009, p. 
115). O autor diz que “a cultura brasileira euforizou de tal modo a mistura que passou a considerar inexistentes as 
camadas reais da semiose onde opera o princípio da exclusão: por exemplo, nas relações raciais, de gênero, de 
orientação sexual etc. A identidade autodescrita do brasileiro é sempre a que é criada pelo princípio da participação, 
da mistura. Daí se descreve o brasileiro como alguém aberto, acolhedor, cordial, agradável, sempre pronto a dar 
um ‘jeitinho’. Ocultam-se o preconceito, a violência que perpassa as relações cotidianas etc. Enfim, esconde-se o 
que opera sob o princípio da triagem” (2009, p. 124). 
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sua criação, divulgando o Sistema Braille no Brasil. Depois de uma estadia na França, o jovem 

José Álvares de Azevedo, que era cego, teve contato com o Sistema Braille. Ele trouxe ao Brasil 

técnicas de alfabetização para cegos, ensinando outros cegos, como Adélia Sigaud, filha do Dr. 

Francisco Xavier Sigaud, médico da Corte Imperial. Sua experiência foi fundamental para a 

implantação do Sistema Braille no Brasil e a fundação do instituto, ainda à época do Império. 

O debate de implantação da educação pública inclusiva, nesse contexto do Brasil 

oitocentista, foi desenvolvido pela recepção do pensamento de Louis Braille, que serviu como 

fonte e modelo para a implantação da instituição por D. Pedro II, o qual participou diretamente 

do desenvolvimento do instituto. Descreveremos e analisaremos a história do Sistema Braille, 

sua origem e recepção no Brasil, inicialmente por José Álvares de Azevedo e, em seguida, pelo 

trabalho do Imperial Instituto de Meninos Cegos.  

O modelo teórico de análise dos documentos, para estabelecimento de uma narrativa 

meta-historiográfica do pensamento linguístico, seguirá a proposta de Swiggers quanto aos 

domínios da epi-historiografia e da meta-historiografia, iniciando com a modelagem teórica 

proposta por Koerner - na análise de fontes documentais - para contextualização e descrição do 

“clima de opinião” científico da época, assim como o pensamento linguístico, relacionado à 

corrente positivista do século XIX. Quanto à meta-historiografia linguística, analisaremos os 

conceitos científicos apresentados nos documentos e os metatermos presentes nos documentos 

oficiais, em relação à educação linguística. Concernente aos principais conceitos trabalhados 

na Historiografia Linguística, Swiggers (2013) sistematiza da seguinte forma: 

I - Pontos/entrelaces de “ancoragem” (anchoring points): 
a) entidades individuais: textos, autores, usuários. 
b) continua: redes, instituições, escolas, grupos (theory groups), círculos, sociedades. 
II - Linhas de desenvolvimento: 
a) rumo evolutivo: mudança, revolução, “conversão, progresso, estagnação/regressão, 
conservação/perda/rejeição/recorrência, continuidade/descontinuidade, inovação, 
antecipação.  
b) relações com o tempo: fonte, modelo, influência, “abrangência referencial” (fr. 
horizon de rétrospection), embate de teorias (ing. theory clash). 
c) etapas da evolução: programa de investigação, tradição (nacional, étnica, 
geográfica, modelada, linguístico-cultural, “tópica”), cinosura, paradigma. 
III - Conteúdos/ formatos/ estratégias. 
a) “rotulagem” (labeling): aqui se põem os termos para referir-se a um modelo, uma 
teoria, uma abordagem. 
b) em relação a formatos: 
b.1) conceitos e princípios teóricos. 
b.2) técnicas e estilos de descrição (por exemplo, Word and Paradigm, Item and 
Process, Item and Arrangement). 
b.3) termos T-teoréticos. 
c) estratégias: “deslocamento de conceitos”, transposição, negociação, (ing. 
bargaining), empréstimo, adaptação, recontextualização, estratégias (retóricas e 
institucionais) de promoção ou descarte de teorias (SWIGGERS, 2013, p. 47-48). 
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Buscaremos, por fim, analisar o uso de materiais didáticos para o ensino do Sistema 

Braille no Brasil oitocentista, descrevendo o uso de equipamentos de impressão tipográfica e 

como se organizou a adaptação do sistema francês à língua portuguesa. Procuraremos também 

evidenciar quais foram os cientistas, professores e médicos envolvidos nesse processo, isto é, o 

círculo intelectual participante da implantação do Sistema Braille no Brasil oitocentista, que 

contou com a ajuda do próprio imperador D. Pedro II. Enfim, tentaremos resgatar nomes e 

personagens históricos que tenham sido fundamentais para a implantação do Sistema Braille no 

Brasil, atualizando o debate sobre esse processo histórico, cultural e científico na Historiografia 

Linguística do Brasil. 

A educação linguística no Brasil do século XIX estava vinculada aos debates do idioma 

nacional, desde a criação do Colégio Pedro II, em 1837. A fundação do Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos, em 1854, é um marco ao propor a educação inclusiva nesse momento de 

formação da identidade nacional no Brasil. Dessa forma, podemos afirmar que a educação 

inclusiva é um elemento da identidade nacional, desde a sua origem. Outra instituição que 

corrobora essa afirmação é o Collegio Nacional de Surdos-Mudos, fundado em 1856. 

Além da educação inclusiva, podemos encetar uma reflexão sobre o Instituto Benjamin 

Constant como patrimônio cultural, situando sua fundação no contexto de criação do sistema 

nacional de ensino, dentro de uma perspectiva de educação linguística, quanto à adoção do 

Sistema Braille no Brasil. Nesse aspecto, cumpre salientar que não foram inovações científicas 

recentes que criaram a educação inclusiva no Brasil, e a abordagem historiográfica nos auxiliará 

a interpretar os primeiros momentos desse processo, que foram fundamentais na construção da 

identidade nacional no século XIX e perduram de forma contínua até os dias atuais.  

A fundamentação teórico-metodológica e os modelos empregados pela Historiografia 

Linguística têm como escopo o processo de desenvolvimento de uma descrição e análise meta-

historiográfica, que evidencie o pensamento linguístico de determinada corrente de 

pensamento, autor ou texto. Konrad Koerner (1996) define que há princípios a serem seguidos 

na construção dessa narrativa historiográfica, nomeadamente, os princípios de 

“contextualização”, “imanência” e “adequação teórica”, que vão como etapas sucessivas na 

interpretação dos documentos, como supracitado. 

Em relação à contextualização, temos na pesquisa o Brasil oitocentista, isto é, o Império 

do Brasil à época do Segundo Reinado, sendo a criação do sistema nacional de educação à 

época o contexto em que o Imperial Instituto dos Meninos Cegos é fundado, em 1854. Em 

relação à imanência, abordaremos as correntes de pensamento e os círculos intelectuais, como 

o positivismo e o cientificismo no século XIX e o próprio pensamento linguístico do Sistema 
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Braille do século XIX. Os documentos da época e desse contexto são relacionados à criação do 

Sistema Braille e sua difusão. Já em relação ao princípio de adequação teórica, faremos uma 

análise do relatório de 1858, buscando interpretar como era o processo de educação linguística 

da época. 

Por outro lado, no modelo teórico-metodológico proposto por Swiggers (2012), ocorre 

a divisão da narrativa meta-historiográfica em epi-historiografia e meta-historiografia. A epi-

historiografia se ocupa do debate sobre os agentes do conhecimento, como cientistas, 

professores, políticos, círculos acadêmicos e instituições e material produzido por esses grupos, 

como livros, artigos acadêmicos, relatórios, leis. Já a meta-historiografia é a construção da 

narrativa historiográfica desenvolvida atualmente sobre o fato histórico, é o modus dicendi e a 

análise historiográfica per se, que Swiggers divide em: construtiva, crítica e contemplativa. 

Utilizaremos os modelos teóricos de ambos, ao longo de nossa dissertação, para elaborar 

nossa análise, que será dividida em duas partes. Na primeira parte, abordaremos a vida de Louis 

Braille, o surgimento do Sistema Braille, sua estrutura e metatermos. Falaremos também sobre 

José Álvares de Azevedo. Na segunda parte, em nossa análise, trabalharemos com dois 

documentos como fonte: o regimento provisório de 1854 e o relatório de atividades de 1858, 

baseado na visita do imperador D. Pedro II à instituição. Uma reflexão sobre o contexto político 

e acadêmico no Brasil oitocentista, analisando a recepção do Sistema Braille, a fundação do 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos e, por fim, a corrente de pensamento do positivismo, de 

que Benjamin Constant seria um expoente. Nossa narrativa historiográfica tem como interesse 

central a análise do pensamento linguístico da época. 

O início do trabalho com as fontes documentais foi desenvolvido pela leitura das fontes 

impressas originais, obtidas no Museu Casa de Benjamin Constant. Os documentos serão 

transcritos conforme o original, havendo intervenções no original apenas quando necessário, 

para a compreensão, com atualização ortográfica, sem acréscimos.  

Quanto à análise de conceitos linguísticos e gramaticais, os chamados metatermos, 

buscaremos evidenciar como o Sistema Braille foi adaptado à língua portuguesa no Brasil 

oitocentista, destacando o papel dos pioneiros nesse processo, que se constituiu como um 

processo de tradução da técnica oriunda de contexto acadêmico francês para o Brasil. Dessa 

forma, analisaremos a rede de cooperação formada entre Brasil e França na época de fundação 

do Imperial Instituto de Meninos Cegos, procurando evidenciar elos, descrever vínculos e 

interações entre cientistas de ambos os países no século XIX. 

Nessa perspectiva, nossa pesquisa estará fundamentada na Historiografia Linguística, 

articulando os aspectos social, linguístico e histórico, ao abordar aspectos internos (cognitivos) 
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e aspectos externos (social e individual), no desenvolvimento do pensamento linguístico. Desse 

modo, a interpretação dos textos históricos resultará em uma leitura atual que busca demonstrar 

a continuidade das atividades desenvolvidas no Instituto Benjamin Constant. 

Nossa pesquisa se desenvolverá também a partir do método filológico e de crítica 

textual, com aparato necessário para a leitura dos documentos. Para efeitos de organização de 

nossa pesquisa, dividimos nossa pesquisa em algumas partes, que se iniciou no levantamento 

de fontes até chegarmos à leitura e transcrição dos documentos:  

1. Fase de exploração de campo: visitação ao espaço de pesquisa Museu Casa de 

Benjamin Constant e ao Instituto Benjamin Constant; 

2. Coleta de dados: análise documental, cópia de documentos; 

3. Organização e análise de dados: ordenação dos dados, transcrição documental e 

análise final. 

Já na fase exploratória, interpretaremos os documentos em relação ao contexto do Brasil 

oitocentista, o que veremos mais a seguir. 

 

2.2 Fundamentos teóricos da Historiografia Linguística 

 

A Historiografia Linguística surgiu como área de investigação no âmbito acadêmico 

durante o século XX, a partir dos anos 70, tendo se tornado reconhecida como atividade 

científica, cujo campo de investigação é autônomo (SWIGGERS, 2013). Ao longo desses anos, 

a Historiografia Linguística amadureceu e, ciente das exigências metodológicas e 

epistemológicas de uma disciplina, ganhou visibilidade e se consolidou na Europa e em outros 

países. No Brasil, seu surgimento data a década de 90, relacionado a pesquisas no Centro de 

Documentação em Historiografia Linguística (CEDOCH), no âmbito da Universidade de São 

Paulo, e em outros centros acadêmicos.  

Durante o VII MiniENAPOL2 (2013), Pierre Swiggers esteve presente à frente de um 

minicurso, além de ter contribuído com dois textos para o primeiro Cadernos de Historiografia 

Linguística do CEDOCH. Esse evento contava com a participação de vários alunos de pós-

graduação (doutorado e pós-doutorado) da Universidade de São Paulo, Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e Universidade Federal Fluminense. Em seu texto Linguistic 

Historiography in Brazil: Impressions and Reflections (Historiografia Linguística no Brasil: 

 
2 Tradicional evento do Departamento de Linguística da USP, porém em uma versão menor que o evento 
ENAPOL. Trata-se de um encontro relativo a uma área específica, como é o caso do MiniENAPOL de 
Historiografia Linguística. 
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impressões e reflexões), o teórico afirma ter tido a impressão de “um forte senso/necessidade 

de institucionalização da historiografia linguística”3 (2015, p. 3, tradução nossa). Sobre as 

apresentações, Swiggers ficou sensibilizado com a consciência metodológica e a preocupação 

com questões meta-historiográficas e concluiu que: 

há muito trabalho interessante a ser realizado no campo da historiografia da linguística 
brasileira. Por um lado, ainda há muito a ser feito em termos de estudo de autores, 
textos, currículos acadêmicos, etc.; por outro lado, há muito que a se fazer em termos 
de perspectivas: a história da linguística do Brasil não se presta apenas a um estudo 
do ponto de vista da história da ciência, mas também de uma perspectiva 
sociolinguística e sociológica, de um ponto de vista ecológico-linguístico e de um 
ponto de vista da história institucional e da história cultural (SWIGGERS, 2015, p. 7, 
tradução nossa). 4 
 

Ao longo de mais de meio século de escrita da história sobre a linguística, Ernst Frideryk 

Konrad Koerner (2014, p. 18) explica ser possível identificar quatro tipos de atividade de escrita 

da história, distintos em relação ao “período específico do desenvolvimento desta disciplina” e 

aos “diferentes motivos para os autores se dedicarem a esta atividade.” Ele os nomeia como 

histórias de compilação, histórias comemorativas ou propagandísticas, histórias isoladas da 

Linguística e, por último, a historiografia linguística. Esse último tipo, segundo Koerner (2014, 

p. 18), expandiu-se nas últimas quatro décadas e “deveria ser chamado de ‘historiografia 

linguística’, em contraste com a designação não descritiva ‘história da linguística’, para 

assinalar um importante desenvolvimento na escrita da história sobre a linguística.”  

O primeiro tipo, histórias de compilação, é caracterizado por Koerner como um 

momento em que se acreditava ter elaborado um quadro teórico bem definido para que qualquer 

investigador pudesse dar andamento à pesquisa, por isso não havia necessidade de se repensar 

na metodologia. Segundo o autor, o resultado desse pensamento foi a “compilação de histórias 

que consideram a evolução da área como tendo decorrido de uma forma essencialmente 

unilinear, com os desenvolvimentos mais recentes a representarem um avanço relativamente a 

atividades anteriores” (KOERNER, 2014, p. 18).  

Quanto ao segundo tipo, destaca-se um período de movimentos que faziam oposições a 

doutrinas em vigor ou que já haviam sido apreciadas (KOERNER, 2014, p. 20). Já o terceiro 

tipo é tipificado por uma atividade de escrita da história que não defendia uma doutrina 

 
3 My second impression was one of a strong sense of (the need for) institutionalization of linguistic historiography 
[...] 
4 In conclusion, there is much interesting work to be undertaken in the field of the historiography of Brazilian 
linguistics. On the one hand, there remains much to be done in terms of study of authors, texts, academic curricula, 
etc.; on the other hand, there is much that remains to be done in terms of perspectives: the history of Brazilian 
linguistics lends itself not only to a study from the point of view of the history of science, but also from a 
sociolinguistic and sociological point of view, from an ecological-linguistic point of view, and from the point of 
view of institutional history and cultural history. 
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específica, nem almejava debater sobre novos rumos do quadro teórico de investigação 

(KOERNER, 2014, p. 21). De acordo com a análise de Koerner: 

Se esta terceira forma de apresentar a história da linguística poderia ter sido o 
resultado de uma escolha individual, na verdade, parece expressar o esforço de uma 
geração inteira de investigadores, particularmente na reconstrução de uma disciplina 
depois da sua quase total destruição após uma guerra mundial (KOERNER, 2014, p. 
22).  
 

No tocante ao quarto tipo, atualmente designado de historiografia linguística, Koerner 

ressalta que muitos investigadores sentiram a necessidade de uma nova forma de escrita da 

História, que além de focar no “passado linguístico como uma parte integrante da própria 

disciplina”, apresentaria “uma atividade fundada em princípios bem definidos, que pode 

competir, em termos de solidez do método e rigor de aplicação, com os da própria Linguística” 

(KOERNER, 2014, p. 22-23). 

A historiografia linguística surge então para ocupar um lugar no meio acadêmico como 

uma disciplina que irá fornecer ao linguista subsídios para que ele conheça como o seu próprio 

campo de estudo se desenvolveu, ou seja, ela apresenta reflexões metalinguísticas. Trata-se de 

uma visão mais crítica e metodológica da linguística, considerada como objeto de estudos da 

história das ciências. Expõe, dessa forma, um quadro teórico com contornos mais bem definidos 

do que a simples história da linguística, como objeto de estudos.  

A historiografia linguística representa também uma importante contribuição para o 

conhecimento da história das ideias linguísticas e do pensamento linguístico. Além disso, o 

desenvolvimento dessa disciplina prioriza experiências que beneficiarão o linguista como 

estudioso e como crítico no tocante à apreciação de novas teorias. 

A criação da revista Historiographia Linguística, no ano de 1973, foi de suma 

importância para o avanço dessa teoria. A década de 80 também foi palco de grandes discussões 

sobre como abordar adequadamente essa teoria. Buscavam princípios e procedimentos 

metodológicos que a sistematizassem. Ademais, outras publicações foram surgindo na 

sequência, o que atestava a ascensão dessa disciplina e sua solidificação. Sobre esse momento, 

Koerner ainda salienta: 

Outro sinal de que a história da linguística se tornou uma área de atividade científica 
mais madura é a sua geral profissionalização. Em 1978, o primeiro International 
Conference on the History of the Language Sciences (ICHoLS) teve lugar em Ottawa, 
Canadá, no mesmo ano em que a Société d’Histoire et d’Épistémologie des Sciences 
du Langage (S.H.E.S.L.) foi fundada em Paris. Em 1984, a Henry Sweet Society for 
the History of Linguistic Ideas (HSS) foi estabelecida em Oxford e desde então 
surgiram várias sociedades semelhantes internacionais e regionais, como por 
exemplo, a sociedade holandesa Geschiedenis van de Taalwetenschap (Amsterdam) 
e a alemã Arbeitskreis Geschichte der Sprachwissenschaft (Münster) (KOERNER, 
2014, p. 25). 
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2.3 Definições, objetivos e objeto da Historiografia Linguística 

 

Para a delimitação desta pesquisa, a respeito da conceituação da historiografia 

linguística e dos demais tópicos, são apresentadas as contribuições de dois pesquisadores, 

referências nos estudos da historiografia linguística: Koerner e Swiggers. Autores brasileiros, 

como Bastos (2018; 2019), Palma (2019), Altman (2012) e Batista (2015; 2016; 2018), que 

contribuem com seus estudos no cenário brasileiro, também serão citados neste trabalho. 

Sobre a definição de historiografia linguística, Koerner esclarece: 

Hoje em dia, o que é normalmente referido como ‘historiografia linguística’ (forma 
abreviada da designação mais precisa ‘historiografia das ciências da linguagem’, em 
que o termo ‘ciência’ no sentido estrito da ‘ciência natural’ é claramente evitado) 
constitui uma investigação metodologicamente informada e a apresentação de 
acontecimentos passados na evolução da disciplina designada de ‘linguística’ ou 
‘ciências da linguagem’ (KOERNER, 2014, p. 17). 

 
Com essa definição, Koerner deixa claro que o termo “ciências” deve ser apreendido 

em um sentido amplo. O termo “ciências”, escrito no plural, demonstra que o termo se refere a 

qualquer ciência cujo foco de estudo é a linguagem. O interesse aqui é o curso evolutivo das 

ciências da linguagem. Além disso, o autor esclarece que não se trata de uma mera narração de 

fatos que ocorreram em um determinado período do passado, mas se trata de uma investigação 

baseada em princípios científicos. 

No tocante a essa questão, Koerner explica a distinção entre historiografia linguística e 

história da linguística, além da meta-historiografia: 

Se a atividade de estabelecer as res gestae do estudo da linguagem é chamada de 
‘historiografia linguística’, o seu resultado deveria ser designado de ‘história da 
linguística’. Por outras palavras, a ‘história da linguística’ é o produto e não a 
atividade de a estabelecer. A permanente discussão em torno de questões relativas ao 
método, à filosofia e à epistemologia é chamada de ‘meta-historiografia’ (KOERNER, 
2014, p. 17). 
 

Swiggers (2013, p. 41) também afirma que a historiografia linguística trata da 

investigação de como as ideias e práticas linguísticas se desenvolveram. O autor apresenta uma 

definição ampla e detalhada dessa disciplina: 

A historiografia linguística é o estudo interdisciplinar do curso evolutivo do 
conhecimento linguístico; ela engloba a descrição e a explicação, em termos de fatores 
intradisciplinares e extradisciplinares (cujo impacto pode ser ‘positivo’, i.e. 
estimulante, ou ‘negativo’, i.e. inibidores ou desestimulantes), de como o 
conhecimento linguístico, ou mais genericamente, o know-how linguístico foi obtido 
e implementado (SWIGGERS, 2010, p. 2). 

 

E salienta que essa definição ocasiona duas consequências. A primeira diz respeito à 

interdisciplinaridade desse estudo. Swiggers (2010, p. 2) cita a linguística, a história, a filosofia 
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e a sociologia da ciência como disciplinas que interagem com o estudo da historiografia 

linguística e, nessa interação, os conhecimentos pertencentes a cada disciplina se associam para 

que a condução da pesquisa resulte em um estudo profundo e pertinente.  Quanto à segunda 

consequência, o autor comenta sobre o ponto de partida do estudo e o caminho a percorrer. 

Assim sendo, Swiggers declara que: 

a historiografia linguística tem que partir de uma fase heurística, e avançar através de 
uma análise “argumentativa” e de uma síntese histórico-comparativa, em direção a 
uma hermenêutica historicamente fundamentada do conhecimento/know how 
linguístico (SWIGGERS, 2010, p. 2).  

 

Dessa forma, o objetivo do historiógrafo é resgatar a história dessas ideias linguísticas 

e traçar a sua evolução. Para isso, o historiógrafo tem como objeto de análise os textos, os quais 

compreendem documentos ou acervos, publicados ou não. A esse respeito, Pierre Swiggers 

declara: 

Os textos que o historiógrafo (ou o historiador) da linguística deve estudar podem ser 
considerados o “reflexo (ou depósito) material” da história da linguística. A história 
da linguística se pode definir como o conjunto cronológico e geográfico dos 
acontecimentos, dos fatos, dos processos de conceptualização e de descrição, e dos 
produtos que moldaram a tradição do pensamento e da práxis linguísticos 
(SWIGGERS, 2013, p. 42).  
 

A partir desse conceito de Swiggers, pode-se afirmar que a historiografia linguística 

entende a língua como um produto histórico e, por ser um produto histórico, a língua é o 

resultado das tradições e dos acontecimentos históricos. Sobre essas tradições, Swiggers 

esclarece: 

Na história da linguística há tradições (‘étnicas’ ou ‘geográficas’ ou ‘culturais’) que 
se diferenciam por sua emergência e seu desenvolvimento, por sua dinâmica interna, 
por seu caráter aberto ou fechado com respeito a outras tradições, por sua abrangência 
perante o fenômeno da linguagem e pelo enfoque em áreas particulares do estudo de 
línguas (SWIGGERS, 2013, p. 42). 

 
Esses aspectos presentes na história das ideias linguísticas (políticos, sociais, 

econômicos, institucionais, geográficos ou culturais) estão materializados nos textos. Dessa 

forma, é possível delinear a trajetória da práxis linguística. Daí a dimensão da complexidade 

dessa atividade científica e de sua perspectiva interdisciplinar. Nesse sentido, Swiggers ainda 

ressalta: 

A história da linguística é um tecido integrado de acontecimentos pessoais e públicos 
(políticos, socioeconômicos, institucionais), de correntes intelectuais e culturais, de 
redes sociais, de fazeres centrados em línguas por si mesmas ou como meios para 
certos fins (basta pensar na linguística missioneira ou na história do fenômeno da 
tradução), de reflexões e processos conceituais que são subjacentes a vários tipos de 
atividade científica (SWIGGERS, 2013, p. 42). 
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Ademais, Swiggers esclarece que o objetivo central do historiador de “reconstruir o 

ideário linguístico e seu desenvolvimento através da análise de textos situados em seu contexto” 

(SWIGGERS, 2013, p. 43) suscita algumas inferências relacionadas a cada termo expresso no 

corpo do objetivo ou que constituem essa delimitação. Sendo assim, as palavras “reconstruir”, 

“ideário linguístico”, “análise de textos”, “contexto” e trajetória provocam alguns 

esclarecimentos.  

 De acordo com Swiggers, o ato de reconstruir remete a um trabalho realizado dentro de 

uma atividade científica e, portanto, é fundamental ser realizado sob a égide de princípios 

metodológicos. A historiografia linguística, na medida em que é direcionada para uma teoria, 

demanda a formação de um linguista, a fim de que seja viável um estudo adequado do ideário 

linguístico e, consequentemente, resulte em ganhos significativos para a disciplina.  

A análise de textos pressupõe uma fase heurística e uma fase hermenêutica. O termo 

“contexto” evidencia que o trabalho não só será direcionado ao cenário intelectual ou 

linguístico, como também ao socioeconômico, político, geográfico. Por fim, para entender essa 

trajetória linguística e proceder à análise é preciso ter um conhecimento relativamente amplo, 

principalmente um conhecimento histórico (SWIGGERS, 2013).  

Batista (2015) resume perfeitamente as considerações descritas acima: 

Sendo assim, a realidade histórica, com seus documentos e vestígios, é construída 
constantemente pelas perspectivas analíticas que a tomam como objeto de observação 
a partir de diretrizes teórico-metodológicas, neste caso aquelas assumidas pela 
Historiografia da Linguística. Coloca-se como função desse recorte teórico interpretar 
saberes sobre a linguagem humana (considerados como documentos históricos) tanto 
em sua dimensão interna (o que os documentos/textos históricos dizem, como dizem, 
por que o dizem), quanto em sua dimensão externa (o contexto histórico-social em 
que documentos/textos históricos são legitimados como parte de um processo 
científico e/ou intelectual) (BATISTA, 2015, p. 120). 
 

 

2.4 Historiografia Linguística: caminhos teórico-metodológicos 

 

Pode-se afirmar que atualmente a historiografia linguística não representa somente o 

relato de fatos passados, mas se consagra como uma disciplina acadêmica que, com princípios 

metodológicos e epistemológicos definidos, explica o processo de produção do saber linguístico 

num dado período histórico. Mais do que isso, significa dizer que o amadurecimento dessa 

atividade científica propiciou o entendimento de uma atividade interdisciplinar, apoiada pela 

interação com outras ciências, e a condução de uma narração histórica crítica sobre a práxis 

linguística.  
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Para tal, compreendeu-se que a língua, por ser um produto social, precisa ser analisada 

por uma maior perspectiva. Dessa forma, a historiografia linguística conduz um estudo focado 

não somente na linguagem, mas também nos aspectos atinentes àquela sociedade. Assim, ao 

analisar os textos, é importante estar atento ao contexto social da época. Essa prática demanda 

do historiógrafo um conhecimento maior sobre o período histórico a ser estudado e as 

implicações políticos, socioeconômicos e institucionais da época, além de ser necessário o 

entendimento sobre as correntes intelectuais vigentes de um dado período que possam ter 

causado influência sobre o pensamento linguístico.  

Koerner aborda esse ponto ao citar o termo “dupla perícia”, utilizado por Malkiel 

(1983). Significa que o historiador, além de possuir “conhecimento específico sobre um 

domínio científico”, “deve ter um bom conhecimento da história intelectual” (MALKIEL, 

1983; apud KOERNER, 1996, p. 47). Koerner (1996) considera ainda que o historiógrafo da 

linguística necessita mais do que uma dupla perícia. Para o autor, a dupla perícia deve ser 

entendida como uma “conditio sine qua non para qualquer um empenhado na pesquisa de 

acontecimentos passados e no desenvolvimento da linguística” (KOERNER, 1996, p. 47). E 

justifica seu ponto de vista, esclarecendo: 

Sem dúvida, a construção das verdadeiras bases da historiografia da linguística impõe 
grandes exigências à atividade acadêmica individual, amplitude de escopo e 
profundidade de assimilação, exigindo um conhecimento quase que enciclopédico da 
parte do investigador, dada a natureza interdisciplinar desta atividade (KOERNER, 
1996, p. 47).  

 
Portanto, para o desempenho de um estudo que requer uma gama de conhecimento, 

Koerner estabelece alguns princípios de investigação, os quais servirão como procedimentos 

metodológicos norteadores da pesquisa. Dessa maneira, Koerner justifica a estipulação desses 

princípios, relatando os problemas metodológicos: 

Há vários problemas metodológicos – e epistemológicos – que enfrenta o 
historiógrafo da linguística. Estes incluem questões de periodização, contextualização 
e, geralmente, procedimentos de investigação, assim como questões relativas às 
mudanças de ênfase na prática linguística atual, a identificação de diferentes fases de 
desenvolvimento num quadro teórico particular, ou em períodos de tempo mais 
amplos, e no papel de fatores externos, por exemplo, os sócio-políticos, na aceitação 
ou rejeição de um referencial teórico (KOERNER, 2014, p. 56-57).   
 

Além disso, ele ressalta o mau uso da metalinguagem:  

Há muitos exemplos nos relatos históricos modernos sobre as ideias dos séculos 
passados, em que ideias, conceitos e procedimentos foram mal compreendidos, 
deturpados, e distorcidos devido à falta de cuidado do autor no uso da 
‘metalinguagem’ (KOERNER, 1996, p. 59).   
 

E acrescenta a solução: 

A solução para o problema dos possíveis abusos da linguagem técnica por parte do 
historiógrafo da linguística pode estar na adoção dos três princípios que se seguem e 
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que, se bem que admitidamente ultrapassem a questão da metalinguagem, deveriam 
ter uma aplicação muito mais ampla na historiografia linguística (KOERNER, 2014, 
p. 58).  
 

Koerner (2014, p. 57) define a questão da metalinguagem como “a linguagem empregue 

para descrever ideias do passado sobre a linguagem e a linguística”. 

Marcondes e Lima comentam sobre a metalinguagem e a definem como: 

um recurso indispensável ao tratamento da língua, tornando-se, por conseguinte, uma 
ferramenta para o historiógrafo da língua, que identifica e descreve em documentos 
do passado da língua e do homem, sem se esquecer que ele, o pesquisador, é um 
homem da modernidade (MARCONDES; LIMA, 2013, p. 55). 
 

E ainda citam Almeida (2003, p. 92) que pondera sobre outras considerações acerca da 

metalinguagem:  

A metalinguagem pode ser esse recurso e está ao alcance de vários ramos do saber, 
uma vez que tudo pode ser transformado em linguagem. No que diz respeito à HL, a 
metalinguagem vai além das fronteiras de um conjunto de tecnologias para descrever 
as línguas em seus usos ou funções. É um conceito-chave enquanto diferenciador da 
linguagem, para que não se confundam os dois níveis em que ela permite operar: 
enquanto objeto de investigação e enquanto técnica de observação (ALMEIDA, 2003 
apud MARCONDES; LIMA, 2013, p. 55). 

 
A metalinguagem é um recurso indispensável para o historiógrafo. Porém o mau uso 

pode ocasionar distorções a respeito de ideias e conceitos das épocas passadas. Como forma de 

evitar esses problemas, Koerner apresenta três princípios (1996, p. 60): princípio da 

contextualização, princípio da imanência e princípio da adequação. Segundo Bastos e Palma 

(2019, p. 8), “o historiógrafo, como qualquer outro cientista, não trabalha sem princípios que o 

norteiem, visando à credibilidade de sua pesquisa.” 

a) Princípio da contextualização 

Esse princípio tem a ver com o “clima de opinião” do período histórico em questão. Por 

“clima de opinião”, entendem-se as interferências de fatores externos em relação à língua, que 

é um produto social. Em uma pesquisa historiográfica, há a necessidade de retomar o clima de 

opinião da época em estudo e apontar os fatores socioeconômicos e políticos que influenciaram 

a práxis linguística no período sob investigação. Como Koerner (2014, p. 58) afirma, “as ideias 

linguísticas nunca se desenvolveram independentemente de outras correntes intelectuais do 

período em que surgiram.” Sendo assim, o texto é a materialização dessas correntes intelectuais 

que marcaram toda uma sociedade e, consequentemente, o pensamento linguístico e os 

documentos produzidos em um período histórico.  

Acerca do clima de opinião, Koerner contribui:  

Basta lembrar que deve estar familiarizado tanto com aquilo a que Thomas S. Kuhn 
chamou de ‘ciência normal’, como com a atmosfera intelectual geral, os fatores 
extralinguísticos, a situação socioeconómica, etc., que, juntos, podem ter tido, de uma 
forma ou de outra, um impacto sobre as ideias acerca da linguagem e sobre as teorias 
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linguísticas e métodos de análise que são caraterísticos de um determinado período no 
desenvolvimento da ciência linguística. A noção paradigmática de Kuhn e o conceito 
de Carl Becker dum ‘clima de opinião’ – se redefinidos com o propósito de escrever 
a história da linguística – parecem-me ser os pilares sobre os quais uma historiografia 
linguística pode repousar (KOERNER, 2014, p. 12). 

 
De acordo com Bastos e Palma: 

O primeiro princípio refere-se às mais variadas correntes - filosóficas, políticas, 
econômicas, científicas e artísticas que, ao se interinfluenciarem, marcam 
indelevelmente todo um determinado período histórico, e dentro dele, portanto, o 
pensamento linguístico e a sociedade em geral. Isso nos impele a recorrer ao “clima 
de opinião” cultural da época em que determinado pensamento se desenvolveu; clima 
formado pelo endosso e pelo abandono de valores, a partir da revisão de paradigmas 
(BASTOS; PALMA, 2019, p. 8). 
 

Conforme Marcondes e Lima, o princípio da contextualização: 

consiste em levantar e resgatar o clima de opinião da época em que o documento foi 
produzido, remontando o seu contexto histórico-cultural, as concepções linguísticas, 
socioeconômicas e políticas. Por esse princípio, o pesquisador precisa entender e 
identificar as possíveis influências sobre o documento e estar atento ao editor, capa, 
tiragem, prefácio, introdução e sumário. Todos esses elementos, entre outros, servem 
de referência para que o historiógrafo relacione as referências e atribua sentidos ao 
documento (MARCONDES; LIMA, 2013, p. 55). 
 

b) Princípio da imanência 

Consiste na análise do texto, buscando um entendimento de forma completa, por meio 

dos conceitos imanentes ao próprio documento. Dessa maneira, o historiógrafo deve se ater à 

compreensão do texto sem nenhuma interferência de doutrinas atuais. Daí a compreensão de 

uma manifestação linguística no seu contexto histórico original. Assim, Koerner define esse 

princípio como um segundo passo que “consiste em tentar estabelecer uma compreensão 

completa do texto linguístico em questão, tanto do ponto de vista histórico como crítico, talvez 

até mesmo filológico” (KOERNER, 2014, p. 58).  

Outro ponto relevante observado por Koerner (2014, p. 59) refere-se ao procedimento 

quanto às terminologias e ao quadro teórico: “O quadro geral da teoria a ser investigada, assim 

como a terminologia usada no texto, deve ser definido internamente e não em referência à 

doutrina linguística moderna.” Essa explicação nos remete à questão da metalinguagem, citada 

por Koerner como uma solução para os possíveis problemas de distorções em relação ao uso 

das terminologias.  

Outros autores, como Bastos e Palma, também comentam sobre os pontos desse 

princípio:  

O segundo princípio diz respeito ao esforço do historiógrafo de entender o texto 
produzido no período enfocado de forma completa, histórica e criticamente, e 
filologicamente se possível, sem se desviar da fidelidade ao que foi dito, ou seja, cabe-
lhe respeitar não só o quadro geral da teoria em questão, como também as acepções 
terminológicas definidas internamente, e não em referência à doutrina linguística 
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moderna, qualquer que seja a linha teórica que o embase (BASTOS; PALMA, 2019, 
p. 8). 

 
 Marcondes e Lima também esclarecem acerca desse princípio: 

Consiste no levantamento de informações e na compreensão total do documento no 
que diz respeito às teorias linguísticas e históricas em circulação da época. O 
historiógrafo da língua apreende o passado e não intervêm com as concepções, dados 
e terminologias atuais durante o processo de interpretação. O princípio da imanência 
tem como objetivo restaurar e possibilitar a compreensão do documento e, juntamente 
com o princípio de contextualização, aparece como uma linha segura de interpretar 
historiografia (MARCONDES; LIMA, 2013, p. 55). 

 
c) Princípio da adequação  

Relativo ao princípio da adequação, Koerner faz um alerta para os historiógrafos. Os 

dois primeiros princípios são como pré-requisitos que possibilitam a atuação no princípio da 

adequação. Essa determinação tem seus motivos, já que o historiógrafo começa a introduzir 

aproximações terminológicas entre o passado e o presente no princípio da adequação. E para 

isso, é preciso que antes o historiógrafo tenha compreendido o trabalho linguístico em seu 

contexto original e sem interferências teóricas atuais, como foi explicitado nos itens acima.  

Consequentemente, Koerner (2014, p. 59) adverte que, somente após a rigorosa 

observância do princípio da contextualização e do princípio da imanência, “o historiógrafo pode 

aventurar-se a introduzir aproximações modernas do vocabulário técnico e do quadro 

conceptual apresentado na obra em questão”.  

Esse “aventurar-se” do historiógrafo no princípio da adequação permite uma avaliação 

dos conceitos terminológicos e das teorias ao se propor uma aproximação entre essas 

concepções do passado e do presente. Com isso, é possível detectar pontos de interseção, que 

representariam afinidades, no sentido de serem a continuidade das ideias linguísticas através 

dos séculos. Ou, ainda, a descontinuidade dos modelos teóricos causadas por fatores 

extralinguísticos diversos. 

Sobre esse assunto, Batista esclarece: 

Assim, um eixo de continuidades históricas se forma quando há adesão a saberes que 
já foram validados dentro de um campo e que têm reconhecimento de um grupo de 
pesquisadores; constrói-se, desse modo, uma tradição de pensamento. De maneira 
complementar, há também um eixo de descontinuidades históricas, no qual 
prevalecem a diferença, a oposição e a ruptura dentro de um campo de investigação 
científica (BATISTA, 2016, p. 303). 

 
A seguir, o comentário de Bastos e Palma sobre esse princípio: 

O terceiro princípio relaciona-se com a obediência aos dois primeiros. Diz respeito ao 
momento de o historiógrafo, de forma implícita, aventurar-se a introduzir 
aproximações modernas do vocabulário técnico e a construir um quadro conceitual de 
trabalho que permita a apreciação dos textos analisados, seus conceitos e teorias, com 
a constatação das afinidades de significado que subjazem a ambas as definições 
(BASTOS; PALMA, 2019, p. 9). 



34 
 

Em relação aos conceitos metodológicos difundidos por Swiggers (2010, p. 3), o autor 

discorre sobre a utilidade de se organizar o campo de pesquisa. Para isso, ele faz duas 

exigências. A primeira exigência do autor (2013, p. 44) diz respeito à inclusão do trabalho 

historiográfico em um organograma. 

 

Quadro 1 - Organograma proposto por Swiggers 
 
“realidades linguísticas” 
 
↑ 
 
tratamentos e reflexões: história da linguística 
 
↑ 
 
historiografia (descritiva e interpretativa) 
 
 
└ apoio documental: epi-historiografia 

 

└ base de referência teórica: meta-historiografia 

 

Fonte: SWIGGERS, 2013, p. 44 

 

Segundo Swiggers (2013, p. 44), existem três planos, cujas definições são 

indispensáveis à inclusão do trabalho historiográfico em um organograma: plano das realidades 

linguísticas, plano da epi-historiografia e plano da meta-historiografia. 

Conforme o organograma apresenta, a historiografia é uma narrativa descritiva e 

interpretativa sobre fatos ocorridos em um intervalo temporal. Swiggers também nomeia esses 

fatos como realidades linguísticas e declara (2013, p. 44) que o plano das realidades linguísticas 

“formam o ‘substrato’ de atividades práticas e teóricas por parte dos que se podem denominar 

‘atores’ da história da linguística.” Nesse caso, os “atores” são os historiógrafos que, no plano 

dos tratamentos e reflexões, colocam em prática operações linguísticas de análise, comparação 

ou classificações a respeito dessa história da linguística, a qual é o objeto de análise, descrição 

e narração para a historiografia linguística. Em busca de seu propósito, a historiografia baseia-

se no material documental e no referencial teórico. Nesse sentido, Swiggers (2013, p. 44) 

esclarece que a historiografia se apoia “em uma documentação biobibliográfica e contextual – 
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é o que se elabora como epi-historiografia – e se erige, em perspectiva metodológica e 

epistemológica, sobre uma meta-historiografia”.  

A epi-historiografia diz respeito aos agentes da historiografia e aos materiais 

produzidos, que servem de fonte de informação. Como agentes (SWIGGERS, 2010, p. 5), 

entendem-se “pesquisadores individuais, ou grupos de pesquisadores de uma língua”. E como 

materiais são compreendidos “papiros, manuscritos, livros, artigos, textos eletrônicos etc.” Os 

materiais produzidos pelos estudos dos historiógrafos também são considerados como 

elementos epi-historiográficos.   

Sobre os documentos, Bastos e Palma (2019, p. 11-12) classificam as gramáticas, os 

manuais didáticos, as antologias como objetos metalinguísticos. Já a lei, as cartas e os 

documentos oficiais são considerados como objetos não-metalinguísticos. Ainda sobre esse 

assunto, Bastos e Hanna declaram: 

O número de tópicos a serem pesquisados, e a maneira de analisá-los fará parte, 
inicialmente, de um entendimento global do significado de ‘texto’. Como objeto 
primário, o texto merece atenção especial, seja ele fonte primária ou secundária – 
incluído os textos publicados e não publicados, cartas , notas, artigos, anúncios 
impressos ou animados, canções, fotos, filmes, documentários, entrevistas, narrativas 
orais, ou quaisquer formas de informação que poderão integralizar o ponto de vista do 
historiógrafo, hodiernos aos fatos analisados ou não – falamos aqui de todo tipo de 
referências que possam ser utilizadas para compor a história de seu tempo (BASTOS; 
HANNA, 2018, n.p.). 

 

A meta-historiografia consiste em um campo de reflexões sobre as práticas 

historiográficas e os produtos consequentes dessas práticas. Swiggers (2010, p. 5) aborda três 

atividades da meta-historiografia: a meta-historiografia construtiva, a meta-historiografia 

crítica e a meta-historiografia contemplativa. 

A meta-historiografia construtiva, assim como o nome indica, preocupa-se com a 

elaboração de um modelo que sirva como exemplo para as narrativas historiográficas, além de 

versar sobre a metalinguagem, no intuito de que ela seja adequada. 

A meta-historiografia crítica trata-se de uma avaliação dos produtos resultantes das 

práticas historiográficas, considerando os documentos e os princípios metodológicos e 

epistemológicos da pesquisa. 

A meta-historiografia contemplativa (2010, p. 5) refere-se “à definição do objeto e do 

status da historiografia linguística, aos fundamentos e à justificativa de formatos e perfis 

historiográficos, e a problemas ‘transcendentes’, tais como o conceito de ‘fato histórico’, ou a 

noção de ‘verdade’ na história da linguística”. 

Para efetivar a análise historiográfica proposta por Swiggers, é preciso compreender 

alguns fundamentos teóricos basilares. O conhecimento sobre a linguagem é contextualizado 
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em relação ao período específico da história, à sociedade e à cultura da época. Isso significa 

dizer que determinados ideais e posicionamentos sobre a linguagem dependiam de sua 

legitimação para circularem no interior da comunidade.  Equivale, portanto, ao clima de opinião 

suscitado por Koerner. Essa recepção das ideias linguísticas é estabelecida em termos de 

continuidade e descontinuidade. Dessa forma, existem duas perspectivas: uma cumulativa e 

outra de ruptura.  

No caso, a continuidade traz a percepção cumulativa, ou seja, as ideias de determinadas 

correntes são acumuladas com as ideias vigentes ou tradicionais. E a descontinuidade gera 

ruptura entre as ideias, e determinados saberes são esquecidos na linha temporal do 

desenvolvimento da história das ideias linguísticas. Além disso, no plano dos tratamentos e 

reflexões, o historiador precisa ter consciência de que a historiografia linguística é um campo 

interdisciplinar justamente como condição para alcançar seus ideais explicativos e 

interpretativo. Além disso, torna-se igualmente relevante compreender que, ao analisar seu 

objeto, o historiógrafo pode optar por diferentes perspectivas de narração interpretativa.  

Já a segunda exigência refere-se à organização do trabalho, cabendo aqui a distinção de 

três fases constituintes da atividade historiográfica: a fase heurística, a fase hermenêutica e a 

fase executiva. 

 A fase heurística consiste em algumas tarefas a serem cumpridas no que tange à 

organização dos dados, das ideias e terminologias, para dar prosseguimento à pesquisa. 

Swiggers (2013, p. 44) detalhou cada passo: “informar-se sobre as fontes e sua disponibilidade; 

ler os textos-fontes; ‘catalogar’ ideias, os pontos de vista e a terminologia; contextualizar as 

ideias, os termos”.  

A fase hermenêutica refere-se à fase da interpretação dos dados, a qual se fundamenta 

na categoria interpretativa geral (conceitos mais gerais da metodologia, da história das ciências 

e de outros conceitos mais gerais para a historiografia) e na categoria interpretativa específica 

(conceitos metodológicos específicos). Essa fase está ligada ao plano de tratamentos e reflexões 

do organograma, já que ela implica aquelas operações linguísticas citadas anteriormente, que 

fazem parte desse plano. Ou seja, a palavra ‘interpretação’ subentende análises, comparações, 

classificações e regulações, as quais são fundamentadas desde conceitos mais gerais (categoria 

geral) até acepções técnicas e específicas (categoria específica) sobre as estruturas linguísticas. 

Já a fase executiva está relacionada com as escolhas que o historiógrafo irá fazer. Ele 

terá de decidir quais caminhos irá percorrer, isto é, em quais parâmetros ele irá se fundamentar 

para colocar em execução a demonstração dos resultados obtidos com a investigação. Conforme 

Swiggers (2013, p. 45), esses modelos podem ser apresentados baseados em três dimensões: a 
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dimensão do formato de exposição, a dimensão da intencionalidade do historiógrafo e a 

dimensão do programa cognitivo.  

A dimensão do formato de exposição refere-se ao contorno que se pretende dar à 

pesquisa historiográfica. Será ela uma narração sequencial das realidades linguísticas ou será 

definida em um formato de tópico, em que se apresenta o estudo de algum ponto principal ou 

de um tipo de problema. Ou ainda pode ser a combinação das duas opções acima, denominada 

por Swiggers de “forma combinatória” (2013, p. 45). Aqui o historiógrafo opta por revelar “o 

contexto e o conjunto de pontos de vista em determinada época da história da linguística” 

(SWIGGERS, 2013, p. 45). 

A dimensão da intencionalidade do historiógrafo diz respeito à escolha “por uma 

historiografia (meramente) taxonômica ou classificadora, polêmica ou apologética, teleológica, 

exegético-crítica” (SWIGGERS, 2013, p. 45). Essa escolha pressupõe algumas ponderações 

relativas à natureza que o historiógrafo deseja dar à sua pesquisa. Dessa forma, dependendo da 

seleção realizada, ele optará, na verdade, por maior cientificidade, validade, adequação ou 

relevância na área da linguística. 

A dimensão do programa cognitivo é considerada essencial por Swiggers. Ele (2013, p. 

45) ressalta a importância dessa dimensão que, quando estipulada, “em parte, pelo objeto de 

estudo e pela documentação disponível e, em parte, pelos interesses e aspirações do 

historiador,” define o perfil intelectual dos produtos historiográficos. 

 Segundo Swiggers (2013, p. 45-46), o perfil intelectual pode ser discriminado em cinco 

perfis de historiografia: 

1) Historiografia atomística: aborda uma análise de fatos da história da linguística. 

2) Historiografia narrativa: é realizado apenas um relato, em ordem cronológica, dos 

acontecimentos da história dos estudos linguísticos. 

3) Historiografia nocional-estrutural: trata-se da análise estrutural das diferentes ideias 

e abordagens ao longo do curso evolutivo da história da linguística. 

4) Historiografia arquitetônico-axiomática: o autor (2013, p. 46) define como “descrição 

e análise da estrutura lógica de teorias e modelos como sistemas de axiomas e enunciados”.  

5) Historiografia correlativa: é uma historiografia voltada para as correlações ou 

convergências. Compreende as relações entre as teorias, as perspectivas no campo da linguística 

e os contextos social, político e institucional.  

Quanto aos tipos de abordagem em que o estudo do conhecimento linguístico, no seu 

curso histórico, baseia-se, são dois: a abordagem discriminadora e a abordagem tipologizante.   



38 
 

 A abordagem discriminadora, de acordo com Swiggers (2010, p. 5-6), “focaliza a 

emergência de insights linguísticos específicos, sua formulação e difusão, sua possível 

transformação (adaptação ou ‘exaptação’), sua sobrevivência ou desaparecimento”. Ainda 

sobre esse assunto, o autor (2010, p. 6) afirma que o tipo dessa abordagem favorece à “análise 

de (a) teorias e conceitos apresentados por autores individuais; (b) a emergência e a divulgação 

de termos/conceitos específicos; (c) a recepção de doutrinas, insights ou técnicas”.  

Já a abordagem tipologizante, é centrada em modelos do conhecimento linguístico. A 

esse respeito, Swiggers explica:  

Abordagens do segundo tipo focalizam a (frequentemente lenta) elaboração de 
‘programas (de pesquisa)’ na história da linguística, a continuidade da ‘pesquisa 
orientada para a palavra’ na linguística ocidental, da Antiguidade até o século XIX, 
ou a evolução geral de modelos de base referencial para modelos de base intensional, 
como acontece na história das classes das palavras e dos seus acidentes na linguística 
ocidental (SWIGGERS, 2010, p. 6). 
 

Não existe uma divergência entre as abordagens. Swiggers afirma que, em certo ponto, 

elas podem ser agrupadas, inclusive, em um mesmo estudo. Entretanto, o autor esclarece que: 

a abordagem discriminadora tem uma inclinação maior para a história das ideias e das 
“conquistas” linguísticas, donde uma história res gestae; enquanto o segundo tipo de 
abordagem tenderá para uma história de modelos e programas, i.e. uma história dos 
objetivos da linguística (SWIGGERS, 2010, p. 6). 

 

As abordagens podem ser relacionadas a perfis intelectuais diferentes, concernentes à 

dimensão do programa cognitivo de uma fase executiva. Sendo assim, a abordagem 

discriminadora é mais voltada para um perfil de historiografia atomística ou nocional-estrutural, 

enquanto a abordagem tipologizante tende a seguir um perfil de historiografia arquitetônico-

axiomática ou correlativa. Porém, Swiggers (2010, p. 6) explica: “Mas então, novamente, um 

modo ‘sociocorrelativo’ de narrativa histórica se imporá para ambos os tipos, quando a pesquisa 

focalizar a contextualização social e institucional das ideias linguísticas”. 

Swiggers (2013, p. 46) também aborda a questão das linhas de implementação do 

trabalho. Toda implementação de uma pesquisa científica necessita da delimitação da área de 

investigação, do trabalho com uma seleção de conceitos e de um plano de estudo.  

Seguem-se as principais áreas de atuação ou investigação da Historiografia Linguística 

(SWIGGERS, 2013, p. 46-47): 

1) Áreas de tipo referencial (determinadas em relação às categorias de descrição): 

história da gramática, história da lexicografia, história da semântica e história da pragmática. 

2) Áreas de tipo institucional (determinadas em função das disciplinas): história da 

sociolinguística, história da psicolinguística, história da neurolinguística etc.  
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3) Áreas de tipo conceptual (determinadas pelos assuntos linguísticos): história de 

problemas teóricos e história de modelos e de teorias linguísticos. 

4) Áreas de tipo ecolinguístico. De acordo com Swiggers (2013, p. 47), essas áreas 

“dizem respeito ao entrelace entre concepções de usuários e concepções de linguistas: aqui se 

estuda a história das atitudes linguísticas.” 

Quanto ao plano de estudo, entende-se ser um guia que irá facilitar, personalizar e 

organizar a tarefa do historiógrafo. Consiste na seleção de instrumentos e agenda de acordo 

com o objeto de estudo e com os anseios do pesquisador. A base instrumental compreende um 

portal de documentação (bibliografia e dicionários bibliográficos), além de uma base 

documental (textos-fontes e literaturas secundárias e subjacentes) e um instrumento conceptual 

(conceitos gerais e conceitos específicos). Já a agenda, trata-se de um quadro, cujos 

questionamentos e critérios são aplicados a um conjunto de documentos. 

Os parâmetros (2009, p. 70) que influenciam o trabalho historiográfico são três: 

a) Cobertura: faz referência ao período, ao espaço geográfico e ao tema do objeto da 

análise historiográfica. O parâmetro de cobertura está relacionado ao tipo de documento 

selecionado e ao tipo de pesquisa interdisciplinar que é realizada; 

b) Perspectiva: diz respeito à perspectiva de historiografia interna e à perspectiva de 

historiografia externa; 

c) Profundidade de análise: está relacionado aos tipos de historiografia. Sendo assim, 

existem análises historiográficas que irão se concentrar na apresentação de dados e de textos, 

outras irão enfatizar a análise dessas ideias ou, ainda, poderão esclarecer sobre o curso evolutivo 

de um pensamento linguístico. 

Sobre o parâmetro de perspectiva, é interessante acrescentar a explicação de Schlieben-

lange (1993), bem elucidativa acerca da perspectiva externa: 

Quem, ou seja: quais pessoas, grupos, membros de quais especializações 
argumentaram sobre as línguas; em quais instituições isso é realizado (escola, 
universidade, foros públicos, academias, etc.); de que forma isso é feito (concursos, 
revistas, congressos, etc.); o meio no qual a argumentação acontece, influencia a 
forma da argumentação (oral/escrito, livro/cópia etc.)? Pode-se perguntar se é 
significativo, no âmbito da história externa da Linguística, examinar-se não somente 
a história das instituições, como também a história social e cultural em um sentido 
mais amplo (SCHLIEBEN-LANGE, 1993, p. 138). 

 
Em contrapartida, a perspectiva interna é definida por Swiggers (2009, p. 70, tradução 

nossa) como uma historiografia “que analisa as ideias e práticas linguísticas em si mesmas (e 
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por si mesmas)”5. Cabe ao historiógrafo decidir sobre dar enfoque aos fatores externos ou aos 

fatores internos do curso histórico/evolutivo da linguística.  

Após essa explanação dos procedimentos metodológicos dos dois autores, Koerner e 

Swiggers, pode-se afirmar que existe uma confluência entre as duas metodologias apreciadas. 

Visto isso, segue-se uma explicação de Bastos e Palma a respeito dessa similaridade. As autoras 

(2019) concentram os procedimentos metodológicos de Koerner e Swiggers de forma bem 

concisa, porém adequada para a tarefa historiográfica:  

Procuramos realizar uma abordagem historiográfica, com postura de historiógrafos 
diante da linguagem/do conhecimento linguístico, baseados em princípios científicos 
vinculados a determinados contextos espaço-temporais, iniciando por cinco pontos 
fundamentais vistos como procedimentos metodológicos na elaboração do trabalho 
historiográfico, que exporemos a seguir: princípios básicos; passos investigativos; 
questão das fontes; dimensões cognitiva e social; critérios de análise: - Princípios 
básicos. O historiógrafo, como qualquer outro cientista, não trabalha sem princípios 
que o norteiem, visando à credibilidade de sua pesquisa. Em nosso caso, três são: a) a 
contextualização; b) a imanência e c) a adequação (...) - Passos investigativos. 
Atentos aos três princípios koernianos, fixamo-nos em quatro momentos: seleção, 
ordenação, reconstrução e interpretação (...) Além dos princípios e dos passos 
investigativos, um terceiro aspecto se impôs na condução metodológica do trabalho: 
a questão das fontes, que podem ser primárias e secundárias (...) Um quarto fator ainda 
foi considerado em nosso trabalho: as dimensões cognitiva e social (...) Finalmente, o 
último ponto: os critérios de análise. Detectam-se aqui as “categorias”, que, entre 
outros requisitos, imprimem cientificidade a um trabalho (BASTOS; PALMA, 2019, 
p. 8-10). 

 
5 (ii) la perspectiva: es fundamental aquí la distinción entre una historiografía (más) interna, que analiza las ideas 
y prácticas lingüísticas en sí mismas (y por sí mismas) [...] 
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3. O SISTEMA BRAILLE À LUZ DA HISTORIOGRAFIA LINGUÍSTICA 

  

3.1 Breve histórico do Sistema Braille 

 

A aquisição da escrita foi uma conquista relevante para a humanidade, oriunda do 

pensamento metalinguístico. Antes da escrita, o homem comunicava-se por meio da linguagem 

oral ou corporal, auditiva e visual. Com a evolução da sociedade para organizações mais 

complexas, após a revolução agrícola, em tempos remotos, houve a necessidade de um registro 

das atividades sociais e econômicas. Sendo assim, a escrita surge por demandas das atividades 

da sociedade, ou seja, por questões práticas que envolviam o cotidiano da humanidade. Calvet 

explica que: 

qualquer que seja seu lugar de nascimento, a escrita foi “inventada” por necessidades 
práticas (fazer contas, redigir contratos, leis) e não por necessidades literárias: 
numerosas sociedades tiveram durante muito tempo somente uma escrita limitada a 
esses domínios e uma literatura oral (CALVET, 2011, p.122). 

 

O autor salienta que a oposição oral/escrito teria origem no romantismo europeu, no 

século XIX, através da oposição entre a arte popular (oral) e a arte sofisticada (escrita). A escrita 

foi, inicialmente, dominada pelas elites da sociedade, e o acesso a tal conhecimento 

representava o poder dessa classe social. Calvet (2011, p.122) aborda o princípio e a imposição 

da escrita, afirmando que “por conta dessa origem, mas também por conta da evolução das 

sociedades, a escrita foi inicialmente propriedade das classes sociais que estavam no poder”. 

Por isso, Calvet esclarece “a escrita como um fato social e, como tal, ligado aos fenômenos de 

poder, ao mesmo tempo em que a consideraremos como um fato cultural que, na ideologia 

dominante, serviu às vezes de fundamento para rebaixar o outro” (CALVET, 2011, p. 124). 

Calvet ainda alerta para o fato de a escrita ter sido inserida de maneira forçosa nas sociedades 

de tradição oral. Países que foram colônias, como países da África e América, são exemplos de 

sociedades que sofreram essa imposição. Sobre isso, o autor adverte que: 

não se deveria impor arbitrariamente à sociedade oral o código escrito que não nasceu 
dela, não se deveria prolongar a dominação de uma sociedade sobre outra impondo-
lhe esse código em um momento histórico e condições que ela não escolheu 
(CALVET, 2011, p. 145). 
 

Outra perspectiva importante relativa ao código escrito é a condição de uma pessoa 

analfabeta. Calvet discorre sobre a semântica da palavra “analfabeto”, termo utilizado desde o 

século XIX, e menciona seu valor depreciativo. Ainda nas sociedades atuais, o 

desconhecimento da escrita está relacionado à conotação negativa. O analfabetismo é 

considerado um aspecto a ser superado; pois, como Calvet esclarece, “o saber constituído pelo 
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conhecimento do alfabeto é dado como pré-requisito para todos os outros saberes” (CALVET, 

2011, p. 9). 

Dessa forma, Calvet infere que: 

todas as sociedades de tradição escrita foram, em algum momento de sua história, 
sociedades de tradição oral. Os homens falaram antes de escrever e organizaram a 
sociedade em função da fala. Todas as sociedades de tradição escrita conservam uma 
parte de oralidade, e essa parte não pode ser considerada um corpus fóssil [...] 
Entretanto, o surgimento da escrita não se limita à transcrição da língua: a escrita 
reorganiza a sociedade (CALVET, 2011, p.35). 
 

Decerto que a escrita proporcionou ao homem inúmeras experiências até então não 

possíveis, permitindo a criação de instituições, acervos e o registro historiográfico. A escrita 

exerceu não só uma função social, mas também promoveu o desenvolvimento intelectual e 

cultural do homem, o processo civilizatório. Assim, associada à escrita, a leitura permitiu 

também o aprimoramento de conhecimentos, o discernimento, a formação de opinião, a 

construção de argumentos, a criação de sistemas de ensino. Entretanto, o advento da escrita 

beneficiou a população vidente. As pessoas cegas não podiam dispor desse aprendizado, pois a 

escrita, desde sua organização como sistema, sempre privilegiou o sentido da visão. 

Antes do Sistema Braille, houve algumas tentativas na busca de um método tátil de 

leitura e escrita para os cegos. Apesar de todos os esforços, esses métodos não lograram êxito. 

Foram considerados, em suas épocas, trabalhosos e ineficientes. A historiografia registra os 

nomes de Zain-Din al Ãmidi, Francisco Lucas, Girolamo Cardano e Francesco Rampazetto 

como pessoas que se empenharam em ajudar. Infelizmente, em sociedades que adotam a escrita 

institucionalmente, pessoas cegas tendem a ser excluídas e marginalizadas. Nesse sentido, 

buscaram desenvolver um método que fosse possível ser utilizado pelas pessoas cegas.  

Desse modo, no século XIV, o árabe Zain-Din al Ãmidi, cuja profissão era professor, 

necessitava de um meio para identificar seus livros e fazer anotações, já que perdera a visão 

após seu nascimento. Sua criação foi confeccionar espirais de papel, com espessura muito fina, 

os quais eram colocados sobre as letras. O método de Zain-Din al Ãmidi buscava a solução pela 

leitura tátil.    

Em 1517, na Espanha, Francisco Lucas idealizou letras esculpidas em placas finas de 

madeira. Em 1575, já na Itália, Rampazetto adaptou essa ideia em blocos maiores, criando um 

alfabeto de entalhe em tábuas de madeira. Também na Itália, Girolamo Cardano, médico e 

matemático, utilizava letras gravadas em metal. No século XVII, as placas de madeira passaram 

a ser recobertas por cera, de modo que os cegos podiam escrever com um estilete. Há também 

registros de pessoas que foram alfabetizadas por caracteres recortados em papel ou alfinetes 

espetados em almofadas (ABREU et al., 2008). Enfim, vários recursos foram utilizados na 
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tentativa de propiciar a leitura aos cegos. Entretanto, eram tentativas que viabilizavam somente 

a leitura de textos curtos e não abrangiam a escrita, sendo antes adaptações e não, um sistema 

próprio.  

Em 1784, o filantropo e linguista francês, Valentin Haüy6 (1745-1822), fundou o Institut 

Royal des Jeunes Aveugles (Instituto Real de Jovens Cegos) – primeiro colégio no mundo para 

deficientes visuais, de caráter misto. Sobre Valentin Haüy, Martins declara:  

No ano 1784, Valentin Haüy, um reputado linguista e tradutor, convidou François Le 
Sueur, um jovem cego de 16 anos, a abandonar as imediações do pórtico da igreja 
Saint-Germain-des-Prés em Paris, local onde ele se encontrava habitualmente a pedir 
esmola para garantir sua subsistência. Conta a tradição que Valentin Haüy ofereceu 
uma moeda de prata ao jovem mendigo, o qual, reconhecendo-a pelo tato, perguntou 
ao benemérito se não se teria equivocado ao conceder tão generosa oferta. 
Impressionado pela inteligência e integridade moral de François Le Sueur, Valentin 
Haüy decidiu tentar ensiná-lo a ler e a fazer contas. Os progressos com o jovem Le 
Sueur foram de tal modo animadores que Haüy, após recolher os apoios necessários, 
fundou no mesmo ano em Paris a primeira instituição que se conhece no mundo 
ocidental dedicada ao ensino e à escolarização de crianças cegas. A instituição 
começou por se designar Institut Royal des Jeunes Aveugles, nome que seria alterado 
para Institution Nationale des Jeunes Aveugles após a nacionalização em 1791, como 
resultado da Revolução Francesa (MARTINS, 2014, p. 15). 

 

Esse ato pioneiro de Valentin Haüy demonstrava forte influência do pensamento 

iluminista, o qual tinha o propósito de difundir a cultura e o conhecimento. Era preciso 

convencer a sociedade sobre a plausibilidade de instrução dos cegos, além de libertá-los das 

razões místicas que os isolavam da sociedade e os impediam de exercer um ofício. Valentin 

Haüy foi muito instigado pelas palavras contidas na carta do iluminista Denis Diderot.  Em seu 

relato publicado clandestinamente, Diderot expusera o tema cegueira para a sociedade daquela 

época ao analisar a vida de um matemático e de um nobre francês cegos, delineando uma 

reflexão até então jamais difundida. Martins explica: 

O interesse que Diderot dedica à cegueira muito deve à sua proximidade com o 
sensualismo de Condillac (Condillac publicaria Le traité des sensations em 1754). A 
epistemologia sensualista que Condillac desenvolveu a partir de Locke estava bastante 
em voga no período iluminista e funda-se na ideia de que a mente é uma tábua rasa 
constituída a partir das relações sensoriais com o mundo. Assim, diferentes formações  

 
6 O site da BnF Gallica apresenta alguns pontos do livro de Denis Diderot, Lettre sur les aveugles, à l’usage de 
ceux qui voyent, como forma de relembrar as experiências de leitura tátil que precederam o Sistema Braille. Há 
informações acerca do engajamento do linguista Valentin Haüy em relação à educação dos cegos. O texto esclarece 
que, em 1771, Haüy teria presenciado dois eventos que promoveram seu comprometimento com a educação e a 
integração social dos cegos: uma sessão pública organizada pelo Abbé de l'Épée (1712-1789) para a promoção de 
seu sistema educacional de surdos e um concerto realizado por cegos do hospício de Quinze-Vingts na Feira de 
Saint-Ovide. Ao ter ficado estarrecido com esse espetáculo que visava ridicularizar os cegos e ao ter se preocupado 
com o futuro deles, Haüy decidiu ajudar os cegos. Incentivado por Maria Theresa von Paradis, Haüy tinha como 
metas livrá-los da ignorância e capacitá-los em um ofício, para que pudessem viver com dignidade. Disponível 
em: https://gallica.bnf.fr/blog/07082019/lectures-tactiles-1-des-experimentations-valentin-hauy?mode=desktop. 
Acesso em: 14 fev. 2020. 
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dos sentidos elaborariam diferentes mentes. É por referência a essa linha filosófica 
que a cegueira surge como uma condição relevante para pulsar o modo como os 
sentidos vão configurar a mente humana (MARTINS, 2014, p. 13). 
 

Ademais, Diderot, ao investigar a vida dessas pessoas, tomou conhecimento de nuances 

que o conduziram a profetizar algo que seria idealizado por Louis Braille. Martins sobre esse 

assunto declara:  

Diderot descobriu que ambos haviam desenvolvido seus próprios sistemas de escrita 
e leitura como forma de tomar notas que pudessem ler mais tarde. Ao dar a conhecer 
duas pessoas cultas que haviam desenvolvido mecanismos próprios para o 
crescimento de seus saberes, ele não só publicitou as amplas possibilidades que 
convivem com a cegueira, tornando-as conhecidas entre as elites culturais, como 
explicitou ainda uma linha profética que se viria a realizar pela mão de Louis Braille. 
Ao perceber que as duas pessoas tinham elaborado sistemas próprios de escrita, 
Diderot defendeu a vantagem de um sistema de símbolos que se prestasse ao tato e 
que permitisse que as pessoas cegas não tivessem de criar, a título individual, suas 
próprias soluções para ler e escrever. Concluiu que seria desejável que as pessoas 
cegas pudessem partilhar um sistema com o qual fossem familiarizadas desde tenra 
idade (MARTINS, 2014, p. 14). 
 

Diante então dessas convicções e, principalmente, de todos seus feitos, Valentin Haüy 

ficou conhecido como o pai da educação dos cegos. Com o desejo de oferecer uma escola que 

não fosse semelhante aos asilos e orfanatos que atendiam os cegos daquela época, o ensino 

tinha como objetivo contemplar a área intelectual, além da música, e preparar para uma 

atividade profissional. O regimento interno da instituição, de 30 de outubro de 1815, estabelecia 

como primícias a instrução do aluno cego e a formação em uma profissão útil (CERQUEIRA, 

2009). 

O processo de ensino utilizado foi criado pelo próprio fundador da escola. Haüy projetou 

um método de leitura que consistia em imprimir livros com letras grandes em relevo para serem 

identificadas pelos contornos. Essas letras eram produzidas com a ajuda de moldes, ou seja, 

tipos metálicos confeccionados em tamanhos bem maiores daqueles normalmente utilizados 

nas tipografias e essas formas eram aplicadas em folhas espessas de papel molhado. O método 

de Valentin Haüy proporcionava a leitura; entretanto, não viabilizava a escrita. Além dessa 

limitação, existiam outros pontos negativos. Nesse sentido, vale ressaltar as palavras de Martins 

sobre o sistema de Haüy:  

No entanto, esse sistema apresentava diversas dificuldades: o reduzido número de 
livros que permitia produzir, o elevado preço da impressão, o enorme tamanho dos 
volumes, a morosidade da leitura e o fato de não permitir a escrita às próprias pessoas 
cegas (MARTINS, 2014, p. 16).  
 

Apesar de todas as dificuldades encontradas, os livros escritos no sistema de Valentin 

Haüy eram os únicos que possibilitavam a leitura suplementar feita pelos alunos. Além disso, 

existiam poucos exemplares. 
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Não obstante, foi em 1819, com um sistema desenvolvido por um oficial do Exército 

francês chamado Nicholas-Marie Charles Barbier de la Serre (1767-1841), que se deu o início 

da trajetória rumo à origem do Sistema Braille. Pela necessidade de enviar mensagens durante 

a noite, no campo de batalha e sem ser percebido, Barbier elaborou um código que assegurasse 

aos soldados se comunicarem silenciosamente e sem luz, para que não corressem o risco de se 

exporem ao ataque inimigo.  

O sistema consistia num código de pontos e traços em relevo, impressos também em 

papelão, que permitia enviar mensagens curtas cifradas aos soldados em outros postos. Esse 

código era chamado de “sonografia”. Os militares teriam de decifrar as ordens pelo tato, 

tornando-se possível, então, a comunicação entre eles até no escuro. Por isso, o método Barbier 

ficou conhecido também como “escrita noturna”. Contudo, o sistema não foi bem aceito pelos 

soldados, que acharam o método complicado em demasia.  

Barbier considerou que sua criação poderia ser útil entre os cegos. Então adaptou o 

método para a comunicação entre eles e o nomeou de “Grafia Sonora”, pois o sistema era 

totalmente fonético.  

Após algumas negativas por parte da gestão da escola, a Grafia Sonora foi apresentada 

aos alunos do Instituto Real dos Jovens Cegos no ano de 1821. O então diretor da instituição, 

Dr. François-René Pignier (1785-1874), aceitou adotar o sistema como método auxiliar de 

ensino, apesar de todas as limitações apresentadas pelo sistema. Diferentemente do sistema de 

Valentin Haüy, a Grafia Sonora permitia o uso da escrita. Todavia, nesse sistema de Barbier, 

as palavras não podiam ser soletradas, já que o sistema registrava somente sons e não, letras.  

Dessa forma, também não era possível o conhecimento de ortografia. Além disso, havia 

outras dificuldades nesse código como a inexistência de símbolos para representar a pontuação, 

a acentuação, os números e até mesmo as notas musicais. O tamanho da cela e o número de 

pontos, total de doze, também eram fatores negativos a serem considerados (LEMOS et al., 

1999). 

Embora se tratasse de um sistema complexo, que exigia muitos sinais para representar 

uma única palavra, os alunos demonstraram interesse pelo método e fizeram relevantes 

observações para que ele fosse aprimorado. Entre esses alunos, estava Louis Braille, que havia 

ingressado nessa escola em 15 de fevereiro de 1819 com a ajuda do abade Jacques Palluy e por 

intermédio do marquês d'Orvilliers, um latifundiário da terra natal de Louis Braille. Esse 

marquês era reconhecido nas redondezas por sua generosidade (LEMOS et al., 1999). 
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Figura 6 - Alfabeto de Charles Barbier 

Disponível em: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Alfabeto_Charles_Barbier.png 
 

Louis Braille nasceu no dia 04 de janeiro de 1809, na vila de Coupvray, localizada a 45 

km da capital da França, Paris. Braille desenvolveu-se como qualquer criança até que a infecção 

(oftalmia) provocada por um acidente, ocorrido em 1812, deixou- o cego. No dia do acidente, 

Louis Braille brincava como de costume com pedaços de couro na oficina de seu pai, Sr. Simon-

René Braille. Ao tentar imitar o pai, pegou uma das ferramentas para cortar o couro. Acredita-

se que tenha sido a sovela, ferramenta pontiaguda, que perfurou o olho esquerdo de Louis 

Braille. A infecção passou para o olho direito e, aos cinco anos de idade, Louis Braille ficou 

cego totalmente, pois a infecção já havia afetado as córneas. 

Louis Braille era um excelente aluno. Dedicou-se à música e foi um excelente pianista, 

além da formação em violoncelo e órgão. Mas seu bom desempenho não se limitou à música e 

às atividades intelectuais. Louis Braille, entre 1820 e 1828, conquistou inúmeros prêmios como 

reconhecimento de seu excepcional desempenho nas atividades escolares: gramática, história, 

álgebra, aritmética, trabalhos em malha, violoncelo, piano, geografia, retórica etc. 

(CERQUEIRA, 2009). 



47 
 

Ávido por aprender a grafia adotada do sistema de Barbier, Louis Braille reunia-se com 

seu amigo Gauthier para ler e escrever por meio desse método.  E logo percebeu também as 

falhas do sistema.  

 

                                              Figura 7 - Imagem de Louis Braille 

  
Disponível em: https://www.gettyimages.pt/fotos/louis-

braille?sort=best&mediatype=photography&phrase=louis%20braille 
 

Entretanto, mesmo considerando as apreciações feitas por Louis Braille válidas, Barbier 

preferiu não as adaptar ao seu sistema. Diante da recusa de Barbier, Louis Braille decidiu se 

empenhar na criação de um sistema de escrita e leitura tátil que atendesse aos anseios e às 

necessidades de uma população cega. Louis Braille trabalhou arduamente em seu projeto 

durante noites e, até mesmo, nas férias. Em 1825, Braille apresentou ao diretor do instituto sua 

versão inicial do sistema, que compreendia 96 sinais.  

Dessa forma, surgia o Sistema Braille após muitos estudos e dedicação. Um sistema de 

escrita e leitura tátil baseado em pontos em relevo. Diversamente do método de Barbier, Braille 

apresentou um sistema que abrangia o alfabeto latino, a pontuação, as letras maiúsculas, a 

acentuação, os algarismos e os símbolos aritméticos. E a matriz contava somente com seis 

pontos, distribuídos em duas colunas. 
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                              Figura 8 - Conjunto matricial apresentado por Braille 

                                                Disponível em: https://www.simbolos.net.br/braile/ 
 

Figura 9 - Diferença entre a cela desenvolvida por Barbier e a cela adaptada por Braille 

Disponível em: https://novacreative.com/designing-with-empathy-and-user-testing/ 
 

De início, seu projeto não foi aceito pelos defensores do método de Haüy. Mesmo assim, 

Louis Braille continuou a aperfeiçoar seu método e, contudo, não descuidou de seus estudos. 

Em 1826, ainda como estudante, ensinava gramática, álgebra e geografia. Em 1827, transcreveu 

em braille a “Gramática das Gramáticas”. Em 1828, começou a empregar seu sistema em 

relação às notações musicais. No mesmo ano, Braille assumiu o cargo de repetidor (explicador). 

Já em 1829, a administração do instituto editou a primeira versão de seu livro Método de 

Palavras Escritas, Músicas e Canções por meio de Sinais, para uso de Cegos e Adaptados para 

eles.  

No prefácio do livro, Braille homenageou Charles Barbier como aquele “que seu método 

nos deu a primeira ideia sobre o nosso próprio” (LEMOS et al., 1999). A partir de 1830, a 

escrita braille foi autorizada a ser utilizada em sala de aula para a realização de exercícios. 
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Braille tornou-se oficialmente professor de gramática, álgebra e geografia no instituto. Entre os 

anos de 1830 e 1840, o sistema foi praticado intensamente. Como o sistema era bastante 

simples, os alunos aprenderam a ler e escrever rapidamente. Pois, apenas com o contato da 

polpa do dedo, os cegos conseguiam identificar os símbolos.  

Braille continuou a aperfeiçoar seu sistema, baseado nas contribuições que recebia. Em 

1835, os sintomas de uma tuberculose começaram a se manifestar. Em 1837, ele atinge a versão 

final de seu sistema, o qual contemplava também uma codificação estenográfica. Essa versão 

final apresentou uma redução na quantidade de sinais, totalizando 63 sinais em pontos salientes.  

O sistema, ao longo dos anos, recebeu vários nomes: Processo L. Braille, 

Anagliptografia. Mas, somente após 1878, seu sistema passou a ter a denominação de Sistema 

Braille. Em 1839, Braille publicou uma obra intitulada "Novo Método para Representação por 

Sinais de Formas de Letras, Mapas, Figuras Geométricas, Símbolos Musicais para uso de 

Cegos”.   

Essa nova invenção foi chamada de rafigrafia, ou seja, a grafia pontilhada, cujo objetivo 

era facilitar a comunicação com os videntes. Em 1841, François-Pierre Foucault, amigo de 

Braille, inventou o rafígrafo, uma máquina para colocar em prática o método criado por Braille 

(LEMOS et al., 1999). 

Apesar do esforço para aperfeiçoar seu sistema, o método oficial no instituo continuava 

sendo o de Valentin Haüy. Dr. Pignier, diretor e seu amigo, ainda tentou oficializar seu sistema 

na escola, porém foi substituído pelo Dr. Dufau, em 1840. Esse novo diretor foi contrário à 

oficialização do sistema de Louis Braille, sob a justificativa que o sistema isolava os cegos. Em 

1843, esse mesmo diretor já havia mudado seu conceito a respeito do sistema de Braille. 

Durante a cerimônia de inauguração do novo prédio da escola, Louis Braille e seu sistema foram 

elogiados publicamente. No livro Louis Braille: sua vida e seu sistema, escrito por Lemos et 

al., há a declaração que: 

entre todos os sistemas de leitura e escrita para cegos inventados desde os primórdios 
da civilização, o Sistema Braille, criado por Louis Braille em 1825, é o sistema de 
escrita e leitura que tem substituído com maior eficiência e facilidade a palavra 
impressa em tinta ou manuscrita. Esse sistema utiliza o tato como substituto da visão 
na leitura. A palavra em braille significa para a pessoa cega o que a palavra em tinta 
significa para a pessoa que vê (LEMOS et al., 1999, p. 5). 
 

A doença progrediu, deixando Braille muito debilitado. Em 06 de janeiro de 1852, ele 

faleceu, aos 43 anos. Foi sepultado em sua cidade natal aos 10 dias de janeiro. 

Em 1854, o Sistema Braille foi oficializado na França. No mesmo ano, o primeiro livro 

em língua estrangeira foi publicado, em braille, pelo Instituto dos Jovens Cegos de Paris. 
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Tratava-se de um livro de leitura, em português, totalmente financiado com recursos pessoais 

do Imperador D. Pedro II.  

Infelizmente, Braille não teve um reconhecimento à altura em vida, a não ser por amigos 

próximos. Não conseguiu presenciar o reconhecimento de sua invenção no seu próprio país, 

tampouco a adoção universal de seu método.  

 

Figura 10 - Busto de Louis Braille 

 
Disponível em: http://www.ibc.gov.br/revistas/252-edicao-especial-02-outubro-de-2009 

 

Seus restos mortais foram transferidos para a cripta do monumento Panthéon de Paris, 

por ocasião do centenário de sua morte. No dia, 20 de junho, no ano de 1952, merecidas 

homenagens e honras militares foram prestadas ao grande inventor. Tal cerimônia foi um evento 

condigno que elevou Louis Braille ao mesmo patamar de outras personalidades da França, como 

Denis Diderot, Jean-Jacques Rousseau, René Descartes, Victor-Marie Hugo, Voltaire, entre 

outros. Nomes que, igualmente, contribuíram para o progresso expressivo da sociedade.  

 

3.2 O Sistema Braille no mundo e no Brasil oitocentista 

 

Em 1878, durante o Congresso Internacional de Surdos-Mudos e Cegos de Paris, uma 

comissão de especialistas estabeleceu uma análise dos métodos de leitura e escrita para cegos, 

dentre eles: o sistema Moon (inglês), o braille americano e os sistemas lineares (CERQUEIRA, 

2009). Após debates intensos, o Sistema Braille foi reconhecido como o melhor sistema de 

leitura e escrita para cegos. Resolveu-se então pela adoção universal do Sistema Braille, 

exatamente como a proposta de estrutura da versão final apresentada por Louis Braille, no ano 
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de 1837. Porém, a completa adoção do sistema ocorreu gradativamente e durou muitos anos. 

Sobre isso, Lemos et al. esclarecem: 

De 1860 a 1880, o sistema Braille foi adotado em toda a Europa, em sua forma 
original, com pequenas alterações devidas às particularidades de cada língua. Mas a 
luta pela introdução do sistema em outros países fora da Europa estava longe de 
terminar. Na América do Norte, o sistema Braille foi introduzido em 1860, mas houve 
muita relutância em sua aceitação. Somente em 1918, após quinze anos de trabalho 
de um comitê especial, a unificação foi possível. O comitê aceitou o Braille francês 
inicial, restabelecendo a uniformidade não só no próprio país como entre os Estados 
Unidos e a Europa (LEMOS et al., 1999, p. 28-29).  
 

Coube a missionários, inicialmente, a implantação do Sistema Braille na Ásia e na 

África entre os anos de 1870 e 1880. Como religiosos, eles ajudavam as pessoas em suas 

missões, entre elas, pessoas cegas. Os missionários criaram escolas para os cegos e procuraram 

adaptar o Sistema Braille às línguas ou aos dialetos da região. Dessa forma, o Sistema Braille 

é também objeto da Linguística Missionária, nesses contextos. 

Já no Brasil, o Sistema Braille chegou, pela primeira vez, por intermédio de José Álvares 

de Azevedo, que nasceu cego em 08 de abril de 1834, no Rio de Janeiro, então capital imperial. 

Aos dez anos, em 1844, mudou-se para Paris e começou a estudar no Instituto Real dos Jovens 

Cegos, permanecendo por lá durante seis anos (CERQUEIRA; PINHEIRO; FERREIRA, 2009).  

Álvares de Azevedo regressou ao Brasil, em 14 de dezembro de 1850, com o propósito 

de estabelecer uma escola com o mesmo perfil do instituto de Paris. Foi um grande incentivador 

da educação para crianças e jovens cegos. Não há dúvidas da determinação do jovem José 

Álvares de Azevedo e de seu legado em relação à difusão do Sistema Braille no Brasil e à 

origem do Imperial Instituto dos Meninos Cegos.  

Sem perder tempo, José Álvares de Azevedo aproveitou para ensinar o método a pessoas 

cegas, datando assim a chegada do Sistema Braille ao Brasil em 1850, dois anos antes da morte 

de Louis Braille, em 1852 (CERQUEIRA, 2009). Lecionou História no colégio do Barão de 

Tautphoeus. Defendia suas ideias por meio de artigos escritos para jornais. Trabalhou para o 

Diário do Rio de Janeiro, como forma de exteriorizar a realidade vivida pelos cegos e sua 

experiência em Paris. Aliás, por ter se impressionado com o desamparo dos cegos no Brasil, 

resolveu traduzir e publicar o livro “O Instituto dos Meninos Cegos de Paris: sua História, e seu 

Método de Ensino”, de Joseph Guadet, ferrenho divulgador do Sistema Braille pelo mundo e 

chefe de ensino do Instituto de Paris. Ao tomar conhecimento de Álvares de Azevedo, Dr. 

Xavier Sigaud, médico do Paço Imperial e pai de uma menina cega chamada Adèle Marie 

Louise, entrou em contato com o jovem mestre, que passou a alfabetizar Adèle pelo Sistema 

Braille. Em virtude de sua posição social, Dr. Xavier conseguiu intermediar as ideias de Álvares 



52 
 

de Azevedo sobre a criação de uma escola no Brasil. Inclusive, conseguiu aguçar o interesse do 

Ministro Coutto Ferraz, responsável pela pasta dos negócios da educação (JANNUZZI, 2004).  

 

                                     Figura 11 - Imagem de José Álvares de Azevedo 

                                        
Disponível em: http://principo.org/o-instituto-benjamin-constant-e-o-sistema-braille-jonir-bechar.html 

 

Dr. Xavier Sigaud apresentou o jovem mestre ao Barão de Rio Bonito e lhe solicitou 

que apresentasse Álvares de Azevedo ao Imperador D. Pedro II (MENDES; FERREIRA, 1995). 

Em 1851, durante uma entrevista com o imperador D. Pedro II, José Álvares de Azevedo 

requisitou ao imperador autorização para a criação de uma escola para cegos nos moldes do 

Instituto Real dos Jovens Cegos, de Paris. Como Azevedo conseguiu impressioná-lo com sua 

demonstração de leitura e escrita pelo Sistema Braille, D. Pedro II determinou, então, a 

instalação de uma escola para cegos no Rio de Janeiro. 

E foi aconselhado, pelo próprio D. Pedro II, a fazer um requerimento ao Presidente do 

Conselho de Ministros do Império, solicitando a fundação de uma escola especializada no 

ensino de cegos. Todas as providências foram tomadas pelo jovem Azevedo, com o apoio do 

governo. Entretanto, o jovem rapaz foi acometido por um abscesso por congestão, localizado 

na parte superior da coxa esquerda, e veio a falecer no dia 17 de março de 1854, aos 19 anos 

(IBC, 2007). Infelizmente, esse infortúnio impediu que José Álvares de Azevedo presenciasse 

a concretização do seu ideal. Mas os trâmites para a fundação do instituto prosseguiram. 

Exatamente seis meses após a sua morte, no dia 17 de setembro de 1854, o Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos foi inaugurado. 

Alguns autores, que se dedicaram à história da educação especial, como Bueno (1999) 

e Sassaki (1997), apontam que os deficientes eram considerados inválidos e viviam excluídos 

de qualquer atividade social, dependendo de caridade familiar ou alheia. A partir do século 

XVIII, iniciativas em relação à educação especial foram surgindo, fomentando uma fase de 
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criação de instituições especializadas, as quais almejavam desenvolver possíveis 

potencialidades desses indivíduos. Segundo Bueno:  

O início da educação especial tem sido firmado pelos estudiosos em razão do 
surgimento na Europa, no final do século XVIII, de instituições especializadas para 
surdos e cegos que tinham como função precípua oferecer escolarização a essas 
crianças que, em razão dessas anormalidades, não poderiam usufruir de processos 
regulares de ensino (BUENO, 1999, p. 18). 

 
Vale ressaltar a importância do pioneirismo do Brasil, no tocante à instalação da 

primeira escola especializada em educação de cegos na América Latina, conforme a instituição 

de Paris, demonstrando que o Brasil estava em consonância com a educação especial europeia. 

Além de o Brasil ter sido o primeiro país das Américas a utilizar o Sistema Braille, de forma 

exclusiva. De acordo com Jannuzzi (1985, 2004) e Mazzotta (2005), Mendes afirma:  

O marco histórico da educação especial no Brasil tem sido estabelecido no período 
final do século XIX, com a criação inspirada na experiência europeia do Instituto dos 
Meninos Cegos, em 1854, sob a direção de Benjamin Constant, e o Instituto dos 
Surdos-Mudos, em 1857, sob a direção do mestre francês Edouard Hüet (MENDES, 
2010, p. 94).   

 
Atualmente, a escola recebe o nome de Instituto Benjamin Constant. Localiza-se, desde 

1890, no bairro da Urca, Rio de Janeiro, sendo referência no ensino para pessoas com 

deficiência visual. 

 
Figura 12 – Instituto Benjamin Constant 

 
         Disponível em: http://www.jotazerodigital.com.br/instituto-benjamin-constant-completa-161-anos.php 
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O Sistema Braille foi aceito sem restrições no Brasil. No entanto, em algumas ocasiões, 

por motivo de reforma ou acordo ortográficos, alterações foram necessárias. Em 1942, por 

exemplo, devido à reforma ortográfica, houve a necessidade de se adaptar o alfabeto braille às 

exigências da Língua Portuguesa, principalmente para acomodar os acentos diferenciais. A 

Comissão Brasileira do Braille (CBB) foi instituída para dirimir assuntos atinentes à 

padronização do uso do Sistema Braille no Brasil. Em 2000, o Protocolo de Colaboração 

Brasil/Portugal nas áreas de Uso e Modalidades de Aplicação do Sistema Braille foi assinado, 

beneficiando países de Língua Portuguesa, inclusive, na África. Documentos relevantes 

referentes à unificação de simbologia e normatização de uso foram desenvolvidos pelas 

Comissões de Braille do Brasil e de Portugal (ABREU et al., 2008). 

 

3.3 Metatermos e estrutura do Sistema Braille 

 

O Sistema Braille é um código de escrita e leitura tátil para cegos, constituído por 63 

sinais em relevo. As 63 combinações ou símbolos são possíveis por meio de arranjos formados 

a partir de um conjunto matricial, constituído por 6 pontos. Daí esse conjunto ser chamado sinal 

fundamental. Os pontos, no conjunto matricial, estão dispostos em 2 colunas verticais de 3 

pontos cada. Convencionou-se numerar a posição desses pontos. Eles são numerados de cima 

para baixo e da esquerda para a direita.  

 
                                Figura 13 - Conjunto matricial e a disposição de pontos 

                       
                   Disponível em: https://www.aedb.br/seget/arquivos/artigos16/6524196.pdf 
 

Quando a escrita é realizada com o auxílio da reglete e do punção, o posicionamento 

dos pontos muda em relação à escrita e à leitura. Essa numeração acontece de forma espelhada, 

já que os pontos são feitos da direita para esquerda e saem em relevo no verso da folha, a qual 

deve ser virada para a leitura. Se a escrita for realizada na máquina de datilografia braille, não 
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haverá essa necessidade, pois a combinação dos pontos pode ser lida sem a retirada do papel e 

a escrita é efetuada da esquerda para a direita normalmente. 

 

Figura 14 - Posicionamento dos pontos em relação à leitura e escrita 

 
Disponível em: https://www.qconcursos.com/questoes-de-concursos/questoes/965c3459-26 

 

O espaço retangular ocupado pelos 6 pontos ou por algum outro sinal é chamado de cela 

braille. Até mesmo quando vazio, também é considerado um sinal por alguns especialistas. 

Dessa forma, o sistema passa a ser constituído por 64 sinais, considerando-se o sinal de vazio 

(BRASIL, 2018). 

Os sinais do Sistema Braille são designados de maneiras diversas quanto ao espaço. 

Assim, de acordo com o número de celas, os sinais podem ser simples ou compostos. Se o sinal 

ocupar somente uma cela, será classificado como simples. Caso ele seja constituído por 2 celas 

ou mais, será classificado como sinal composto.  

Os sinais ainda podem ser considerados inferiores ou superiores. Os sinais, cuja 

formação compreende a série inferior da cela braille, ou seja, compreende os pontos 2, 3, 5 ou 

6, são designados como sinais inferiores. Já aqueles que são constituídos pelos pontos 1, 2, 4 

ou 5, série superior da cela braille, são conhecidos como sinais superiores. 

E, por último, os sinais podem ser chamados de sinais da coluna esquerda, caso sejam 

constituídos unicamente por arranjos com os pontos da coluna esquerda (1,2,3). Ou ainda 

podem ser denominados como sinais da coluna direita, se os pontos que formam os sinais são 

somente da coluna direita (4,5,6).  
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Quadro 2: Demonstrativo dos sinais simples e compostos 

Simples Compostos 

Letra F 

   

Reticências 

 
Fonte: Produção da própria autora 

 
Quadro 3 - Demonstrativo dos sinais inferiores e superiores 

Inferiores Superiores 
Hífen 

 

Letra “C” 

 

 Fonte: Produção da própria autora 
 

Quadro 4 - Demonstrativo das colunas esquerda/direita 
Coluna esquerda Coluna direita 

Letra L  

 

Cifrão 

 
 Fonte: Produção da própria autora 

 

O Sistema Braille apresenta, originalmente, uma sequência de fileiras que é chamada de 

ordem braille. Essas fileiras representam 7 séries. Cada série apresenta 10 sinais, com exceção 

das duas últimas séries (6ª e 7ª). 

A distribuição dos sinais em série facilita a compreensão do sistema. A 1ª série 

representa as 10 primeiras letras do alfabeto, cujos sinais são formados pelos pontos superiores. 

São os sinais das combinações entre os pontos 1, 2, 4 e/ou 5, exceto os pontos 3 e 6. Por esse 

motivo a 1ª série recebe o nome de série superior.  
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Figura 15 - Distribuição dos sinais em série

 
Disponível em: www.deficienciavisual.pt/txt-grafiabrailleLP.htm 

 
A 1ª série serve de base para as combinações das 2ª, 3ª e 4ª séries. Os pontos 3 e 6, que 

não fazem parte das combinações na 1ª série, servem para a formação das demais séries. Dessa 

forma, os sinais da 2ª série são formados acrescentando o ponto 3 a cada uma das combinações 

da 1ª série. Já as combinações da 1ª linha acrescidas dos pontos 3 e 6 originam a 3ª série. A 4ª 

série é composta adicionando o ponto 6 aos sinais da série superior. 
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Em contrapartida, a 5ª série é formada por sinais inferiores (pontos 2, 3, 5 ou 6), por isso 

é conhecida como série inferior. As 6ª e 7ª séries não se baseiam na 1ª série. A 6ª série contém 

apenas 6 sinais, resultantes da associação entre os pontos 3, 4, 5 e 6. Já a 7ª série tem os seus 

sinais formados exclusivamente pelos pontos da coluna direita. 

Ao todo, 26 sinais representam o alfabeto. Dez sinais são os internacionais de 

pontuação, correspondentes aos sinais da 5ª série. Outros 27 sinais referem-se às letras com 

diacríticos e a outras especificidades.    

 

Figura 16 - Alfabeto composto de 26 sinais 

 
Disponível em: http://www.projetoacesso.org.br/site/index.php/deficiencia-visual-conceituacao/Braille 

 
Os mesmos sinais da 1ª série, quando precedidos do sinal de número (3-4-5-6), passam 

a se referir aos algarismos. 

 

Figura 17 - Sinais de números 

 
 

 
 Disponível em: https://blogdatia-jaque.blogspot.com/2012/07/numeros-e-alfabeto-em-braille.html 
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Figura 18 - Sinais das séries  

 
Disponível em: encurtador.com.br/dgC58 

 
Alguns diacríticos no Sistema Braille são as representações das vogais com acentos 

(agudo, circunflexo e grave), além dos sinais designativos do til e da cedilha, necessários para 

a escrita de algumas palavras em outras línguas e na própria língua portuguesa. 

 

Figura 19 - Letras com diacríticos 

 
Disponível em: http://www.tecnoline.com.br/viewtopic.php?p=4950&sid=f667636f2be99ca1ac600352cebb22f5 

 

Além desses, outros sinais são empregados na escrita de textos em língua portuguesa: 

sinais de pontuação, sinais acessórios, sinais usados com números e sinais de uso exclusivo do 

Sistema Braille.  
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Quanto à técnica de leitura, por ser realizada letra por letra, trata-se de uma atividade 

lenta, no início. A leitura requer bastante concentração, prática e técnica. Existem três técnicas 

de leitura. No começo do aprendizado, geralmente, a primeira técnica é utilizada: a leitura é 

realizada apenas com uma das mãos, a mão direita, cuja polpa do dedo indicador desliza sobre 

a linha do texto. A mão esquerda serve para marcar a mudança de linha, por meio da polpa do 

dedo indicador. Já na segunda técnica, os dois indicadores percorrem a linha do texto, um ao 

lado do outro. Para isso, é preciso prática. Referente à terceira técnica, há uma maior liberdade 

e agilidade. As duas mãos exploram o texto de modo independente. Assim, a leitura da primeira 

metade da linha começa com os dedos juntos, depois, o indicador da mão direita desliza até o 

final da linha, enquanto o indicador da mão esquerda passa para linha debaixo (ABREU et al., 

2008). 

A escrita do Sistema Braille é realizada letra por letra com o auxílio de um dispositivo. 

Ou ainda pode ser exercida de forma abreviada e com contrações, segundo a normatização. 

Dessa maneira, a escrita braille é identificada em três níveis de codificação, sendo eles: o grau 

1, concernente à transcrição letra por letra; o grau 2, atinente à escrita de contrações e 

abreviações de palavras de uso corrente; e o grau 3, alusivo a abreviações mais complexas 

(LEMOS et al., 1999).   

As simbologias do sistema são empregadas de acordo com as regras da ortografia 

oficial, porém as normas de aplicação vigentes devem ser observadas. Essas orientações são 

desenvolvidas pela Comissão Brasileira do Braille (CBB) e publicadas pelo MEC:  

A partir da vigência do novo Acordo Ortográfico, do uso da Grafia por vários países 
do CPLP e as novas demandas da Língua Portuguesa, o MEC, com o trabalho da 
Comissão Brasileira do Braille, disponibiliza a 3ª versão da Grafia Braille para a 
Língua Portuguesa, revisada e atualizada, para permitir às pessoas cegas brasileiras o 
acesso à leitura e à escrita, na sociedade do conhecimento e com base na realidade 
social e no compromisso com ela firmado (BRASIL, 2018, p.11). 

 

Aqui o MEC apresenta uma nova edição referente à grafia para a língua portuguesa. 

Todavia, há disponíveis outras grafias, cujas representações específicas estão de acordo com o 

conhecimento de cada área. Sendo assim, são publicadas, por exemplo, versões de grafia 

química, grafia matemática, grafia musical, grafia para a informática, estenografia para a língua 

portuguesa.  Essas versões de grafia são referências para o uso do Sistema Braille.  

A nova versão da Grafia Braille para a Língua Portuguesa introduz novos símbolos e 

estabelece regras de aplicação dessa simbologia. Já que segundo o MEC: “a simbologia braille 

utilizada e sua aplicação devem considerar as especificidades do idioma de um país e 

acompanhar a evolução linguística e cultural das sociedades” (BRASIL, 2018, p. 11).  
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4. O INÍCIO: REGIMENTO DO IMPERIAL INSTITUTO DOS MENINOS CEGOS 

(1854) NO BRASIL 

 

4.1 Criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos: Decreto Imperial nº 1.428 

 

O Imperial Instituto dos Meninos Cegos teve sua criação ordenada pelo Decreto 

Imperial nº 1.428, de 12 de setembro de 1854, assinado pelo Imperador D. Pedro II:  

Hei por bem, em virtude da autorisação concedida no paragrapho segundo do Artigo 
segundo do Decreto Nº 781 de dez do corrente mez, crear nesta Côrte hum instituto 
denominado Imperial Instituto dos meninos cegos, o qual se regerá provisoriamente 
pelo Regulamento que com este baixa, assignado por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, 
do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que assim 
o tenha entendido e faça executar (BRASIL, 1854). 
 

Conforme a citação acima apresenta, o decreto também menciona o regulamento interno 

que, em caráter provisório, conduziu o instituto em sua fase inicial. O regimento compõe-se de 

43 artigos e foi assinado pelo então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do Império, 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz.  A viabilização da criação do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos foi conferida pelo decreto nº 781, de 10 de setembro de 1854, no artigo 2º, em seu 

parágrafo segundo. Nesse artigo, a Assembleia Geral Legislativa concedeu autorização 

orçamentária, num total de quinze contos de réis, para as despesas com a fundação do instituto.  

O Imperial Instituto dos Meninos Cegos, atualmente conhecido como Instituto 

Benjamin Constant (IBC), foi inaugurado solenemente no dia 17 de setembro de 1854, com as 

presenças do Imperador, da Imperatriz e de todo o Ministério, além das autoridades da Corte. 

Segue-se um texto jornalístico sobre a cerimônia de inauguração, transcrito com a grafia 

original, publicado pelo Jornal do Commercio, em 18 de setembro de 1854: 

Teve hontem lugar a inauguração do Instituto dos meninos cegos do Brazil, á qual 
dignárão-se assistir Sua Magestade o Imperador e Sua Magestade a Imperatriz. 

O Sr. conselheiro Pedreira, como ministro do império, em uma breve allocução, 
allusiva ao objecto, pedio as ordens de S. M. o Imperador para a abertura do 
estabelecimento, e tendo-as obtido, declarou inaugurado o Instituto. Seguio-se um 
interessante discurso do Sr. Dr. Sigaud, director do instituto, e um hymno a SS.MM. 
cantado pelos meninos cegos. 

SS.MM. percorrêrrão depois as salas de estudo, refeitorio, dormitorio e mais 
dependencias do edificio e retirárão-se parecendo satisfeitos. 

Assistirão a este acto os ministros, alguns conselheiros de estado, senadores, 
deputados, e muitas pessoas gradas. Estiverão tambem presentes muitas senhoras de 
distincção. 
 
Os meninos apresentárão-se já vestidos com o uniforme do collegio. A scena da 
inauguração foi tocante e commoveu a muitos corações. 
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Tocárão as bandas de musica do batalhão de fuzileiros, que fez a guarda de honra, e a 
dos menores. 
 
Forão nomeados: 
Commissario do governo para a inspecção do instituto, o Sr. conselheiro de estado 
visconde de Abrantes. 
Director, o Sr. Dr. José Francisco Sigaud.  
Capellão, o Sr. conego Joaquim Caetano Fernandes Pinheiro.  
Professor dé primeiras letras, o Sr. Dr. Pedro José de Almeida.  
Professor de musica vocal e instrumental, o Sr. J. J. Lodi. 
Repetidor, o Sr. Carlos Henrique Soares, cego de nascença. 
(JORNAL DO COMMERCIO, 1854, apud MENDES; FERREIRA, 1995). 

 
Durante a cerimônia, em seu discurso, o Dr. Xavier Sigaud relembrou as palavras 

proferidas pelo Imperador, por ocasião do encontro com o jovem cego brasileiro José Álvares 

de Azevedo: “A cegueira não é mais uma desgraça”, e salientou a importância de Álvares de 

Azevedo durante todo processo de criação de uma escola para cegos no Brasil (SIGAUD; apud 

ZENI, 2005, p. 237-240). Sigaud ainda ressaltou a finalidade do Imperial Instituto, afirmando: 

“É, pois, uma casa de educação e não um asilo, e muito menos um hospício; uma tríplice 

especialidade: música, trabalho, ciência, eis o que constitui sua organização especial” 

(SIGAUD; apud ZENI, 2005). Conforme Zeni expressa: 

José Álvares de Azevedo vinha da Europa e trazia um recado da civilização: os cegos 
eram educáveis. Estar em presença de um cego educado torna inevitável a comparação 
com aqueles que viviam no Brasil, presos às suas famílias ou dependentes do ganho 
nas ruas (ZENI, 2005, p. 109). 
 

A adoção do sistema ocorreu no mesmo ano em que a França oficializou o Sistema 

Braille, em 1854. Já constava no regulamento do instituto, por ordem do Governo, que o método 

de escrita deveria ser o método em pontos salientes de Louis Braille, conforme adotado pelo 

Instituto dos Jovens Cegos de Paris (CERQUEIRA, 2009). Em 1857, foi instalada uma 

tipografia no instituto para produção de livros no Brasil.  

A primeira sede do instituto tratou-se de um imóvel alugado no bairro da Gamboa, rua 

do Lazareto nº 3, conhecido como Chácara dos Coqueiros (IBC, 2007). Na mesma reportagem 

sobre a inauguração, o Jornal do Commercio comentou sobre a sede: “O edifício é o da antiga 

residencia do primeiro barão do Rio Bonito, no morro da Saude, vasto, espaçoso e arejado, com 

boa chacara, para recreio dos meninos, e está adornado com gosto e simplicidade” (Jornal do 

Commercio, 1854, apud MENDES; FERREIRA, 1995). Em 1858, o imóvel foi comprado. 

Porém, em junho de 1866, o Imperial Instituto dos Meninos Cegos foi transferido para outra 

sede, situada na Praça da Aclamação, 17, atual Praça da República. Essa sede foi alugada ao 

Conde de Baependi. A mudança de sede teve como motivos a insalubridade e a precariedade 

do prédio na Gamboa (IBC, 2007). Em 14 de maio de 1872, D. Pedro II manda efetivar a doação 

de um terreno de sua propriedade, na Praia Vermelha. Com essa doação em favor do Imperial 
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Instituto dos Meninos Cegos, solucionava-se o problema de sede própria da instituição. Após a 

efetivação da doação, iniciou-se a aprovação do projeto de construção do edifício. A solenidade 

realizada no terreno doado contou com a presença do Imperador, o qual participou do 

lançamento da pedra fundamental da construção a ser edificada, onde atualmente se encontra o 

Instituto Benjamin Constant, no bairro da Urca. 

O Imperial Instituto dos Meninos Cegos teve como primeiro diretor, de 1854 a 1856, o 

Dr. José Francisco Xavier Sigaud. Após a sua morte, o médico e conselheiro Claudio Luiz da 

Costa assumiu o cargo de diretor do instituto. Sua administração se deu até o ano de 1869. Em 

28 de maio de 1869, Benjamin Constant Botelho de Magalhães assumiu interinamente a direção 

do instituto, após o falecimento do diretor Claudio Luiz da Costa. Meses depois, em 07 de julho, 

um decreto imperial nomeou Benjamin Constant como diretor efetivo. Benjamin Constant 

iniciou sua trajetória no instituto, em 13 de agosto de 1862, ao ser integrado ao corpo docente 

como professor de matemática e ciências naturais.  

Benjamin Constant esteve na direção do instituto até a Proclamação da República, 

quando assumiu o Ministério da Guerra e ocupou o cargo de 2º vice-presidente da República 

do governo provisório. Foram 27 anos de atividades no instituto, sendo 20 anos no exercício do 

cargo de diretor. Em solenidade de despedida prestada por funcionários e alunos, Benjamin 

Constant se comprometeu a ajudar o instituto, agora como ministro. 

Proclamada a República, em 15 de novembro de 1889, o instituto teve sua denominação 

alterada pelo Decreto n º 9, de 21 de novembro de 1889, que suprimiu o termo “imperial” de 

vários estabelecimentos dependentes do Ministério dos Negócios do Interior: “Fica supprimida 

a denominação de -Imperial- que tinham o Instituto dos Meninos Cegos, o Observatório, a 

Academia de Medicina e o Lycêo de Artes e Officios do Rio de Janeiro [...]” (Governo 

Provisório da 1ª República, 1889). 

 

4.2 Decreto nº 1.428 e regimento interno provisório: uma análise historiográfica 

A análise da educação linguística para cegos no Brasil oitocentista tem como fontes 

documentais alguns regulamentos, relatórios de seus primeiros anos de funcionamento e 

decretos imperiais, a fim de elaborar uma interpretação historiográfica do pensamento 

linguístico que influiu em sua fundação. Dentre alguns documentos centrais para 

compreendermos esse processo de promoção da educação inclusiva e difusão do Sistema Braille 

no Brasil oitocentista, está o Decreto nº 1.428, de 12 de setembro de 1854. 
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Em um primeiro momento, o modelo teórico de análise do decreto, para estabelecimento 

de uma narrativa historiográfica do pensamento linguístico, seguirá a proposta de Koerner - na 

análise de fontes documentais - para contextualização e descrição do “clima de opinião” 

científico da época, assim como o pensamento linguístico, relacionado à corrente positivista do 

século XIX. Em um segundo momento, a análise abordará os conceitos propostos por Swiggers. 

Em relação à contextualização do momento de produção desse documento, temos o 

Brasil oitocentista, isto é, o Império do Brasil à época do Segundo Reinado, sendo a criação do 

sistema nacional de educação o contexto em que o Imperial Instituto dos Meninos Cegos é 

fundado, em 1854.  

Sobre o monarca, ele foi considerado mais progressista e liberal que seu pai. Seu 

governo trouxe um considerável avanço para o Brasil, apesar da existência ainda da escravatura. 

Homem culto, estudioso e grande defensor da educação. Oferecia bolsas de estudo para 

brasileiros estudarem em universidades, escolas de arte e conservatórios de música na Europa. 

Viajou muito e visitou museus, bibliotecas e academias pelo mundo. Sempre procurava trazer 

as novidades tecnológicas, os objetos de museus e as peças de arte para o Brasil. Considerava-

se um cientista. Amante de artes, fotografia e literatura. Durante sua regência, foram construídas 

as primeiras linhas telegráficas, a primeira estrada de ferro, o Instituto Histórico e Geográfico 

Brasileiro e a Imperial Academia de Música e Ópera Nacional.  

Na segunda metade do século XIX, muitas mudanças socioeconômicas estavam em 

andamento. Então, no período de criação do Imperial Instituto dos Meninos Cegos, já havia 

uma estabilidade do governo imperial e, no contexto em geral, o Brasil avançava 

progressivamente. 

Em relação à educação, durante o Reinado de D. João VI, as escolas primárias e 

secundárias não simbolizavam um assunto relevante para o governo. Como a História nos 

revela, apenas aqueles pertencentes às classes privilegiadas da sociedade tinham acesso ao 

ensino.  

Entretanto, com o surgimento de fatos políticos e econômicos relevantes para a 

sociedade brasileira, o sentimento de nacionalismo foi crescendo no país e, por conseguinte, a 

valorização da cultura brasileira e da Língua Nacional. Ademais, a educação primária no Brasil 

também começou a ser discutida a partir das ideias liberais que passaram a ser divulgadas, 

principalmente, por causa de alguns movimentos revolucionários. Aliás, aqueles brasileiros que 

foram estudar na França começaram a influenciar o Brasil com as ideias que circulavam naquele 

país. Personalidades do Brasil, como Eusébio de Queiroz e Barão do Bom Retiro (Luiz Pedreira 

do Coutto Ferraz) também inspiraram certas mudanças na educação brasileira (JANNUZZI, 
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2004). Além disso, o fim do tráfico negreiro, impulsionado pela Inglaterra, e a urbanização 

geraram a necessidade de mão-de-obra especializada nos centros urbanos.  

Dessa forma, foi um liberalismo tímido da elite que efetivou esses ideais, porém até um 

certo limite, de modo que não prejudicasse os interesses de sua camada social. A elite brasileira 

passou a discutir a necessidade de oferecer educação formal às crianças das classes populares, 

de modo a propagá-la na tentativa de um ensino melhor e uniforme.  

Todo esse cenário criou condições para que Coutto Ferraz iniciasse uma reforma 

educacional, a qual levou seu nome. Pelo Decreto nº 1331-A, de 17 de fevereiro de 1854, é 

posta em prática a Reforma Coutto Ferraz, então Ministro e Secretário de Estado dos Negócios 

do Império. A reforma estabeleceu diretrizes para os ensinos primário e secundário do 

município da Corte e se baseou no modelo de instrução da lei francesa. Nessa reforma, os ideais 

da elite política estavam presentes quanto à educação das camadas pobres, no intuito de um 

processo civilizatório da população brasileira (MATTOS, 2004).  

Mesmo ao meio de uma política de reforma educacional, ainda se mantinha um modelo 

de segregação. Em seu artigo 69º, o Decreto nº 1.331-A expressa claramente que os meninos 

acometidos por doenças contagiosas, aqueles que não eram vacinados e os escravos não teriam 

suas matrículas admitidas, nem poderiam frequentar as escolas. Dessa maneira, a educação da 

camada mais pobre foi preconizada, de forma a inserir apenas a população livre, vacinada e não 

portadora de moléstias nas instituições de educação formal.  

De um lado, a obrigatoriedade da educação elementar e, consequentemente, a expansão 

do ensino traduziam alguns objetivos como incrementar a formação do povo, transformar essa 

classe em trabalhadores e solucionar os problemas da mão-de-obra especializada. Por outro 

lado, essa reforma também traduzia o anseio do Império por ter autonomia para exercer maior 

controle e fiscalização referentes ao ensino, contrariando o Ato Adicional de 12 de agosto de 

1834, o qual garantiu maior autonomia administrativa às províncias (JANNUZZI, 2004).  

Na Europa do século XIX, a Revolução Industrial acarretou grandes transformações na 

economia e na tecnologia: utilização de máquinas e mudanças no modo de vida. Despontaram 

grandes descobertas nas áreas da matemática, física, química, biologia, eletricidade e 

metalurgia. Apesar de ter sido um período de importantes avanços na área da medicina 

(anestesia, conhecimento da anatomia humana e prevenção de doenças) e do transporte terrestre 

(automóvel e ferrovias), além de descobertas como fotografia, dirigível, telefone, lâmpada 

incandescente, entre outras, a Europa presenciou também, em decorrência desses próprios 

adventos, o crescimento populacional (Teoria de Thomas Malthus), o movimento de 

urbanização (cidades cresciam de forma acelerada) e os problemas em decorrência do 
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funcionamento das fábricas (a fumaça das chaminés) e do crescimento urbano desenfreado 

(falta de água e de saneamento, sujeira nas ruas, doenças respiratórias e epidemias). 

Após o delineamento do contexto de produção, é viável dar início ao princípio da 

imanência. Em relação à imanência, os documentos da época e desse contexto são relacionados 

às correntes de pensamento e aos círculos intelectuais que vigoravam no período, como o 

positivismo e o cientificismo no século XIX e ao próprio pensamento linguístico do Sistema 

Braille do século XIX.  

Apesar de a obrigatoriedade do ensino básico para todos, prevista na Reforma Coutto 

Ferraz, nem sempre ter sido cumprida, o Império concretizou um projeto de educação para 

deficientes visuais. Sabe-se que a promulgação do decreto de criação desse projeto teve a 

atuação de personalidades ligadas ao Imperador (JANNUZZI, 2004). Nomes como o médico 

do imperador, Dr. José Francisco Xavier Sigaud, o jovem José Álvares de Azevedo e Coutto 

Ferraz.  

A periodização em relação aos fatos históricos da educação no Brasil oitocentista 

contribui para a compreensão da dinâmica do processo em que se deu o ensino para os cegos, 

na segunda metade do século XIX.  

Sobre esse assunto, Batista esclarece: 

Assim, um eixo de continuidades históricas se forma quando há adesão a saberes que 
já foram validados dentro de um campo e que têm reconhecimento de um grupo de 
pesquisadores; constrói-se, desse modo, uma tradição de pensamento (BATISTA, 
2016, p. 303). 

 
Em relação aos conceitos preconizados por Swiggers, a tarefa metateórica ou 

contemplativa exige uma reflexão sobre o objeto. Como objetos primários, são considerados os 

textos que governavam a educação do Brasil Império. O método consiste em buscar, nessas 

fontes primárias, o curso evolutivo linguístico na educação do Segundo Reinado. Neste caso, 

os textos referem-se aos decretos do período imperial, principalmente, ao Decreto nº 1.428, de 

12 de setembro de 1854, e ao regulamento provisório. Segundo Swiggers (2013), há muitos 

aspectos relativos ao texto que merecem reflexão do ponto de vista do historiógrafo da 

linguística. Nesse sentido, pode-se afirmar que, em relação à ‘posição’ do texto, trata-se de um 

texto de integração institucional, principalmente no tocante ao regulamento. As ‘composição e 

tonalidade’ do texto estão voltadas para a estrutura, a natureza de argumentação e a modalidade 

do texto e, por ser um texto de natureza legal e jurídica, apresenta uma argumentação concisa, 

clara e objetiva. Sua modalidade expressa ser um texto assertivo, categórico e determinativo. 

Sobre seu papel dinâmico, é um texto de ação, o qual determina uma atitude imediata quanto 

ao que foi estipulado. São ordens a serem seguidas, sem contestação.  
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Outra implicação no procedimento da análise do texto está relacionada às fases. Por se 

tratar de um trabalho sobre o Segundo Reinado, cujos textos que servem de base documental 

são do passado, cabe uma observação sobre as fases heurísticas, hermenêuticas e executivas. 

Quanto à fase heurística, compreendeu-se a tarefa de se informar sobre as fontes e sua 

disponibilidade. Visitas foram realizadas no Museu Casa de Benjamin Constant, situado no 

bairro de Santa Teresa, onde muitos textos serviram como fontes para contextualizar as ideias.  

Na segunda fase, a hermenêutica, há uma dimensão comparativa referente aos modelos 

teóricos de Koerner e Swiggers. Não significa que essa comparação reflita divergências, mas 

simplesmente acrescenta informações na análise. Trata-se, portanto, não só de uma 

historiografia atomística, no sentido de apresentar os acontecimentos linguísticos, mas também 

de uma historiografia sociocorrelativa, ou seja, correlações entre teorias, pontos de vista, 

contextos sociocultural, político e institucional. 

Segundo Swiggers, a análise de um texto remete a algumas considerações importantes. 

Assim como Koerner, o autor expressa a necessidade de o trabalho de análise ser relacionado 

ao contexto e, por contexto, entende-se a história intelectual associada à história 

socioeconômica. Dessa forma, acrescentando ao que já foi dito anteriormente referente à 

contextualização, é relevante ter consciência de que, durante o Brasil Império, a sociedade 

caracterizava-se por ser rural e sem escolarização, sendo a população, em sua maioria, 

analfabeta.  O trabalho nas propriedades rurais era realizado, em grande parte, pelos escravos. 

Outros ofícios, nas fazendas e nas províncias, eram rudimentares e não demandavam estudos. 

Havia poucas escolas. Somente as camadas alta e média procuravam a escola. A quantidade de 

professores nas províncias era ínfima. As escolas normais somente surgiram a partir de 1835, 

em Niterói. O estudo domiciliar sob a responsabilidade de preceptores era hábito comum na 

época. Além disso, a burguesia do século XIX, enriquecida pelas atividades comerciais, 

também enviava seus filhos para estudarem na Europa, já que a burguesia valorizava a cultura 

daqueles países. Como um resumo bem ilustrativo do cenário da educação oitocentista, seguem-

se as palavras de Jannuzzi, em seu prefácio:  

A história da educação brasileira mostra-nos que a educação foi centro de atenção e 
preocupação apenas nos momentos e na medida exata em que dela sentiram 
necessidade os segmentos dominantes da sociedade. Enquanto a elite pôde buscar 
educação no exterior, enviou seus filhos para Portugal ou França; quando a 
alfabetização se tornou fator condicionante de votos ou requisito para a ideologização 
como garantia de seu poder, ampliou o círculo daqueles que podiam participar do 
processo educativo; quando um novo sistema de produção passou a exigir uma 
instrumentalização mais adequada da mão de obra, foram tomadas providências neste 
sentido. A educação popular, portanto, foi sendo concedida à medida que ela se tornou 
“necessária” para a subsistência do sistema dominante, pelo menos até o momento em 
que se estruturaram movimentos populares que passaram a reivindicar a educação 
como um direito (JANNUZZI, 2004). 
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Diante desse cenário, ainda não existia uma pressão popular para modificar o rumo dado 

ao ensino. Dessa forma, entende-se o porquê de a educação para deficientes também ter sido 

negligenciada. Infere-se que a educação para os cegos somente surgiu devido à iniciativa de 

algumas pessoas sensibilizadas com a questão, que, em contrapartida, conseguiram apoio do 

Império. É importante salientar que o momento refletia uma elite intelectual propícia a algumas 

mudanças no ensino. Mas o delinear dessa situação histórica não tira o crédito e o brilhantismo 

de o Brasil ter sido pioneiro em seu continente no tocante ao ensino dos cegos, graças à 

cooperação da França oitocentista e ao debate político travado na época, cujas consequências 

refletem um marco no fomento de formação da identidade nacional no Brasil. 

De acordo com o regulamento, em seu caráter provisório, a instrução primária e alguns 

ramos da secundária, o ensino moral e religioso, a música e alguns ofícios fabris foram 

estipulados como finalidade do Imperial Instituto.  

O cargo de direção era subordinado ao Ministro e Secretário de Estado dos Negócios do 

Império, a quem cabia também a inspeção do estabelecimento. Quanto ao diretor, cabia-lhe, 

dentre outras funções: visitar diariamente as aulas, as salas de estudo e a enfermaria; enviar 

relatório mensal ao governo; presidir os exames nas épocas marcadas; estar presente nas missas 

que celebravam na escola, juntamente com os alunos; e morar no instituto.  

O quadro de pessoal foi delimitado em um professor das primeiras letras, um professor 

de música vocal e instrumental, um médico, um capelão, um inspetor de alunos em cada turma 

de 10 alunos e demais serventes e empregados que fossem indispensáveis.  Em seu artigo 4º, o 

regulamento afirma que professores seriam designados oportunamente, à proporção que a 

necessidade aumentasse, com o desenvolvimento do plano inicial de estudo.  

Nos três primeiros anos, o número de vagas ofertadas não poderia ultrapassar 30 alunos, 

sendo que 20 alunos pagariam pelo ensino e internato. As 10 vagas restantes seriam destinadas 

a alunos que fossem comprovadamente pobres. E o governo iria fornecer para esses alunos o 

sustento, o vestuário e os medicamentos. Na verdade, o número de vagas não era suficiente. 

Apesar do decreto de criação do Imperial Instituto, não havia uma dotação orçamentária 

aprovada pela Assembleia para seu funcionamento. Essa autorização somente ocorreu no ano 

posterior, por meio do Decreto nº 1.683, de 28 de novembro de 1855: 

Não consignando a Lei do orçamento vigente quantia alguma para occorrer á despeza 
com o Imperial Instituto dos meninos cegos, e sendo urgente a dita despeza; Hei por 
bem, Tendo Ouvido o Conselho de Ministros, na conformidade do § 3º do Artigo 4º 
da Lei nº 580 de 9 de Setembro de 1858, Autorisar o Ministro e Secretario d'Estado 
dos Negocios do Imperio a despender com este objecto, no actual exercicio, a quantia 
de 15.000$000, igual a que fôra ultimamente decretada para o proximo futuro 
exercicio de 1856 - 1857; devendo este credito extraordinario ser incluido na proposta, 
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que opportunamente será apresentada ao Corpo Legislativo, a fim de ter definitiva 
approvação (BRASIL, 1855). 
 

A admissão no instituto dependia de alguns documentos e requisitos. Dessa forma, 

nenhum aluno seria admitido sem a autorização do Ministro d'Estado dos Negócios do Império. 

Além disso, o aluno precisaria estar em acordo com o estipulado no artigo 24 do Decreto nº 

1.428, de 12 de setembro de 1854: 

Art. 24. Nenhum menino será admittido, sem que conste de informação do Director, 
sobre parecer escripto do Medico do estabelecimento: 
1º Que foi vaccinado com bom resultado; 
2º Que não soffre de enfermidade contagiosa (BRASIL, 1854). 
 

Sobre a idade permitida para a realização de matrícula, o regimento fixou a faixa etária 

entre 6 e 14 anos, conforme o artigo 25: 

Art. 25. Não poderão ser tambem admittidos: 
1º Os menores de 6 annos, e maiores de 14; 
2º Os escravos (BRASIL, 1854). 
 

Em relação à vertente pedagógica, a partir do capítulo IV, foi orientado que as 

disciplinas seriam distribuídas conforme as séries anuais. Sendo assim, nas três primeiras séries, 

as disciplinas lecionadas seriam as mesmas: leitura, escrita, cálculos até frações decimais, 

música e artes mecânicas, em conformidade com a finalidade exposta na estrutura regimental. 

O ensino do catecismo seria aplicado nas aulas de leitura.  

A religião refletia um papel de destaque no ensino do período imperial. É notória 

também a ênfase dada à leitura e escrita, à música e aos ofícios. Não seria de maneira diferente, 

visto que algumas das preocupações no tocante ao ensino brasileiro diziam respeito ao processo 

civilizatório da sociedade e à formação da população em algum ofício.  

A partir do 4º ano, seriam introduzidos os ensinos da gramática nacional e da língua 

francesa, continuação da aritmética, além de princípios elementares da geografia, música e 

ofícios mecânicos. Do 5º ano em diante, seriam acrescentadas as matérias de geometria plana, 

de história e geografia antiga, média e moderna, além da leitura explicada do Evangelho. Já, no 

último ano, o estudo limitar-se-ia às matérias de história e geografia nacional, e ao 

aperfeiçoamento da música e dos trabalhos mecânicos. Quanto aos livros e instrumentos 

referentes às disciplinas listadas acima, eles seriam ofertados pelo instituto, conforme o artigo 

22. 

No artigo 33, o regimento provisório estabeleceu uma regra crucial para o instituto, 

relacionada ao processo de alfabetização: “Seguir-se-ha no Instituto, até nova ordem do 

Governo, o methodo de pontos salientes de Mr. Luiz Braille, adoptado pelo Instituto de Paris”. 

Por meio desse artigo, o desejo de Álvares de Azevedo foi posto em prática e a ordem de D. 
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Pedro II foi cumprida. A adoção do método de pontos salientes de Louis Braille significava ser 

uma condição indispensável por entendimento do imperador. Esse artigo é, sem dúvida, o mais 

relevante artigo do regimento e não deixa margem para que outras ideias afastem o processo de 

ensino-aprendizagem da intenção inicial de Álvares de Azevedo e D. Pedro II. 

O curso tinha sua duração estipulada em 8 anos, segundo o artigo 31: “O curso do 

Instituto será de 8 annos, e dentro deste prazo nenhum alumno gratuito poderá ser d'alli retirado 

sem licença do Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio”. Porém era facultado 

ao aluno pagante pedir uma prorrogação de 2 anos, caso o aluno não se sentisse habilitado. 

Enquanto o aluno bolsista, ao término do curso, teria o destino que fosse julgado conveniente 

pelo governo, caso não fosse empregado como repetidor: 

Art. 37. O alumno que concluir o Curso de 8 annos, e não se achar sufficientemente 
habilitado, poderá requerer que lhe seja prorogado aquelle prazo por mais 2 annos. 
Art. 38. Os alumnos pobres, quando completarem seus estudos, terão o destino, que o 
Governo julgar conveniente, se não forem empregados como repetidores na 
conformidade dos Arts. 40 e 41. 
Art. 39. O mesmo se praticará com os que chegarem á idade de 22 annos, ainda que 
não tenhão terminado o Curso dos estudos, salvo se obtiverem licença do Ministro e 
Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio para continuarem no Instituto por mais 
algum tempo (BRASIL, 1854). 

 
O regulamento permitia a contratação de alunos que se destacassem durante o curso para 

a função de repetidor. Depois de 2 anos de efetivo exercício, esses repetidores seriam 

promovidos ao cargo de professor. Ainda que estivesse completo o quadro de pessoal da função 

de repetidor, mas o aluno demonstrasse talento e excelência no estudo, poderia ser contratado 

e ganharia seu respectivo vencimento: 

Art. 40. O que durante o Curso se houver distinguido será preferido para o cargo de 
Repetidor, e depois de 2 annos de exercicio neste emprego para o de Professor do 
Instituto. 
Art. 41. Ainda quando esteja completo o numero de Repetidores, o Governo poderá 
mandar addir á essa classe, com o respectivo vencimento, os alumnos que por seu 
procedimento, talento, e estudo se reconhecer que são aproveitaveis para o magisterio 
(BRASIL, 1854). 

 
Sobre os exames, é interessante observar seu aspecto público e a seriedade com que 

eram tratados. Após findadas as aulas, o período de exame era agendado pelo ministro, segundo 

o artigo 34: “Haverá, alêm disto, no fim do anno exames publicos em dia designado pelo 

Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, em sua presença, ou do Commissario 

por elle nomeado” (BRASIL, 1854). 

Conforme o artigo 34 do regimento provisório, os professores examinavam os alunos 

nos três últimos dias do mês e, de três em três meses, a avaliação acontecia na presença do 

diretor:  
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Art. 34. Os Professores examinarão, nos tres ultimos dias do mez, os respectivos 
alumnos, e informarão no primeiro dia do mez seguinte ao Director o que observarem, 
tanto em relação ao adiantamento, como ao procedimento moral de cada discipulo. 
Haverá tambem exames em cada aula de 3 em 3 mezes em presença do Director 
(BRASIL, 1854). 

 

Os alunos também eram premiados, de acordo com o mérito, tendo sido considerados 

os exames feitos e as respectivas notas. Por ano, haveria até 9 prêmios, divididos em até 3 

categorias: o de letras, o de música e o de ofícios. Caso o prêmio não fosse pecuniário, ele seria 

um objeto útil para o aluno.  

A regra para a premiação pecuniária consta no artigo 36:  

Art. 36. Os premios, quando pecuniarios, serão recolhidos ao Thesouro ou ao Banco 
Nacional, onde os alumnos os irão receber, depois de concluido o seu curso de 
estudos, ou antes dessa epocha, se sahirem do Instituto com autorisação do Governo. 
Para este fim passar-se-hão vales, que serão entregues, com a clausula de deposito, 
aos paes, tutores, curadores ou protectores dos alumnos, ou, em sua falta, ao Director 
(BRASIL, 1854). 

 
Ainda no mesmo ano, em 18 de dezembro, o ministro Coutto Ferraz baixou o Aviso nº 

242, com o regimento interno composto por 106 artigos, determinando que as regras ali contidas 

concernentes ao Imperial Instituto dos Meninos Cegos fossem observadas, complementando 

assim o regulamento provisório. 

O novo regimento estipulou outras atribuições para a figura do diretor, do médico, do 

capelão e dos professores, além das que já constavam no regimento provisório. No capítulo X, 

artigo 28, acerca dos alunos, o regimento alterou a idade permitida para a matrícula dos alunos, 

antes fixada até 14 anos. Dessa maneira, poderiam estudar no instituto alunos que tivessem a 

faixa etária a partir de 6 anos e seriam distribuídos em 3 classes: “§ 2º Em relação á idade, em 

3 classes ou turmas: a 1º composta dos de 6 a 10 annos; a 2º dos de 10 a 14; e a 3º dos maiores 

de 14” (BRASIL, 1854, p. 276). 

No tocante ao método de ensino, o artigo 31 deixou bem claro que nada seria alterado 

em relação à metodologia expressa no regulamento provisório: “Nenhuma alteração se fará no 

methodo do ensino, provisoriamente adoptado, sem prévia proposta do Director, que para isso 

ouvirá os Professores por escripto, parecer do Commissario, e approvação do Governo” 

(BRASIL, 1854, p. 276). 

A seleção das disciplinas continuou a mesma, assim como a divisão delas em cada série. 

A novidade ocorreu em relação à estipulação dos horários da rotina do internato. Sendo assim, 

no primeiro triênio, as aulas de leitura e religião aconteceriam pela manhã. Já as aulas de música 

e artes mecânicas ocorreriam à tarde, conforme esclarecido pelo artigo 33: “Nos primeiros tres 
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annos de ensino, as lições de primeiras letras e de instrucção religiosa terão lugar de manhã; e 

de tarde as de musica e officios mechanicos” (BRASIL, 1854, p. 276-277). 

O regimento também tomou o cuidado de estabelecer medidas que separassem os 

meninos e as meninas no internato. Logo, em seu artigo 43, o documento explica: “As meninas 

cegas, seja qual for a sua idade, serão completamente separadas dos meninos: terão á parte 

aulas, casa de trabalho, lugar de recreação e passeio, refeitorio e dormitorio” (BRASIL, 1854, 

p. 279). 

Segundo o artigo 62, existiria outra categoria de prêmio, a qual seria uma forma de 

presentear a menina e o menino que se destacassem, durante o ano, em “docilidade, 

circumspecção, prudencia e applicação” (BRASIL, 1854, p. 282). 

Outro ponto interessante do regimento, diz respeito à biblioteca, conforme o artigo 66. 

Ela acolheria os objetos pessoais de Álvares de Azevedo, que foram doados pela família, por 

ocasião de sua morte: “A bibliotheca conterá, alêm das obras que já lhe forão doadas pelo 

bemfeitor Álvares de Azevedo, todos os livros, quadros, mappas e mais objectos necessarios 

para o ensino geral” (BRASIL, 1854, p. 283). 

Após a análise desse documento que aborda sobre a criação de um ensino especializado 

para cegos e sua regulamentação, além da contextualização na história do período de produção, 

há um entendimento maior de como se deu o curso evolutivo da linguística para os cegos. 

Considerando a criação do Sistema Braille na França, percebe-se a história da origem de uma 

linguagem textual para os cegos, tendo em vista toda a história social que os cegos vivenciavam.  

As muitas tentativas e práticas para desenvolverem um meio de leitura para os cegos 

antes do surgimento do Sistema Braille falharam por vários motivos. Como já foi dito em 

capítulo anterior, não passavam de criações de letras do alfabeto que poderiam ser percebidas 

pelo tato, mas essas criações eram difíceis de manusear. Os poucos livros com caracteres em 

relevo eram volumosos, por isso mesmo de difícil manuseio. A assimilação desse conhecimento 

também não era algo fácil. E, infelizmente, essas tentativas só possibilitavam a leitura. 

Anteriormente ao Sistema Braille, não se conhecia ainda um sistema que viabilizasse 

plenamente o desenvolvimento dos cegos na leitura e escrita. Existiam apenas meios adaptados 

para uma leitura limitada. Por causa de sua condição, os cegos eram postos à margem da 

sociedade e considerados incapazes, rejeitados. Não havia perspectivas de estudo, de formação 

profissional, de emprego, enfim, de dignidade.  

Com a elaboração do Sistema Braille, há uma ruptura dessa condição. Assim como, no 

passado, a necessidade de desenvolvimento encaminhou o homem à aquisição da escrita, 
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também o advento do Sistema Braille transformou a vida dos cegos e os encaminhou para seu 

pleno desenvolvimento cultural, inserindo-os na sociedade.  

A partir da análise desses documentos, é possível traçar algumas considerações sobre a 

educação linguística. Antes das ideias linguísticas acerca da escrita e leitura para cegos, não 

havia possibilidade de crescimento intelectual institucionalizado. Após o surgimento desse 

conhecimento linguístico, não só o aprendizado da escrita foi possibilitado, mas também o 

ensino de outras disciplinas. Sem cogitar os valores e as possibilidades aqui intrínsecos. Torna-

se clara a relevância do conhecimento linguístico para a sociedade, seja em qualquer período 

histórico, assim como é mister a evolução linguística. 
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5. D. PEDRO II VISITA O INSTITUTO 
 

5.1 Relatos de um diretor (1858): exposição do funcionamento do Instituto  
 

O relatório de 1858 diz respeito à ‘exposição’ do ano letivo do corrente ano. Há no 

relatório uma indicação do processo de ensino ocorrido no instituto naquele ano, o que inclui a 

educação linguística. Isso nos pode ser útil para analisarmos o pensamento linguístico da época. 

O documento permite-nos uma análise do contexto em que o ensino ocorria, há observações 

sobre as dependências, o estado de saúde dos alunos, os materiais didáticos e o orçamento. Esse 

relatório foi escrito pelo então diretor do instituto, Dr. Claudio Luiz da Costa, de acordo com 

uma das exigências de sua função. 

O relato inicia-se abordando a realização das provas públicas, no dia 10 de novembro 

de 1858, na presença do ilustre imperador D. Pedro II. Essas provas seriam as finais, visto que 

o calendário especificado no artigo 32 do regimento interno datava o início das aulas em 07 de 

janeiro e o término em 15 de novembro de cada ano. As provas eram referentes ao ensino de 

música, leitura pelo Sistema Braille, gramática da língua portuguesa, aritmética, língua francesa 

e outras disciplinas, algumas profissionais, as quais eram aplicadas para os alunos que cursavam 

até o 4º ano. 

Conforme o regimento interno, em seu artigo 34, as provas seriam públicas, ou seja, 

realizadas na presença de outras pessoas convidadas, inclusive na presença do imperador e da 

imperatriz, em ocasião de visita à instituição. A educação linguística era voltada à alfabetização 

em braille, ao ensino de gramática da língua portuguesa, da língua francesa, como língua 

adicional, e ao ensino dos rudimentos do latim, para facilitar o canto e a prática religiosa. A 

educação linguística incluía ainda a musicografia, a leitura e a transcrição musical. 

D. Pedro II não só autorizou a criação do instituto, como também visitava a escola e 

participava diretamente do processo de avaliação dos alunos, como registrou o relatório. Nesse 

dia, D. Pedro II não se encontrava acompanhado de sua esposa, devido ao mau tempo. Aliás, o 

relatório informa que muitos convidados não compareceram ao evento por causa do tempo, 

entretanto, as atividades se desenvolveram como programadas.  

Essas provas públicas seguiam um complexo protocolo da corte, demonstrando o grau 

de organização institucional e de conhecimento desenvolvido. Dessa forma, após o imperador 

ter sido recebido com as formalidades previstas, o diretor procedeu à leitura do relatório anual, 

diante dos presentes ali. Em seguida, começou a realização das provas, conforme cronograma 

estabelecido, e os alunos foram sendo chamados. 
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D. Pedro II participava ativamente nessa fase das provas, que se igualava a uma arguição 

pública, com crianças e jovens. No relatório, o diretor faz menção à participação do imperador 

nessa etapa do processo avaliativo: 

Dignando-se Sua Majestade Imperador abrir um livro de musica vocal, e indicar seis 
compassos, o respectivo professor Guilherme Schulze dictou á alumna D. Leopoldina 
Maria da Conceição, que os escreveu em pontos, e o alumno José Pinto de Cerqueira 
os cantou, apreciando as notas e seus valores pelo tacto (BRASIL, 1858, p. 3).  
 

A primeira prova de leitura e escrita foi um exercício de solfejo e notação musical. 

Utilizando-se da audição e do tato, os jovens transcreveram e executaram um solfejo, orientados 

por seu professor de música, após escolha de seis compassos pelo imperador. A notação musical 

era feita em braille.  

Depois disso, houve uma sequência de apresentações dos alunos, a fim de que pudessem 

demonstrar todo conhecimento adquirido por meio das lições de música e da leitura e 

interpretação da notação musical, que os facilitavam no aprendizado do Sistema Braille. Sendo 

assim, os alunos cantaram, em latim, um Pai-Nosso (Pater Noster), acompanhados ao órgão 

pelo aluno Cerqueira. Na sequência, os mesmos alunos cantaram também outra peça, em latim, 

o Domine salvum fac Imperatorem Petrum Secundum (Ó Senhor, protegei o Imperador Pedro 

II), acompanhados novamente pelo órgão, porém a harmonia foi executada, dessa vez, pelo 

professor Schulze.  

O relatório dá prosseguimento aos detalhes desse dia de prova, ao citar os nomes dos 

alunos e dos convidados, além de narrar os pedidos que os convidados faziam para os alunos. 

Segue abaixo um trecho do relatório que descreve o contexto em que a avaliação se desenvolvia:  

4º A alumna D. Anna da Silva, uma das de mais tenra idade, tocou um pequeno 
exercicio no piano, acompanhada da professora de musica D. Adèle Maria Luiza 
Sigaud 7. 
5º O alumno Cerqueira executou ao piano a Barcarolle de Thalberg, dignando-se S. 
M. o Imperador tomar a musica para conhecer se era exacta a sua execução. 
6º Propondo-se a qualquer dos espectadores que indicasse o tom em que o dito alumno 
Cerqueira tocasse de improviso uma valsa, schottisch ou nocturno, a Exma. Sra. D. 
Maria Carolina Guimarães Torres, mulher do Sr. Antonio Dias Torres Junior, pedio 
uma valsa em sol natural maior, que o alumno improvisou depois de um curto 
preludio no mesmo tom.  
S. M. o Imperador dignou-se, depois desta prova, ordenar que o mesmo alumno 
tocasse uma schottisch em si bemol, que foi promptamente executada (BRASIL, 1858, 
p. 4).  
 

 
7 D. Adèle Maria Luiza Sigaud, filha cega do primeiro diretor do Imperial Instituto de Meninos Cegos, Dr. Xavier 
Sigaud, fazia parte do corpo docente da instituição. Ela foi a primeira professora cega do país. Segundo Zeni, D. 
Adèle foi indicada pelo pai para assumir o cargo: “Para a classe das meninas, propunha sua filha, Adèle Maria 
Luiza Sigaud, a fim de dar lições de gramática e de canto, de piano e de harmanion” (ZENI, 2005, p. 115).   
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A musicografia era componente fundamental para a aquisição do Sistema Braille e para 

a compreensão de textos escritos. Dessa forma, o processo de educação linguística estava 

vinculado à prática musical. No relatório, podemos notar que os alunos estavam à disposição 

para qualquer solicitação feita pelos convidados e tinham uma percepção musical natural, 

relacionada à competência linguística de ler e interpretar partituras no Sistema Braille. 

Novamente, na continuidade do relatório, há um relato do pronunciamento do 

imperador, demonstrando seu empenho em favor do ensino na instituição. Os alunos sabiam 

que suas apresentações estavam sendo observadas para que um posterior julgamento fosse 

efetivado. Todavia, os alunos não eram somente avaliados pelos convidados. Seus professores 

também os questionavam sobre os conteúdos ministrados em aula, em uma sabatina. O relatório 

revela uma passagem nesse sentido, com uma série de questões de natureza teórica: 

Os dous alumnos Cerqueira e seu condiscipulo Luiz Antonio Gondim Leitão, os mais 
adiantados em musica, respondêrão cabalmente ás perguntas sobre as regras de 
contra-ponto, que lhes forão feitas pelo professor Schulze (BRASIL, 1858, p. 4). 

 
Logo após, iniciaram-se as provas de leitura, pelo método de pontos salientes do Sistema 

Braille. Os alunos cegos deveriam ler a parte indicada pelo imperador, segundo descrito no 

relatório, de forma a demonstrarem habilidade na leitura em língua portuguesa: 

Os alumnos do 1º anno lêrão no Expositor, impresso em pontos salientes, o lugar que 
S. M. o Imperador se dignou indicar-lhes, distinguindo-se neste exame a menina D. 
Alexandrina Rosa de Jesus, de 6 annos de idade (BRASIL, 1858, p. 4). 
 

Em seguida, os alunos foram testados em relação aos conhecimentos de gramática e 

aritmética, ensinados em conjunto, no Sistema Braille:  

Os alumnos do 2º, 3º e 4º annos forão examinados em grammatica portugueza e 
arithmetica, fazendo no primeiro destes dous ramos a regencia das orações, e 
respondendo a todas as questões sobre as regras da syntaxe, e no segundo a todas as 
perguntas sobre diversas operações arithmeticas, inclusivamente as de decimaes e de 
fracções; sendo examinados pelo proprio professor Dr. Pedro José de Almeida, e pelos 
Srs. Antonio Alves Pereira Coruja e José Albano Cordeiro, que se derão por satisfeitos 
(BRASIL, 1858, p. 5).  
 

Não há no relatório a citação sobre o método de ensino de gramática da língua 

portuguesa, quais autores ou teoria gramatical foram adaptados ao Sistema Braille no Brasil, 

embora seja registrado que os livros eram impressos na França. Acreditamos que, por ser de 

data aproximada, o material didático empregado para o ensino de gramática era aquele utilizado 

no Colégio Pedro II, com adaptações. É necessária a análise de outras fontes para corroborar 

essa hipótese, mas a indicação de que foram avaliadas a ‘regência de orações’ e as ‘regras de 

sintaxe’ pode ser uma pista para elucidar essa questão. 
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O Dr. Pedro José de Almeida era médico, tendo sido indicado como professor de 

primeiras letras pelo Dr. Sigaud, para que ele substituísse José Álvares de Azevedo, devido ao 

seu falecimento.8 Não conseguimos localizar maiores informações sobre os outros avaliadores, 

Antônio Alves Pereira Coruja e José Albano Cordeiro. 

Como citado no relatório, havia também grande preocupação com o ensino religioso, o 

qual estava sob a responsabilidade de um capelão, de acordo com o convencionado no 

regimento. Os mesmos alunos foram ‘indagados’, ao mesmo tempo, sobre a “história sagrada 

e dogma, pelo seu professor padre-mestre Bernardo José Lira, em cujo exame derão provas 

plenas do seu aproveitamento nestas materias” (BRASIL, 1858, p. 5). 

A partir do 4º ano, em conformidade com o artigo 27 do regulamento provisório, os 

alunos começavam a ter aulas de língua francesa, como língua adicional. O relatório menciona 

a prova dessa disciplina e ainda especifica as habilidades desempenhadas pelos alunos:  

Os alumnos do 4º anno fizerão exame de lingua franceza, escrevendo, lendo, 
traduzindo e respondendo em francez a todas as perguntas feitas na mesma lingua 
sobre todas as regras da sua grammatica; sendo arguidos neste exame pela respectiva 
professora D. Maria Benedicta da Costa, e pelo Sr. Dr. José Tell Ferrão (BRASIL, 
1858, p. 5). 
 

Em 1827, extratos da obra Grammaire des grammaires, ou Analyse raisonnée des 

meilleurs traités sur la langue française de Giraut-Duvivier, de 1840, foram transcritos no 

Sistema Braille, pelo próprio Louis Braille, sendo uma das primeiras transcrições no sistema. 

Acreditamos que uma edição dessa transcrição teria sido utilizada no ensino de língua francesa 

no Brasil oitocentista, assim como outra obra de 1829, o Procédé pour écrire les paroles, la 

musique et le plain-chant au moyen de point (Método para escrever letras, músicas e cantos 

simples por meio de pontos), que compõem juntas o pensamento linguístico de Louis Braille.  

No relatório, ao longo dos exames, há outro registro da contribuição do imperador 

quanto ao exame de geografia. Nessa narrativa, referente aos mesmos alunos, D. Pedro II 

“questionou-os, dirigindo-lhes o dedo para os diversos pontos dos mappas, afim de que elles 

nomeassem os lugares que tocavão” (BRASIL, 1858, p. 5). 

 
8 “No dia 30 desse mês de março, oficiou o Dr. Sigaud ao Ministro do Império, propondo para professor de 
primeiras letras ao Dr. em medicina Pedro José d'Almeida, que se havia com antecedência habilitado para o ensino 
dos cegos pelo método dos pontos salientes; para professor de música vocal e instrumental ao cego Joaquim José 
Lodi, que já exercia nesta corte este magistério para com os videntes e que de fato conhecia perfeitamente a música 
por haver aprendido, antes da descoberta de Braille, em figuras ordinárias postas em relevo; a João Gomes Moreira 
para professor de belas letras e gramática, e a José Gomes de Araújo Leitão para ‘pedagogo’. Presumimos que o 
Dr. Sigaud entendia chamarem-se ‘pedagogos’ os empregados, que nos colégios existem com o nome de 
‘inspetores de turmas’.” Disponível em: http://www.ibc.gov.br/revistas/232-edicao-especial-01-setembro-de-
2004. Acesso em: 15 jan. 2019. 
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Dessa forma, além da musicografia, com o canto em latim, do ensino de leitura e 

gramática das línguas portuguesa e francesa, da leitura do sistema numérico, pela aritmética, a 

linguagem topográfica era ensinada pela leitura de mapas em relevo, constituindo-se assim 

também elemento do pensamento linguístico do Sistema Braille, em que a audição e o tato 

supririam a perda do sentido da visão. 

Existe no relatório um interessante relato sobre uma passagem em que o imperador 

pediu ao aluno que ele realizasse a leitura por meio de outro método, de modo a demonstrar que 

a leitura pelo Sistema Braille é mais dinâmica e eficiente: 

S. M., para apreciar a facilidade que encontrão os cegos na leitura pelo methodo de 
Braille, comparado com os outros methodos, quiz ver este mesmo alumno ler em livro 
impresso com typos ordinarios em relevo; e abrindo o livro ao acaso, o alumno satisfez 
a esta prova, mas com alguma lentidão, por ser-lhe preciso ir reconhecendo com o 
tacto as differentes curvas dos caracteres, porque só assim lhes poderia dar o valor 
proprio (BRASIL, 1858, p. 5-6). 
 

 Ao término dos exames, o instituto teve a preocupação de encerrar as atividades, num 

tom de solenidade, com o aluno recitando o canto do Piaga, do poeta da primeira geração do 

Romantismo, Gonçalves Dias, acompanhado ao piano. Como forma de homenagear o 

imperador, foi dedicada uma canção, cujos arranjos renderam elogios: 

Findos os exames, o alumno Cerqueira recitou o canto do Piaga, de Gonçalves Dias, 
acompanhado ao piano pelo alumno Leitão, e este por sua vez recitou uma canção 
dedicada a S. M. I., acompanhada ao piano pelo primeiro, o qual, sobre o motivo do 
acompanhamento, tocou umas variações de sua composição, que agradárão a todos os 
espectadores, tanto pela execução como pelo estylo (BRASIL, 1858, p. 6). 
 

Houve o momento de distribuição de prêmios também. Os alunos foram agraciados 

pelas mãos de D. Pedro II. Depois da premiação, uma aluna recitou um agradecimento por tudo 

que o monarca fazia por eles: 

Depois da distribuição dos premios, a alumna D. Anna Rodrigues de Faria, em nome 
dos seus condiscipulos, recitou o seguinte agradecimento a S. M. o Imperador: 
- Senhor. – Sempre que os desvalidos e mal aquinhoados da sorte se dirigem a V. M. 
é para lhe render acções de graças. 
- Nós por nossa parte, mais infelizes que os outros, lastimando não poder ver o 
semblante do nosso protector para o trazer gravado em nossos corações, aproveitamos 
qualquer occasião para o só prazer que nos é dado de beijar a sua augusta mão pelos 
beneficios que constantemente nos faz. 
- Agora mesmo V. M. I. nos honra com a sua presença e acaba de distribuir as 
medalhas, com que se dignou premiar aquelles de entre nós, que se distinguirão pela 
sua applicação e comportamento. 
- Digne-se, pois, V. M. aceitar os votos da nossa mais profunda gratidão, assim como 
Deos aceitará as nossas preces pela saude e prosperidade do nosso augusto protector 
(BRASIL, 1858, p. 9-10). 
 

Após esse momento, o imperador deixou o local, satisfeito com o ensino: 

Depois deste simples agradecimento, levantou-se S. M. I.; e tendo visitado a officina 
typographica do estabelecimento, onde os alumnos do 4º anno, aprendizes da mesma 
officina, compuzerão e imprimirão, e depois de examinar alguns artefactos das 
meninas cegas, que lhe merecêrão demonstração especial, retirou-se ás 3 horas da 
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tarde, mostrando-se tão satisfeito com o aproveitamento dos alumnos como com a 
ordem do estabelecimento (BRASIL, 1858, p. 10). 

 

 Em concordância com o que foi visto até aqui e baseado na Historiografia Linguística, 

pode-se afirmar que a abordagem dada ao ensino na instituição, sob um viés social, apresentava 

um caráter inclusivo e, conjuntamente, um caráter libertador, no sentido de oportunizar certa 

independência àqueles que não tinham expectativas no futuro, haja vista a sobrevivência dos 

cegos daquela época estar submetida à boa vontade de familiares ou às esmolas da sociedade. 

Quanto à abordagem, em particular, da língua portuguesa, especificamente o tratamento 

dispensado à leitura e escrita, é perceptível a preocupação daqueles envolvidos no processo de 

ensino-aprendizagem no tocante à emancipação e autonomia do aluno, que teria acesso a uma 

gama de conhecimentos científicos. Tendo em vista que a habilidade de ler e escrever simboliza 

um instrumento político indispensável para os que desejam se integrar nas atividades culturais, 

sociais, políticas e econômicas da sociedade. A condição de ser alfabetizado é fundamental para 

o exercício da cidadania. 

No relatório, há comentários do diretor Claudio sobre as lições que ele ensinava aos 

alunos a respeito dos gêneros textuais, como contos e anedotas, adquirindo assim a capacidade 

de interpretar textos como qualquer outro aluno da época. Segundo o relato do diretor, os alunos 

solicitavam essas aulas constantemente, tamanha era a alegria deles em ouvirem comentários e 

observações sobre as histórias, sobretudo a explicação do significado das palavras que não 

conheciam. Esse também era o momento em que os alunos faziam um resumo da leitura, 

demonstrando bom desempenho em comparação com outros alunos que não eram portadores 

de deficiência visual. 

O documento comprova que os alunos estavam aprendendo a metalinguagem, pelo 

contato com o conhecimento gramatical. Atinente à língua portuguesa, o texto cita o estudo da 

gramática referente às orações e demais conceitos da sintaxe, como supracitado. Pertinente à 

leitura, subjaz a reflexão metalinguística relacionada à ortografia, fonética e pontuação. Na 

escrita, os alunos necessitariam da compreensão de vários metatermos que integram as divisões 

da gramática, como a ortografia, a morfologia e a sintaxe. Dessa forma, o Sistema Braille previa 

uma imersão em diversos aspectos da linguagem para a compreensão da reflexão 

metalinguística e das diversas modalidades de leitura da civilização ocidental: a notação 

musical, a gramática, a aritmética, a leitura de mapas.  

É conveniente comentar sobre o ensino de línguas adicionais para pessoas que, até então, 

não tinham meios para ler e escrever em sua própria língua. O texto, em sua imanência, leva à 

análise de que o estudo do latim, por meio do canto, e do francês, pela gramática, consistia em 
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um processo de educação linguística complexo. No caso da língua francesa, as quatro 

habilidades da língua eram desenvolvidas: ler, escrever, ouvir e falar. As perguntas, por sinal, 

eram todas feitas em francês, acerca dos metatermos da gramática francesa, na sabatina. Na 

falta do dicionário de francês, a professora reunia-se com os alunos para discutirem a respeito 

de frases e significados das palavras. 

Sobre a educação religiosa, pode-se de dizer que esse ensino está intimamente ligado ao 

caráter da transmissão de valores da cultura ocidental. A prática religiosa, além dos costumes e 

da moral, dava aos estudantes a identidade de pertencimento a uma comunidade centrada não 

apenas em valores materiais, permitindo também acesso ao pensamento filosófico e metafísico. 

Por meio do ensino do catecismo e do evangelho, os costumes sociais e morais eram 

transmitidos aos alunos, que se integravam na sociedade. 

A presença de D. Pedro II remete a muitos aspectos importantes imanentes ao texto. 

Primeiramente, o monarca tinha consciência de que suas visitas ao instituto traduzir-se-iam em 

apoio político para a escola e alinhamento de valores de ensino e de desenvolvimento científico. 

Ademais, significava também o gosto do imperador pelo conhecimento, o que, afinal, era uma 

característica da personalidade de D. Pedro II, como imperador culto e polido. Todavia, o 

aspecto essencial dessas visitas refere-se, por fim, à interpretação que aqueles alunos fariam do 

comparecimento e da assistência de um monarca para com eles, no intuito do processo inclusivo 

como cidadãos no Brasil. A identidade nacional no Brasil surgiu de forma inclusiva. 

Os alunos, na verdade, um terço deles, segundo o regimento, eram oriundos de famílias 

humildes, pois estudavam ali por meio de bolsas, garantidas pelo governo. Acreditamos que 

por sua condição física e econômica, talvez não imaginassem estar um dia ao lado do imperador 

ou ter acesso à educação inclusiva. Para uma criança, esse acompanhamento acrescentaria uma 

nova acepção de conduta e de vida. No Brasil oitocentista, a educação inclusiva ainda era uma 

novidade no ano de 1858, assim como para a vida desses alunos representava a possibilidade 

de ser alfabetizado e estudar, de conhecer o imperador, de aprender um ofício e participar da 

vida social. 

O saber metalinguístico e a tradição do pensamento linguístico de Braille dependiam 

também de materiais e acessórios específicos. Quanto aos materiais didáticos, antes mesmo de 

ser aprovada pela Assembleia a criação da escola, Coutto Ferraz providenciou a aquisição de 

livros e acessórios, em Paris, necessários ao início das atividades educacionais no Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos. Além disso, a escola também contou com os materiais doados 

pela família de Álvares de Azevedo, recém-falecido, como livros, mapas, dispositivos de 

escrita.  
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Esses dispositivos de escrita, iguais aos utilizados por Braille, inicialmente, constituíam-

se de uma prancheta de madeira, ou metal, e uma grade. Havia também uma máquina de escrita, 

inventada por François-Pierre Foucault, amigo de Braille. Era uma máquina com 10 ‘pistons’, 

que ficou conhecida como Braille-Foucault, posteriormente, chamou-se a máquina de 

‘rafígrafo’. Essa máquina tinha pertencido a Álvares de Azevedo e depois foi doada ao instituto. 

Na administração do diretor Claudio, no século XIX, foram adquiridos mapas 

geográficos em relevo, agulhas, flocos e vidrilhos para o trabalho dos alunos. Esses materiais 

vieram de Paris pelo fato de a França ter oferecido melhores condições para a importação. 

Quanto aos instrumentos musicais, um órgão, um piano e estojos de afinação também foram 

obtidos, pois esses instrumentos eram imprescindíveis para a instrução de música. Um globo 

terrestre de 2 metros de circunferência foi comprado em Berlim. Foram encomendados da 

Europa outros objetos como compêndios de geografia e de história, obras em francês impressas 

em pontos, novas grades para escrever, um catálogo de todas as obras francesas impressas pelo 

Sistema Braille, objetos necessários para o ensino de geografia e duas máquinas de escrever à 

lápis. 

No ano de 1857, foi inaugurada a tipografia do Imperial Instituto. Essa iniciativa foi um 

grande avanço para a educação dos alunos cegos. Anteriormente, a aquisição dos livros 

acontecia unicamente por meio da importação de livros oriundos do Instituto de Paris. 

Entretanto, existiam muitas dificuldades no processo de tradução, além da demora para o 

material chegar. À vista disso, a solução encontrada pelo então diretor Claudio Luiz da Costa 

foi instalar uma oficina tipográfica e, para esse intento, cinco cegos foram treinados no ofício e 

tipos braille foram adquiridos da França, além de 500 tipos metálicos doados.  

No ano de 1858, 50 exemplares do método de ensino de música de Hippe-Coltat et 

Remy Fournier, impressos em pontos salientes, chegaram de Paris. Além da impressão de 50 

exemplares do método para tocar órgão no próprio instituto. A biblioteca teve seu acervo 

aumentado consideravelmente com a aquisição dos exemplares descritos acima. Além desses, 

a biblioteca também contou com novos livros para as demais instruções, educação e recreio. 

Tudo isso teria sido o impulso inicial no Brasil oitocentista para a implantação da educação 

linguística para cegos. 

 

5.2 Narrativa historiográfica: uma demonstração da investigação 

 

A conceituação de certos termos precisa de esclarecimentos relevantes para que algumas 

questões se tornem bem elucidativas. O termo linguagem apresenta vários sentidos. É notório 
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que esse termo, linguagem, é mais conhecido como um processo de comunicação. Nessa 

perspectiva, estão incluídas a linguagem corporal, a linguagem da sinalização (tão conhecida 

no trânsito), a linguagem das artes etc. Mas se o foco for científico, a linguagem já não apresenta 

mais esse mesmo conceito.  

Em Manual de linguística, Cunha, Costa e Martelotta (2017) fazem as seguintes 

considerações: 

Entendendo linguagem como uma habilidade, os linguistas definem o termo como a 
capacidade que apenas os seres humanos possuem de se comunicar por meio de 
línguas. Por sua vez, o termo “língua” é normalmente definido como um sistema de 
signos vocais utilizado como meio de comunicação entre os membros de um grupo 
social ou de uma comunidade linguística (CUNHA; COSTA; MARTELOTTA, 2017, 
p. 16). 
 

A preocupação com a língua é algo inerente ao desenvolvimento social do homem. 

Todos questionamentos e ponderações sobre a língua constituem um saber linguístico, 

independentemente da época em que ocorreram. De acordo com Altman (2012, p. 19), “o 

primeiro desafio do historiógrafo da linguística reside, pois, na explicitação dos limites do seu 

domínio e na enumeração dos seus objetos possíveis”. Por isso, Altman também explica qual 

conhecimento linguístico pode ser considerado como domínio de estudo para a Historiografia 

Linguística: 

A rigor, o consenso atual sobre a autonomia da disciplina linguística, ou das várias 
subdisciplinas que constituem hoje seu domínio, pouco nos ajuda na identificação de 
linhas de investigação sobre a linguagem anteriores ao século XIX. O conhecimento 
sobre a linguagem, formalizado ou não, institucionalizado ou não, fez parte da vida 
intelectual de muitos povos antes do século XIX, sob outras formas e sob diferentes 
designações. Não há razão alguma por que devam ser excluídos das historiografias 
linguísticas contemporâneas que se propõem abrangentes, ou mesmo daquelas mais 
especializadas, que se erigem a partir de problemas específicos e das respostas dadas 
a esses problemas. De uma perspectiva ampla, o termo linguística pode se referir a 
qualquer estudo sobre a linguagem que tenha sido feito pelo homem, onde quer que 
se encontrem dele vestígios de documentação (ALTMAN, 2012, p. 20). 
 

Baseado nesse entendimento, a análise historiográfica proposta por esta pesquisa é 

pertinente, assim como são justificadas as fontes primárias selecionadas e analisadas. Posto que, 

nos séculos XVIII e XIX, a educação do cego e a procura de um meio para alfabetizá-lo foram 

consideradas questões desafiadoras.  

Em face do objeto e das aspirações dessa pesquisa, a metodologia contempla a eleição 

do tema, a seleção das fontes, da bibliografia e dos conceitos, a organização e a interpretação.  

O tema desta pesquisa está voltado para o pensamento linguístico referente ao processo 

de leitura e escrita dos cegos no período oitocentista.  Portanto, o estudo aborda o surgimento 

de uma inovação linguística na França, o Sistema Braille, em 1825, mas somente oficializado 
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em 1854. Além de sua emergência no Brasil, com a criação do Imperial Instituto dos Meninos 

Cegos em 1854.  

Os objetos primários selecionados referem-se a leis publicadas no período imperial, 

além de livros e revistas que relatam sobre a criação do sistema e a biografia de personalidades 

envolvidas com a questão, como Louis Braille, Álvares de Azevedo, D. Pedro II, entre outros. 

Sem desprezar, é claro, os posicionamentos políticos e históricos imanentes ao texto. Com essas 

demarcações, as referências que compõem o parâmetro de cobertura da análise já ficam 

definidas.  

No capítulo anterior, uma análise já foi realizada de acordo com princípios estipulados 

por Koerner, aplicando esses conceitos às fontes documentais. Neste momento, associada à 

abordagem do capítulo anterior, outra perspectiva de análise será realizada, fundamentada em 

alguns parâmetros metodológicos divulgados por Swiggers (2009), os quais contribuem para a 

organização do trabalho e para a investigação. Segundo o autor (2009, p.70), esses parâmetros 

devem ser considerados, com muita clareza e consciência, na fase do acesso à documentação 

(fase heurística) e durante a fase que se segue, a fase da análise, descrição e interpretação dos 

materiais (fase hermenêutica).  

Como os aspectos teórico-metodológicos foram definidos acima, será apresentada uma 

possibilidade de análise, com base nessa metodologia desenvolvida e amparada pela 

Historiografia Linguística. É importante salientar que essa análise será realizada a partir da 

leitura do principal documento selecionado: o relatório, porém associada à reflexão sobre os 

contextos político, social e econômico, que foi elaborada no capítulo anterior, com base nos 

princípios da contextualização, imanência e adequação teórica, a fim de analisar a recepção do 

Sistema Braille no Brasil oitocentista. 

Como linha de ação metodológica, a leitura minuciosa desses textos já foi feita em uma 

primeira parte. Devido à intertextualidade dos objetos primários, outros textos foram citados ao 

longo da primeira parte da pesquisa, para que a interpretação do documento não fosse 

prejudicada.  

A partir de uma perspectiva externa, a análise historiográfica concentra-se na análise 

das ideias e práticas linguísticas, dando ênfase aos fatores externos do contexto, ou seja, o foco 

não está na análise da língua em si mesma, mas na forma como lidaram com a questão 

linguística em análise, no curso da história. É importante elucidar que a perspectiva externa traz 

à tona condições de abordagens das correntes políticas, intelectuais, sociais e econômicas, as 

quais são influenciadoras dos pensamentos linguísticos. Por outro lado, o aprendizado da 

estrutura do sistema e de seus metatermos realça os aspectos internos, ou seja, os aspectos 
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cognitivos. Como exigência da tarefa historiográfica, as fases de organização são pensadas à 

luz dos parâmetros fixados por Swiggers.  

O estudo desse conhecimento linguístico em seu curso histórico ampara-se em uma 

abordagem discriminadora. Na pesquisa, essa abordagem discriminadora está relacionada ao 

perfil de uma historiografia atomística e ao perfil de uma historiografia sociocorrelativa, a qual 

preconiza a contextualização social e institucional das ideias linguísticas. 

Quanto ao formato de exposição, a opção é por uma execução historiográfica em uma 

forma combinatória. Essa forma expõe uma combinação ou uma relação entre o contexto e o 

ponto de vista linguístico, referente a um recorte histórico. A escolha da forma combinatória 

não poderia ser diferente, tendo em vista as delimitações já trazidas nessa análise. A eleição 

dessa forma é coerente em relação aos parâmetros de cobertura, de perspectiva externa, de 

profundidade de análise e ao perfil intelectual da historiografia. 

Em uma perspectiva externa, a percepção de alguns pontos é relevante para a análise. 

Sendo assim, identificar as pessoas envolvidas com o pensamento linguístico é uma elaboração 

necessária. Alguns nomes foram relacionados ao longo desta pesquisa. Essas pessoas estão 

intimamente ligadas ao curso evolutivo dessa história linguística. A começar por Louis Braille. 

Afinal, foi por causa da sua genialidade que a história de vida dos cegos tomou um rumo 

diferente no mundo. Sem o conhecimento da vida pessoal e das conquistas desse francês, não é 

possível analisar o tema em questão. Louis Braille, ao ter criado o Sistema Braille, mudou o 

pensamento linguístico a respeito dos cegos, até então considerados inúteis, incapazes e 

infelizes pela sociedade.  

É interessante salientar as instituições envolvidas na argumentação desse pensamento 

linguístico. Duas instituições são significativas para o processo da consolidação desse método 

de leitura e escrita. Na França, o Instituto Real dos Jovens Cegos foi a escola que acolheu Louis 

Braille como aluno e, posteriormente, acolheu seus pensamentos. No Brasil, a consolidação e a 

difusão do processo de alfabetização dos cegos efetivaram-se com a criação do Imperial 

Instituto dos Meninos Cegos. Louis Braille encontrou certa resistência no meio da instituição 

francesa, entre os professores e a direção. Entretanto, após alguns anos, o sistema foi aceito e 

estabelecido como o método da escola. No Brasil, Álvares de Azevedo não encontrou 

resistência. A própria demonstração de leitura e escrita, posta em prática pelo jovem, foi 

convincente no tocante à eficácia do sistema. É claro que outros fatores influenciaram essa 

recepção, inclusive a postura e o perfil de D. Pedro II, homem culto e ávido pela ciência.  

Aliás, justamente essas questões da pronta aceitação da ideia de Álvares de Azevedo e 

da implementação da escola, as quais tornaram o Brasil Império um país pioneiro em educação 
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inclusiva na América Latina, não coadunam com o Brasil político e a sociedade escravocrata. 

E essa análise somente pode ser entendida quando se põe em prática a correlação do contexto 

e das práticas linguísticas, como orientam os teóricos Koerner e Swiggers. Com base no 

princípio da contextualização, dentro de uma perspectiva externa de análise do relatório, a qual 

ampara a atividade de uma historiografia sociocorrelativa, é possível aprofundar-se mais ainda 

referente ao contexto oitocentista e alcançar que o Brasil Império era um país de dicotomias.  

A configuração da sociedade demonstrava essas oposições: de um lado, existia uma 

sociedade agrária e analfabeta e, de outro lado, uma elite que só pensava no poder. A própria 

elite brasileira era dividida. Havia a elite cosmopolita, que defendia ideias liberais e a 

modernização do Estado, e uma nova elite de comerciantes e financeiros. Além dos 

proprietários rurais, que se dividiam entre aqueles que apoiavam um mercado externo e os que 

buscavam a defesa do mercado interno.  

No tocante ao viés político, a configuração do parlamentarismo foi única. Como uma 

tentativa de implantar o modelo europeu, o parlamentarismo inglês foi adaptado de acordo com 

as realidades apresentadas pelo Brasil. O Parlamento não representava a população brasileira, 

tendo em vista que a maioria não tinha direito ao voto devido às exigências para ser eleitor. No 

parlamentarismo inglês, o monarca apresentava uma função política meramente decorativa. Já 

aqui no Brasil, com a chegada de D. Pedro II, o parlamento foi reestruturado de forma que o 

Imperador detivesse o poder das decisões.  

Ao invés de um primeiro-ministro, eleito pelo poder legislativo, tomar as principais 

decisões em relação ao país, a existência do Poder Moderador, exercido exclusivamente por D. 

Pedro II, dava a ele a prerrogativa de nomear o presidente do Conselho de Estado e indicar a 

formação desses gabinetes. Além do mais, ele podia dissolver a Câmara quando achasse 

necessário. Por isso, esse parlamentarismo ficou conhecido como parlamentarismo “às 

avessas”. A alternância entre os dois principais partidos do Brasil, o Conservador e o Liberal, 

nos cargos de relevância do Poder Executivo foi o traço marcante do sistema político. De fato, 

D. Pedro II manobrava, com sutileza, as estruturas políticas, tornando-se o condutor soberano 

da unificação nacional.  

As eleições do poder legislativo eram fraudadas e a disputa entre os partidos 

conservadores e liberais, apesar de suas histórias, seus estilos e, até mesmos, seus valores 

diferentes, na verdade, não representava grandes divergências políticas entre esses dois grupos. 

Ambos pertenciam à mesma hegemonia senhorial que controlava a nação, no intuito de obter 

vantagens frente ao parlamento e ao gabinete de ministros. Nesse sentido de um país cheio de 

antagonismos, Carvalho salienta:  
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As teorias políticas e os modelos de organização do poder existentes na Europa não 
se adaptavam ou adaptavam-se apenas parcialmente às circunstâncias em que se 
achavam os novos países. Periferia do sistema capitalista, com suas principais 
riquezas voltadas para os mercados dos países centrais, esses países se viram 
prisioneiros de cruéis dilemas entre, por exemplo, o livre comércio e o protecionismo, 
o liberalismo e o trabalho escravo, o centralismo e a descentralização (CARVALHO, 
2008, p. 38-39). 
 

Outra dicotomia, a qual existia fortemente no país, era a escravidão. Enquanto o 

parlamento era eleito pelos senhores de escravos e, por isso, não se esperava nenhuma mudança 

em relação à escravidão, D. Pedro II, em seu íntimo, era contra a permanência da escravidão no 

país. Torres traduz bem a situação em que se encontrava o monarca:  

É preciso ter-se em vista que D. Pedro II era um soberano constitucional e não um 
ditador. Por menos que ele aceitasse o regime, era obrigado a respeitá-lo. Enquanto o 
Parlamento não fizesse a Abolição, ele não a poderia fazer. O seu poder pessoal, tão 
atacado por certos contemporâneos, nada mais era do que o uso do Poder Moderador. 
Por nossa Carta Magna, o imperador do Brasil reinava e governava. Mas não era um 
ditador ou um presidente da República. A Constituição do Império continha 
precisamente a noção de monarquia temperada de S. Tomás de Aquino (TORRES, 
2018, p. 65). 
 

Torres ainda acrescenta sobre a postura de D. Pedro II acerca de sua posição como 

imperador:  

Além de não poder legalmente fazer a Abolição, D. Pedro II evidentemente não 
poderia lançar na miséria a classe mais produtiva do país – a dos agricultores. Mesmo 
que o pudesse fazer, ele não haveria de querer desorganizar a economia do Império, 
porque governar não é coisa que se faz com bons princípios e belas frases (TORRES, 
2018, p. 65). 
 

Inclusive, os positivistas acusavam duramente o imperador e seus ministros por vários 

motivos, dentre eles, a responsabilidade da deflagração da Guerra do Paraguai e o ultraje de 

serem escravocratas. Segundo Torres (2018, p. 66), “o fato de D. Pedro II não se ter deixado 

impressionar pelo comtismo, leva os positivistas a fazerem críticas severas à pessoa do 

imperador”. E salienta que “todos os modernos biógrafos do imperador, porém, contestam tal 

acusação. Demonstram cabalmente que D. Pedro II, pessoalmente, era abolicionista” (2018, p. 

65). 

Em relação ao positivismo, foi o principal movimento filosófico ocorrido durante o 

reinado de D. Pedro II. Exatamente, no dia 5 de fevereiro de 1850, o maranhense Miguel 

Joaquim apresentava uma tese de doutorado sobre os princípios de estatística na Escola Militar. 

Esse trabalho representa o primeiro vestígio do positivismo no Brasil. O positivismo foi muito 

aceito entre mestres e estudantes militares, políticos, escritores, filósofos e historiadores. A 

aceitação no meio militar pode causar uma estranheza. A esse respeito, Torres explica:  

Como se vê, as doutrinas de Comte apareceram no Brasil dentro da Escola Militar e 
na Escola Politécnica. Se é uma coisa estranha encararmos o fato de dentro do 
positivismo e de sua concepção das finalidades do Exército, é um fato muito lógico, 
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dentro das circunstâncias locais do Brasil. A Escola Militar era principalmente uma 
escola de engenheiros. Os que tinham vocação para professores de matemáticas 
perdiam completamente o espírito bélico. E, no fim, esta contradição viva: militares 
positivistas (TORRES, 2018, p. 40). 
 

Apesar dos ataques pessoais, D. Pedro II respeitava o movimento e reconhecia a 

inteligência e as qualidades dos positivistas, apesar das ideias subversivas no tocante à política 

e à religião. Inclusive, há o caso de Benjamin Constant, expoente do positivismo no Brasil, que 

sempre contou com a proteção do imperador contra seus inimigos. Mas o positivismo não 

impressionou o monarca. Uma discordância já se fazia em relação à religião: o imperador não 

era ateu e considerava a crença em Deus um fator preponderante para a sociedade e a 

moralização. Torres relata uma situação que explica a postura de D. Pedro II: 

[...] o imperador interessara-se pelo positivismo, quando este apareceu no país. Mas, 
em conversa com Benjamim e outros, lembrara-lhes que moral sem sanção 
sobrenatural é coisa destituída de qualquer possibilidade de resultados práticos. Umas 
poucas pessoas, claro, poderiam seguir esta moral. Mas, para o comum dos mortais, é 
inteiramente ineficaz toda e qualquer moral sem sanção (TORRES, 2018, p. 68). 
 

Como é possível perceber, o interessante de contextualizar o período histórico, no caso, 

a segunda metade do período oitocentista, e correlacionar com os pontos de vista é criar 

condições para chegar à compreensão de que a educação para cegos não era prioridade para 

esse Brasil paradoxal. Isto é, trata-se de um esforço para que, com um olhar envolvido por esse 

clima da época em que foi produzido o documento, estabeleça-se um entendimento completo 

por meio da imanência do texto. E assimilar que a criação do instituto e a aceitação do sistema 

no Brasil fizeram parte de um ato unilateral de D. Pedro II, reconhecido, pela história, por ser 

um homem culto, intelectual, de valor moral, justo e sábio.  

Dessa maneira, não poderia se esperar outra forma de agir, senão a inclinação de D. 

Pedro II em atender o pedido de Álvares de Azevedo, aconselhá-lo a procurar o presidente do 

Conselho, assinar o decreto de criação, doar o terreno e visitar a escola. Isso também remete à 

compreensão de que a educação inclusiva no Brasil aconteceu, primeiramente, por iniciativas 

individuais, principalmente a de Álvares de Azevedo. Essa constatação reafirma-se ao lembrar 

que, em 1835, o deputado Cornélio França viu seu projeto de lei sobre a criação de cargo de 

professor para o ensino de surdo-mudo e de cego ser arquivado. Tal ocorrido demonstrou a 

indiferença dos parlamentares em relação à educação dos deficientes.  

Relativo à concepção de abordagem discriminadora, o Sistema Braille configura-se 

como a emergência de um insight linguístico específico no tocante à alfabetização de cegos. 

Sua formulação advém exatamente das ideias para eliminar as falhas da Grafia Sonora de 

Barbier. Após muitos estudos, Braille formula um método de leitura e escrita, o qual apresenta 
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metatermos inovadores para o mundo educacional. Surgem, então, metatermos como pontos ou 

conjunto matricial, cela braille, ordem braile, sinais inferiores e superiores, sinais simples ou 

compostos, combinações, letras com diacríticos, séries. A criação do Sistema Braille não 

representa somente um alfabeto adaptado para os cegos; singularmente, o sistema simboliza a 

possibilidade de um pensamento metalinguístico sobre a escrita. O Brasil recepcionou, dessa 

forma, esse insight linguístico, com todos seus termos/conceitos e suas técnicas. 

O processo de aprendizagem da leitura para os cegos, basicamente, é o mesmo para o 

aluno vidente, variando somente as vias sensoriais. Assim como ocorre com os alunos videntes, 

o início do aprendizado requer o conhecimento de diferentes metatermos. Em ambos os casos, 

é necessário um processo de ensino-aprendizagem para assimilar e experimentar o conteúdo. 

Dessa forma, não se pode considerar que existam mais dificuldades de um método em relação 

ao outro, ou seja, do processo de alfabetização em pontos em relação ao processo de 

alfabetização em tinta. Apenas acontecem variações. Seja variação de leitura por causa de vias 

sensoriais, uma pelo tato e outra pela visão, seja pelo modo de leitura, feita letra por letra ou 

pela apreensão da palavra, como sucede na leitura dos videntes. 

Ainda sob a ótica de uma abordagem discriminadora, a difusão da invenção de Braille 

aconteceu mediante a remessa de seu livro “Processo para escrever as palavras, a música e o 

cantochão, por meio de pontos, para uso dos cegos, e dispostos para eles” para todas as 

instituições de cegos no mundo. Esse livro apresentava a versão final do sistema e incluía a 

transcrição da oração do Pai-Nosso em seis línguas: latim, francês, italiano, espanhol, inglês e 

alemão. A divulgação do sistema também contou com a ajuda de outras pessoas. Primeiramente, 

o amigo de Braille, Guadet, incitou todos a promover a divulgação do método. Guadet também 

divulgou o sistema por meio de seu periódico L’Instituteur des Aveugles (O Professor dos 

Cegos), editado entre 1855 e 1863.  

Esse periódico foi distribuído pelas escolas de cegos já existentes no mundo e significou 

um relevante meio de difusão. Profissionais interessados por novos conhecimentos foram 

atraídos pelo sistema de Braille devido ser um método eficaz, cuja aplicabilidade se dava em 

várias áreas do conhecimento, como na área linguística, na área das ciências, na área da música, 

na área da matemática. A contribuição para a propagação do sistema deu-se também pelo 

movimento de ex-alunos, oriundos de diversos países. Foi o caso do Brasil, que veio a conhecer 

o método de alfabetização por meio da iniciativa do ex-aluno do Instituto de Paris, Álvares de 

Azevedo.  

Quanto à transformação, à sobrevivência ou ao desaparecimento do sistema, em uma 

perspectiva discriminadora, pode-se dizer que não houve transformação nos fundamentos do 
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código. O Sistema Braille sobreviveu a todos esses séculos e se consagrou como melhor forma 

de leitura e escrita para pessoas cegas, sendo adotado universalmente.  
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Estas últimas palavras ratificam o propósito inicial de descrever e analisar a educação 

linguística para cegos no Brasil oitocentista, a fim de elaborar uma interpretação historiográfica 

do pensamento linguístico que influiu na fundação do Imperial Instituto de Meninos Cegos, 

centrado na difusão do Sistema Braille no Brasil, o que ocorre de forma contínua desde o século 

XIX.  

Ressalta-se que a seleção dos documentos (relatório, regulamento, regimento, decretos 

e aviso) se baseou, principalmente, por serem textos que instituem o Sistema Braille, organizam 

um espaço de aplicação desse método e possibilitam uma ampla cobertura desse período 

histórico, identificado como um momento de grande influência do positivismo e um marco de 

políticas públicas voltadas para a educação inclusiva.  

Sendo assim, as principais fontes documentais para a análise desse estudo são o 

regimento interno provisório do Imperial Instituto de Meninos Cegos (1854), constante do 

decreto de criação do instituto, e o relatório de exposição de funcionamento do instituto (1858), 

os quais traduzem, em sua imanência, a recepção do pensamento de Louis Braille, que serviu 

como fonte e modelo para a implantação da instituição por D. Pedro II. Logo, o recorte da 

pesquisa foi estipulado entre os anos de 1854 e 1858. Fontes suplementares de grande 

relevância também foram utilizadas na pesquisa, em busca de uma lúcida e apropriada 

interpretação meta-historiográfica. São textos relacionados à vida de Louis Braille e à criação 

e ao rumo evolutivo do Sistema Braille, além de outros decretos e documentos que serviram de 

apoio.  

O trabalho foi amparado pelos fundamentos teóricos de Konrad Koerner e Pierre 

Swiggers. Como procedimento metodológico, constituímos a primeira parte desse estudo não 

só para contextualizar a vida de Louis Braille e a criação do seu sistema, mas também para focar 

na estrutura do Sistema Braille e em seus metatermos. Também nessa parte, a vida de José 

Álvares de Azevedo foi retratada por ser um expoente para a implantação da educação inclusiva 

no Brasil e para a criação do instituto. Em uma segunda parte, demos procedimento à análise 

do regimento provisório e do relatório, de acordo com as premissas dos teóricos da 

Historiografia Linguística, citados acima, de modo a desenvolver a narrativa historiográfica. 

Para elaborar esse tipo de narrativa, foi necessário também investigar o histórico das instituições 

envolvidas, os círculos intelectuais e a rede de conhecimento estabelecida para a difusão do 

Sistema Braille no mundo e no Brasil. Ademais, o Brasil Império à época do Segundo Reinado 
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foi contextualizado, perpassando pelos âmbitos políticos, econômicos e educacionais da 

sociedade, assim como foram descritos o perfil e as atitudes do imperador D. Pedro II.  

Dessa maneira, quanto à meta-historiografia linguística e à sistematização, indicadas 

por Swiggers, e quanto aos conceitos científicos apresentados nos documentos, pudemos inferir 

que criação do Sistema Braille se originou com entrelaces de ancoragem, cuja rede de entidades 

individuais teve como ponto inicial a invenção de Charles Barbier e, por fim, a inovação de 

Louis Braille. Outrossim, a difusão do sistema pelo mundo igualmente transcorreu com 

entrelaces de ancoragem, cuja rede de entidades individuais foram autores e, ao mesmo tempo, 

usuários: Louis Braille, Gauthier, François-Pierre Foucault, José Álvares de Azevedo e tantos 

outros alunos da instituição francesa, que propalaram o sistema para o conhecimento do mundo.  

No Brasil, o ponto de ancoragem para a divulgação do Sistema Braille começou com a 

chegada de Álvares de Azevedo, o qual introduziu o sistema no país ao alfabetizar os cegos. E, 

logo depois, com a participação de entidades individuais, cujos principais autores foram D. 

Pedro II, Dr. Xavier Sigaud, Barão de Rio Bonito e Coutto Ferraz.  

 
Quadro 5 - Iniciativas pessoais quanto ao modelo de alfabetização 

 
                       Modelo                                                   Alfabetização 
                                           

 
 
 
 
 
 

                                                Iniciativas pessoais 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Produção da própria autora 
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Sistema 
Braille 
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Imperial Instituto dos 
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Bem como percebemos pontos de ancoragem contínua entre as instituições francesa e 

brasileira, no tocante ao modelo da instituição, à alfabetização pelo Sistema Braille, à 

metodologia de ensino e ao apoio de material, inclusive, para o ensino de outras disciplinas. A 

cooperação entre os países chegou ao ponto de a primeira transcrição em braille publicada em 

língua estrangeira ter sido em português e custeada pelo imperador brasileiro. Até mesmo a 

reforma nacional da educação, realizada por Coutto Ferraz, foi desenvolvida embasada no 

modelo francês. Dessa forma, a rede científica a que se vincula a fundação do instituto advém 

dessa cooperação entre Brasil e França oitocentistas, como fruto de um debate político travado 

na sociedade brasileira da época. Cumpre salientar, aliás, que a corrente de pensamento nessa 

época traduzia mais um ponto de ancoragem contínua entre círculos de pensadores das 

sociedades francesas e brasileiras. Assim, os estudiosos brasileiros chegavam ao Brasil 

influenciados pelas ideias que circulavam na França, no caso, o positivismo, também chamado 

de cientificismo.   

Durante a análise dos documentos, a linha de desenvolvimento do Sistema Braille 

norteia-nos quanto ao seu rumo evolutivo. Antes do advento do Sistema Braille, por mais que 

se tentasse, não existia uma eficácia no processo de alfabetização dos cegos devido aos meios 

utilizados serem limitados, permitindo somente a leitura. Após o Sistema Braille surgir, a escrita 

também foi possível e a leitura foi aprimorada, tornando-se ágil. Desse modo, o Sistema Braille 

representa uma inovação/ um insight linguístico e seu rumo evolutivo esboça não apenas uma 

mudança na educação linguística, mas uma revolução concernente à alfabetização dos cegos. 

Nessa mesma linha de desenvolvimento, quanto às relações de tempo, é possível 

observar que, no início, havia uma grande influência, na França, do método de leitura de 

Valentin Haüy, fundador do instituto de Paris. Por isso, houve um embate entre o método de 

Valentin Haüy e o sistema de Louis Braille (Theory clash). Porém, com o tempo, o sistema de 

Braille passou a exercer maior influência devido às inúmeras vantagens em relação ao método 

de Haüy. A linha de desenvolvimento do Sistema Braille atesta que esse sistema se consolidou 

no mundo e configura a continuidade da genialidade de Braille pelos séculos. Se antes, os 

Estados Unidos tardaram em aceitar o sistema; atualmente, o mundo rendeu-se à eficiência e 

aplicabilidade desse código, o qual simboliza a oportunidade de uma educação linguística para 

os cegos. Quanto à etapa de evolução, hoje, a alfabetização pelo Sistema Braille reflete uma 

tradição linguística. Referente ao Brasil, em particular, o país pode se orgulhar de ter acolhido 

o Sistema Braille, além de ter se destacado por sua iniciativa precursora na América Latina. 

Quanto ao formato, o Sistema Braille introduz técnicas e estilo de escrita próprios, como 

a escrita da direita para a esquerda, a leitura realizada letra por letra e a polpa do dedo para ler. 
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E quanto à análise de conceitos linguísticos e gramaticais, evidenciaram-se os metatermos. 

Assim como no ensino para os videntes, durante a alfabetização, subjazem metatermos 

relacionados à ortografia, fonética e pontuação, pertinentes à leitura. E, na escrita, a 

compreensão de vários metatermos que integram as divisões da gramática, como a ortografia, 

a morfologia e a sintaxe. Entretanto, além desses metatermos, que são comuns no ensino de 

videntes e cegos, existem os metatermos próprios do processo de alfabetização dos cegos, que 

são os metatermos referentes ao Sistema Braille. Sendo assim, há metatermos como pontos ou 

conjunto matricial, cela braille, ordem braille, sinais inferiores e superiores, sinais simples ou 

compostos, combinações, letras com diacríticos, séries. 

E, por fim, quanto à estratégia, o Sistema Braille decorreu de um empréstimo e de uma 

adaptação do método de Grafia Sonora de Charles Barbier. Haja vista que o sistema fonético 

de Barbier apresentava muitas falhas e, ao perceber essas falhas e com o intuito de adaptá-las, 

Louis Braille conseguiu formular um sistema inovador, cuja eficácia e abrangência são 

atestadas. De acordo com essa análise, vejamos o quadro abaixo, o qual sintetiza os principais 

conceitos do trabalho historiográfico, sistematizados por Swiggers:  

 

 

 

 

 

 

 



94 
 

 



95 
 

Portanto, o Sistema Braille representa uma continuidade histórica das ideias linguísticas, 

visto que esse código consiste num saber reconhecido e consolidado através dos séculos. Trata-

se de uma ideia, que por sua excelência, consagrou-se como uma tradição de pensamento dentro 

do campo linguístico.  

Por meio dessa narrativa sobre o pensamento linguístico, temos como objetivo o resgate 

dessa relevante memória cultural, para demonstrarmos que a educação linguística inclusiva é 

um projeto de longo prazo na sociedade brasileira, o Sistema Braille é um pensamento 

linguístico tradicional e o Instituto Benjamin Constant é um patrimônio cultural. Assim, o 

fomento às políticas públicas de inclusão não poderia deixar de existir, porque se trata de um 

dos elementos construtores da identidade nacional no Brasil. 

Ainda no século XXI, os deficientes visuais são alfabetizados pelo Sistema Braille. Em 

nossos dias, a ciência tem estabelecido, com muita precisão, o que é uma deficiência visual e 

aqueles que podem ser considerados deficientes visuais. O Instituto Benjamin Constant faz 

matrículas de alunos deficientes visuais, considerados cegos ou com baixa visão. No século 

XIX, essa oportunidade para pessoas com baixa visão não existia no Imperial Instituto dos 

Meninos Cegos. Conforme seu regimento provisório, no artigo 23 em seu parágrafo 2º, o 

médico deveria atestar a cegueira total para que a matrícula fosse aceita. Os alunos eram 

identificados como cegos e não, deficientes visuais, como hoje são denominados. Naquele 

tempo, a medicina não havia avançado ainda o suficiente para alcançar os conhecimentos atuais. 

É evidente que, após tantos anos terem se passado desde a criação do Sistema Braille, o 

desenvolvimento da tecnologia proporcionou outros avanços. Softwares, impressoras e 

equipamentos representam o acesso facilitado do deficiente visual à educação e à informática. 

Mas não representa o fim do Sistema Braille, pelo contrário, as imprensas braille contam com 

a agilidade e a facilitação da tecnologia e o resultado disso é traduzido no aumento da oferta de 

livros em braille. 

Sobre a importância do Sistema Braille, Lemos et al. (1999) afirmam:  

O progresso da tecnologia e da informática, sem dúvida, beneficiou as pessoas 
portadoras de deficiências visuais com inúmeros equipamentos e sistemas para acesso 
à informação, mas o Sistema Braille ainda representa recurso indispensável para a sua 
formação educacional, cultural e profissional (LEMOS et al., 1999, p. 7). 

 

O avanço tecnológico também acrescentou novas formas de leitura. Sendo assim, o 

deficiente visual pode utilizar o livro falado e o livro digital. Muitos poderiam inferir que, com 

esses livros, o Sistema Braille não seria utilizado ou utilizado em menor escala. Porém esse 

pensamento é uma falácia. Somente a aplicação desse sistema contribui para a eficácia do 
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aprendizado do aluno. Nas escolas, o sistema continua normalmente a ser o método de leitura 

e escrita, pois somente assim os alunos terão contato com a ortografia, desenvolverão habilidade 

na escrita correta das palavras e poderão relacionar a ortografia à fonética. Ademais, o acesso 

a outras simbologias como as de matemática, de música ou científica somente são praticadas 

pelo Sistema Braille. Assim como a identificação das teclas do caixa eletrônico, do elevador e 

das urnas de votação, a identificação também dos nomes nas caixas de remédios, de alimentos, 

de perfumes, cosméticos etc. 

A aceitação do Sistema Braille, sem ponderações, propiciou uma mudança radical de 

vida para os cegos. Esse código deu oportunidade de condições de interação social e reflexões 

metalinguísticas sobre a escrita no mundo ocidental. Significou ver o mundo e experimentar 

suas possibilidades de maneira diferente, ou seja, por meio das pontas dos dedos. A 

alfabetização significou a aquisição de outras formas de cultura. O acesso a outros idiomas, 

como o francês e o latim, viabilizou o conhecimento de outras culturas ali representadas. O 

Sistema Braille simbolizou também dignidade como cidadãos. O ofício possibilitou o próprio 

sustento. A música despertou muitos talentos. Dessa maneira, conclui-se que a vida dessas 

pessoas melhorou de forma inquestionável: 

 

Quadro 7 - Comparação entre o antes e o depois da criação do Sistema Braille e do Instituto 

Antes do Sistema Braille  Depois do Sistema Braille 

 Dependiam de asilos, casas de saúde ou 

familiares;  

 Analfabetos; 

 Considerados incapazes; 

 Viviam à margem da sociedade e sem 

possibilidade de se sustentarem.  

 Possibilidade de leitura e escrita; 

 Ofício; 

 Música; latim; francês; literatura; 

 Valorização como cidadão; 

 Próprio sustento; dignidade. 

 

Fonte: Produção da própria autora 
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ANEXO A - DECRETO Nº 1.428, DE 12 DE SETEMBRO DE 1854 

 
Coleção das Leis do Império do Brasil 

Ano de 1854, Tomo XVII, Parte II, Seção 46, pág. 295 

Decreto nº 1.428 - de 12 de setembro de 1854 

Crea nesta Côrte hum Instituto denominado 
Imperial Instituto dos meninos cegos. 

Hei por bem, em virtude da autorisação concedida no paragrapho segundo do Artigo 

segundo do Decreto Nº 781 de dez do corrente mez, crear nesta Côrte hum instituto denominado 

Imperial Instituto dos meninos cegos, o qual se regerá provisoriamente pelo Regulamento que 

com este baixa, assignado por Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e 

Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, que assim o tenha entendido e faça executar. 

Palacio do Rio de Janeiro em doze de Setembro de mil e oitocentos cincoenta e quatro, 

trigesimo terceiro da Independencia e do Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 

 

REGULAMENTO PROVISORIO DO IMPERIAL INSTITUTO DOS MENINOS 

CEGOS 

CAPITULO I 

Do fim do Instituto, e de sua organisação 

Art. 1º O Imperial Instituto de meninos cegos tem por fim ministrar-lhes: 

A instrucção primaria; 

A educação moral e religiosa; 

O ensino de musica, o de alguns ramos de instrucção secundaria, e o de officios fabris. 

Art. 2º O Instituto será dirigido por hum Director subordinado ao Ministro e Secretario 

d'Estado dos Negocios do Imperio, que inspeccionará o Estabelecimento por si ou por hum 

Commissario de sua nomeação. 

Art. 3º Terá desde já o seguinte pessoal: 

Hum Professor do 1as letras; 

Hum de musica vocal e instrumental; 

E os das artes mechanicas, que forem preferidas com attenção á idade, e aptidão dos 

alumnos; 

Hum Medico; 
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Hum Capellão; 

Hum Inspector de alumnos por turma de dez meninos, e, segundo o numero destes, os 

empregados e serventes que forem indispensaveis. 

Art. 4º Opportunamente serão designados os Professores que se tornarem necessarios á 

proporção que se for desenvolvendo o plano de estudos adiante declarado. 

CAPITULO II 

Das funcções do Director e dos mais empregados 

Art. 5º Ao Director compete - a inspecção do Instituto, e cumpre-lhe velar em que os 

meninos confiados á sua guarda sejão tratados com desvelo, a fim de nada lhes faltar no que he 

concernente, tanto á sua educação, como ao ensino, e á charidade, que para com elles se deve 

observar. 

Art. 6º São-lhe subordinados todos os empregados do Instituto, aos quaes dará as 

instrucções e as ordens necessarias para o bom desempenho das respectivas funcções. 

Art. 7º Visitará diariamente as aulas, salas de estudo, e enfermaria, dando conta 

mensalmente ao Governo do que occorrer. 

Art. 8º Presidirá á refeição dos alumnos, velando em que seja sã, e abundante. 

Art. 9º Assistirá com elles ás Missas, que se celebrarem no estabelecimento, presidirá 

os exames nas epochas marcadas, e proporá ao Governo as medidas que lhe parecerem 

importantes a manutenção e progresso do Instituto. 

Art. 10. O Director deverá morar no Estabelecimento, donde só poderá ausentar-se em 

horas em que a sua presença alli não seja indispensavel. 

Art. 11. Os Professores achar-se-hão no Instituto em todos os dias uteis á hora designada 

para as respectivas aulas, e não se retirarão sem que esteja findo o tempo marcado para as lições. 

Art. 12. São-lhes applicaveis as disposições do Regulamento da Instrucção primaria e 

secundaria de 17 de Fevereiro deste anno, na parte em que determinão as obrigações dos 

respectivos Professores. 

Art. 13. O Medico comparecerá no estabelecimento, sempre que for necessario, e 

cumpre-lhe: 

1º Tratar dos meninos e empregados que adoecerem; 

2º Examinar o estado de saude de qualquer menino que pretender entrar para o Instituto, 

a fim de que seja fielmente observada a disposição do Art. 23, dando aos que o requererem os 

attestados exigidos no Art. 24; 

3º Examinar as qualidades das drogas e dos remedios que receitar antes de applicados 

aos enfermos, recusando os que por seu máo estado não deverem servir, e dando, parte ao 
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Director de qualquer abuso, ou falta que encontrar não só neste ponto como nas dietas, e em 

tudo o mais que for necessario aos doentes. 

Art. 14. Ao Capellão incumbe: 

1º Dirigir a educação moral dos alumnos, dando-lhes a conveniente instrucção religiosa 

nas horas marcadas para este fim; 

2º Dizer Missa na Capella do Instituto nos Sabbados, Domingos e dias Santos á hora 

que for designada; 

3º Dirigir as preces, que os alumnos devem fazer em commum. 

Art. 15. Sempre que for possivel, residirá no Estabelecimento, e substituirá o Director 

nos impedimentos deste, se outra cousa o Governo não determinar. 

Art. 16. Os Inspectores acompanharão os meninos nas horas de recreio, de refeição, e 

de estudo. 

Será seu principal cuidado vigiar que não se exponhão a desastres, e que mantenhão o 

silencio nas horas do estudo, e quando se recolherem aos dormitorios. 

Art. 17. As obrigações dos serventes serão reguladas por instrucções, e ordens do 

Director, tendo por fim o serviço interno, e o asseio do Instituto. 

Art. 18. Haverá, logo que for possivel, até 4 Repetidores, que poderão ser tambem 

Inspectores de alumnos, com residencia e sustento no Collegio, e com a gratificação que for 

marcada pelo Governo. 

Os Repetidores explicarão as lições aos meninos nas horas de estudo, e auxiliarão o 

Capellão no ensino das praticas, e funcções religiosas. 

CAPITULO III 

Do numero, e admissão dos alumnos 

Art. 19. O numero de alumnos não excederá de 30 nos tres primeiros annos. 

Neste numero se comprehendem até 10, que serão admittidos gratuitamente, quando 

forem reconhecidamente pobres. 

Art. 20. A estes o Governo fornecerá sustento, vestuario, e curativo. 

Art. 21. Os que não forem reconhecidamente pobres pagarão ao Estabelecimento huma 

pensão annual arbitrada pelo Governo no principio de cada anno, a qual não poderá exceder de 

400$000, alêm de huma joia no acto da entrada até 200$000, marcada pela mesma fórma. 

Art. 22. O Instituto ministrará a todos os alumnos os livros e instrumentos necessarios 

para o ensino. 

Art. 23. A admissão no Instituto dependerá de autorisação do Ministro e Secretario 

d'Estado dos Negocios do Imperio, devendo o pretendente juntar ao requerimento: 
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1º Certidão de baptismo, ou justificação de idade; 

2º Attestado do Medico do Estabelecimento, do qual conste ser total a cegueira; 

3º No caso de ser gratuita a admissão, attestado do Parocho, e de duas Autoridades do 

lugar da residencia do alumno, provando a sua indigencia. 

Nesta hypothese a certidão de baptismo poderá ser supprida por informação escripta do 

Parocho, e daquellas Autoridades. 

Art. 24. Nenhum menino será admittido, sem que conste de informação do Director, 

sobre parecer escripto do Medico do estabelecimento: 

1º Que foi vaccinado com bom resultado; 

2º Que não soffre de enfermidade contagiosa. 

Art. 25. Não poderão ser tambem admittidos: 

1º Os menores de 6 annos, e maiores de 14; 

2º Os escravos. 

CAPITULO IV 

Das materias do ensino, exames, e premios 

Art. 26. As materias do ensino nos tres primeiros annos serão: leitura, escripta, calculo 

até fracções decimaes, musica, e artes mechanicas adaptadas á idade e força dos meninos. 

Na leitura se comprehende o ensino de cathecismo. 

Art. 27. No 4º anno ensinar-se-ha: 

Grammatica nacional; 

Lingua franceza; 

Continuação da arithmetica; 

Principios elementares de geographia; 

Musica e officios mechanicos. 

Art. 28. Do 5º anno em diante terá lugar, alêm das materias do Artigo antecedente, o 

ensino de geometria plana e rectilinea, de historia e geographia antiga, media e moderna, e 

leitura explicada dos Evangelhos. 

Art. 29. No ultimo anno, o estudo limitar-se-ha a historia e geographia nacional, e ao 

aperfeiçoamento da musica e dos trabalhos mechanicos, para que maior aptidão tiverem 

mostrado os alunmos. 

Art. 30. Não obstante as disposições dos Artigos antecedentes, a ordem e distribuição 

das materias do ensino poderão ser alteradas pelo Governo sobre proposta do Director, 

conforme a experiencia aconselhar. 
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Art. 31. O curso do Instituto será de 8 annos, e dentro deste prazo nenhum alumno 

gratuito poderá ser d'alli retirado sem licença do Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios 

do Imperio. 

Art. 32. Aos alumnos que se destinarem a officios mechanicos, poder-se-ha mandar 

ensinar, alêm das materias dos Artigos anteriores, - geometria descriptiva, e principios geraes 

de mechanica. 

Art. 33. Seguir-se-ha no Instituto, até nova ordem do Governo, o methodo de pontos 

salientes de Mr. Luiz Braille, adoptado pelo Instituto de Paris. 

Art. 34. Os Professores examinarão, nos tres ultimos dias do mez, os respectivos 

alumnos, e informarão no primeiro dia do mez seguinte ao Director o que observarem, tanto em 

relação ao adiantamento, como ao procedimento moral de cada discipulo. 

Haverá tambem exames em cada aula de 3 em 3 mezes em presença do Director. 

Haverá, alêm disto, no fim do anno exames publicos em dia designado pelo Ministro e 

Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio, em sua presença, ou do Commissario por elle 

nomeado. 

Art. 35. Poderão haver até 9 premios, divididos em 3 categorias para os meninos, que 

mais se tiverem distinguido durante o anno. 

O modo de sua distribuição, sua qualidade e valor, serão regulados em instrucções 

especiaes. 

Art. 36. Os premios, quando pecuniarios, serão recolhidos ao Thesouro ou ao Banco 

Nacional, onde os alumnos os irão receber, depois de concluido o seu curso de estudos, ou antes 

dessa epocha, se sahirem do Instituto com autorisação do Governo. 

Para este fim passar-se-hão vales, que serão entregues, com a clausula de deposito, aos 

paes, tutores, curadores ou protectores dos alumnos, ou, em sua falta, ao Director. 

CAPITULO ULTIMO 

Disposições Geraes 

Art. 37. O alumno que concluir o Curso de 8 annos, e não se achar sufficientemente 

habilitado, poderá requerer que lhe seja prorogado aquelle prazo por mais 2 annos. 

Art. 38. Os alumnos pobres, quando completarem seus estudos, terão o destino, que o 

Governo julgar conveniente, se não forem empregados como repetidores na conformidade dos 

Arts. 40 e 41. 

Art. 39. O mesmo se praticará com os que chegarem á idade de 22 annos, ainda que não 

tenhão terminado o Curso dos estudos, salvo se obtiverem licença do Ministro e Secretario 

d'Estado dos Negocios do Imperio para continuarem no Instituto por mais algum tempo. 
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Art. 40. O que durante o Curso se houver distinguido será preferido para o cargo de 

Repetidor, e depois de 2 annos de exercicio neste emprego para o de Professor do Instituto. 

Art. 41. Ainda quando esteja completo o numero de Repetidores, o Governo poderá 

mandar addir á essa classe, com o respectivo vencimento, os alumnos que por seu 

procedimento, talento, e estudo se reconhecer que são aproveitaveis para o magisterio. 

Art. 42. Depois de aberto o Instituto o Governo expedirá instrucções especiaes para seu 

regimento interno e economico, fiscalisação da respectiva despeza, e tudo quanto for 

concernente á disciplina das aulas, á fórma dos exames, e á marcha do Estabelecimento. 

Art. 43. Os vencimentos do Director, Professores e mais empregados constarão de huma 

tabella approvada por Decreto, e huma vez fixados definitivamente, só poderão ser alterados 

por Lei. 

Palacio do Rio de Janeiro em 12 de Setembro de 1854. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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ANEXO B - RELATÓRIO DE 1858, DO DIRETOR DR. CLAUDIO LUIZ DA COSTA 

 

Exposição do estado do Imperial Instituto dos Meninos Cegos no anno de 1858 pelo seu director 

Dr. Claudio Luiz da Costa. Rio de Janeiro. Typ. Imp. e Const. de J. Villeneuve e Comp. 1858. 

 

EXPOSIÇÃO 

 
No dia 20 de Novembro proximo passado tiverão lugar os exames particulares dos 

alumnos, presididos pelo Exm. Sr. Marquez de Abrantes, commissario do governo imperial no 

instituto; e a 10 do corrente, na augusta presença de S. M. o Imperador, derão os mesmos 

alumnos as provas publicas do seu adiantamento em musica, e fizerão exame das diversas 

materias do seu ensino até ao 4º anno do curso de estudos do instituto. 

Foi para lastimar que por causa do tempo ficasse o instituto privado da augusta presença 

de S. M. a Imperatriz, assim como do concurso de maior numero de convidados. 

S. M. o Imperador foi recebido com as formalidades indicadas no programma, e, depois 

de lido o relatorio annual pelo director do estabelecimento, começárão os trabalhos do dia pela 

ordem seguinte: 

1.º Dignando-se S. M. I. abrir um livro de musica vocal, e indicar seis compassos, o 

respectivo professor Guilherme Schulze dictou á alumna D. Leopoldina Maria da Conceição, 

que os escreveu em pontos, e o alumno José Pinto de Cerqueira os cantou, apreciando as notas 

e seus valores pelo tacto.  

            2.º Os alumnos cantárão um Padre-Nosso composto para elles por A. Maersch, 

acompanhado ao orgão-harmonico pelo alumno Cerqueira. 

3.º Cantárão em seguida o Domine salvum fac Imperatorem Petrum Secundum, 

acompanhado ao mesmo orgão pelo professor Schulze. 

4.º A alumna D. Anna da Silva, uma das de mais tenra idade, tocou um pequeno 

exercicio no piano, acompanhada pela professora de musica D. Adèle Maria Luiza Sigaud. 

5.º O alumno Cerqueira executou ao piano a Barcarolle de Thalberg, dignando-se S. M. 

o Imperador tomar a musica para conhecer se era exacta a sua execução. 

6.º Propondo-se a qualquer dos espectadores que indicasse o tom em que o dito alumno 

Cerqueira tocasse de improviso uma valsa, schottisch ou nocturno, a Exma. Sra. D. Maria 

Carolina Guimarães Torrres, mulher do Sr. Antonio Dias Torres Junior, pedio uma valsa em 

sol natural maior, que o alumno improvisou depois de um curto preludio no mesmo tom. 
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S. M. o Imperador dignou-se, depois desta prova, ordenar que o mesmo alumno tocasse 

uma schottisch em si bemol, que foi promptamente executada. 

7.º Os dous alumnos Cerqueira e seu condiscipulo Luiz Antonio Gondim Leitão, os mais 

adiantados em musica, respondêrão cabalmente ás perguntas sobre as regras de contra-ponto, 

que lhes forão feitas pelo professor Schulze. 

8.º Os alumnos do 1º anno lêrão no Expositor, impresso em pontos salientes, o lugar que 

S. M. o Imperador se dignou indicar-lhes, distinguindo-se neste exame a menina D. Alexandrina 

Rosa de Jesus, de 6 annos de idade. 

9.º Os alumnos do 2º, 3º e 4º annos forão examinados em grammatica portugueza e 

arithmetica, fazendo no primeiro destes dous ramos a regencia das orações, e respondendo a 

todas as questões sobre as regras da syntaxe, e no segundo a todas as perguntas sobre diversas 

operações arithmeticas, inclusivamente as de decimaes e de fracções; sendo examinados pelo 

proprio professor Dr. Pedro José de Almeida, e pelos Srs. Antonio Alves Pereira Coruja e José 

Albano Cordeiro, que se derão por satisfeitos. 

10. Os mesmos alumnos forão simultaneamente examinados em historia sagrada e 

dogma, pelo seu professor padre-mestre Bernardo José Lira, em cujo exame derão provas plenas 

do seu aproveitamento nestas materias. 

11. Os alumnos do 4º anno fizerão exame de lingua franceza, escrevendo, lendo, 

traduzindo e respondendo em francez a todas as perguntas feitas na mesma lingua sobre todas 

as regras da sua grammatica; sendo arguidos neste exame pela respectiva professora D. Maria 

Benedicta da Costa, e pelo Sr. Dr. José Tell Ferrão. 

12. Os mesmos alumnos fizerão exames da geographia physica, tendo a grande honra 

de ser S. M. o Imperador quem, por sua bondade e manifesto empenho em favor da instrucção 

no instituto, os questionou, dirigindo-lhes o dedo para os diversos pontos dos mappas, afim de 

que elles nomeassem os lugares que tocavão; neste honroso exame tanto se acanhou o alumno 

Leitão ao tratar dos lugares da Asia, como nestes mesmos e nos da Europa se distinguio o 

alumno Cerqueira. 

13. S. M., para apreciar a facilidade que encontrão os cegos na leitura pelo methodo de 

Braille, comparado com os outros methodos, quiz ver este mesmo alumno ler em livro impresso 

com typos ordinarios em relevo; e abrindo o livro ao acaso, o alumno satisfez a esta prova, mas 

com alguma lentidão, por ser-lhe preciso ir reconhecendo com o tacto as differentes curvas dos 

caracteres, porque só assim lhes poderia dar o valor proprio. 

14. Findos os exames, o alumno Cerqueira recitou o canto do Piaga, de Gonçalves Dias, 

acompanhado ao piano pelo alumno Leitão, e este por sua vez recitou uma canção dedicada a 
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S. M. I., acompanhada ao piano pelo primeiro, o qual, sobre o motivo do acompanhamento, 

tocou umas variações de sua composição, que agradárão a todos os espectadores, tanto pela 

execução como pelo estylo. 

A canção dedicada a S. M. I. foi a seguinte: 

Monarcha excelso, 
Do Brazil gloria! 
Astro do sec’lo! 
Honra da historia! 
 
Ouve benigno 
Nossa canção, 
Humilde olha 
Da gratidão. 
 
Em outro tempo, 
Não a exprimira 
O que sem vista 
Triste se vira! 
 
Outr’ora aos cegos 
Em abandono, 
Lhes era a vida 
Pesado somno! 
 
E condemnados 
Desde o nascer, 
A’s trevas d’alma, 
E a não saber, 
 
De ser felizes 
Hoje exultamos! 
Com os olhos d’alma 
Vemos, gozamos! 
 
Aqui fruimos 
A caridade, 
Com que remiste 
Nossa orphandade. 
 
Neste recinto, 
Bom soberano, 
O prazer sentes 
De ser humano. 
 
Este instituto 
Applaude agora 
Tua presença 
Consoladora. 
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Monarcha excelso 
Do Brazil gloria! 
Astro do sec’lo! 
Honra da historia! 
 

Nos exames por que passárão os alumnos do instituto, sahirão: 

No 4º anno, José Pinto de Cerqueira, approvado plenamente com louvor; Luiz Antonio 

Gondim Leitão, approvado plenamente, 

No 3º anno, D. Leopoldina Maria da Conceição e Firmino Rodrigues de Oliveira, 

approvados plenamente com louvor. 

No 2º, Possídonio de Mattos, approvado plenamente com louvor; Scipião Merolli e João 

Brasiel Madeira, approvados plenamente. 

D. Anna da Silva, approvada simplesmente. 

No 1º, D. Alexandrina Rosa de Jesus e Julio Clavelor, approvados plenamente com 

louvor. 

D. Guilhermina Joaquina da Silva, approvada plenamente. 

Não fizerão exames por se não acharem preparados no estudo das respectivas materias: 

4 alumnos do 3º anno; 

2 ditos do segundo; 

2 ditos do primeiro. 

Depois do julgamento sobre os que merecião ser premiados, S. M. o Imperador dignou-

se distribuir por suas bem-fazejas e augustas mãos, em medalhas de prata pendentes de fitas de 

diversas côres, os seguintes prêmios: 

De bom comportamento. 

Na classe das alumnas, a D. Anna Rodrigues de Faria, medalha de prata dourada em fita 

verde. 

Na classe dos alumnos, Luiz Antonio Gondim Leitão, igual medalha em fita azul-ferrete. 

De estudos do 4º anno. 

Na classe dos alumnos, 1º premio a José Pinto de Cerqueira, medalha de prata dourada 

em fita escarlate; 2º premio a Luiz Antonio Gondim Leitão, a mesma medalha sem ser dourada, 

em fita da mesma côr. 

Dos estudos do 3º anno. 

Na classe das alumnas, a D. Leopoldina Maria da Conceição, medalha de prata em fita 

escarlate. 

Na classe dos alumnos, a Firmino Rodrigues de Oliveira, igual medalha na mesma fita. 
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Dos estudos do 2º anno. 

Na classe dos alumnos, a Possídonio de Mattos, igual medalha na mesma fita. 

De applicação no 1º anno. 

Na classe das alumnas, a D. Alexandrina Rosa de Jesus, igual medalha na mesma fita. 

Na classe dos alumnos, a Julio Clavelor, igual medalha na mesma fita. 

Entre os alumnos de ambas as classes obteve, por premio de musica, José Pinto de 

Cerqueira, uma medalha de prata dourada em fita amarella. 

Depois da distribuição dos premios, a alumna D. Anna Rodrigues de Faria, em nome 

dos seus condiscipulos, recitou o seguinte agradecimento a S. M. o Imperador: 

- Senhor. – Sempre que os desvalidos e mal aquinhoados da sorte se dirigem a V. M. é 

para lhe render acções de graças. 

- Nós por nossa parte, mais infelizes que os outros, lastimando não poder ver o 

semblante do nosso protector para o trazer gravado em nossos corações, aproveitamos qualquer 

occasião para o só prazer que nos é dado de beijar a sua augusta mão pelos beneficios que 

constantemente nos faz. 

- Agora mesmo V. M. I. nos honra com a sua presença e acaba de distribuir as medalhas, 

com que se dignou premiar aquelles de entre nós, que se distinguirão pela sua applicação e 

comportamento. 

- Digne-se, pois, V. M. aceitar os votos da nossa mais profunda gratidão, assim como 

Deos aceitará as nossas preces pela saude e prosperidade do nosso augusto protector!! 

Depois deste simples agradecimento, levantou-se S. M. I.; e tendo visitado a officina 

typographica do estabelecimento, onde os alumnos do 4º anno, aprendizes da mesma officina, 

compuzerão e imprimirão, e depois de examinar alguns artefactos das meninas cegas, que lhe 

merecêrão demonstração especial, retirou-se ás 3 horas da tarde, mostrando-se tão satisfeito 

com o aproveitamento dos alumnos como com a ordem do estabelecimento. 
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ANEXO C - DECRETO Nº 781, DE 10 DE SETEMBRO DE 1854 

 

Coleção das Leis do Império do Brasil 
Ano de 1854, Tomo XV, Parte I, Seção 23, pág. 64 

 

Decreto nº 781, de 10 de setembro de 1854 

 
Autorisa o Governo a reformar as Secretarias d’Estado dos Negocios do Imperio, Justiça e 

Estrangeiros, e as Secretarias de Policia da Côrte e Provincia; bem como a despender as 

quantias, que se marcão, com a fundação de hum Instituto de cegos, com a construcção e reparos 

de edificios para os Seminarios Episcopaes, e com a creação de Faculdades Theologicas em 

dous dos actuaes Seminarios Episcopaes. 

 

Hei por bem Sanccionar, e Mandar que se execute a Resolução seguinte da Assembléa 

Geral Legislativa. 

Art. 1º O Governo fica autorisado para reformar as Secretarias d'Estado dos Negocios 

do Imperio, Justiça e Estrangeiros, fazendo as necessarias modificações nos respectivos 

Regulamentos das Repartições dos mesmos Ministerios; e podendo pôr logo em execução a 

reforma que fizer, a qual submetterá depois á approvação do Poder Legislativo. 

Art. 2º Fica do mesmo modo autorisado: 

§ 1º A reformar os Regulamentos das Secretarias de Policia da Côrte e Provincias; 

marcando ordenados fixos aos Empregados dellas, e alterando a tabella dos emolumentos, como 

mais conveniente for, passando estes a fazer parte da Receita Geral. 

§ 2º A despender quinze contos de réis com a fundação de hum Instituto de cegos; 

quarenta contos de réis com construcções e reparos de edificios para os Seminarios Episcopaes; 

e quinze contos de réis com a creação de Faculdades Theologicas em dous dos actuaes 

Seminarios Episcopaes. 

Art. 3º Ficão revogadas as disposições em contrario. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos 

Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 

dez de Setembro de mil oitocentos cincoenta e quatro, trigesimo terceiro da Independencia e do 

Imperio. 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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ANEXO D - DECRETO Nº 1.683, DE 28 DE NOVEMBRO DE 1855 

 

Coleção das Leis do Império do Brasil 
Ano de 1855, Tomo XVIII, Parte II, Seção 72, pág. 631 

 

Decreto nº 1.683, de 28 de novembro de 1855 

 

Abre ao Ministerio do Imperio hum credito extraordinario de 15.000$000 para occorrer ás 

despezas com o Imperial Instituto dos meninos cegos, no exercicio de 1855-1856. 

 

Não consignando a Lei do orçamento vigente quantia alguma para occorrer á despeza 

com o Imperial Instituto dos meninos cegos, e sendo urgente a dita despeza; Hei por bem, Tendo 

Ouvido o Conselho de Ministros, na conformidade do § 3º do Artigo 4º da Lei nº 580 de 9 de 

Setembro de 1858, Autorisar o Ministro e Secretario d'Estado dos Negocios do Imperio a 

despender com este objecto, no actual exercicio, a quantia de 15.000$000, igual a que fôra 

ultimamente decretada para o proximo futuro exercicio de 1856-1857; devendo este credito 

extraordinario ser incluido na proposta, que opportunamente será apresentada ao Corpo 

Legislativo, a fim de ter definitiva approvação. 

 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz, do Meu Conselho, Ministro e Secretario d'Estado dos 

Negocios do Imperio, assim o tenha entendido e faça executar. Palacio do Rio de Janeiro em 

vinte oito de Novembro de mil oitocentos cincoenta e cinco, trigesimo quarto da Independencia 

e do Imperio. 

 

Com a Rubrica de Sua Magestade o Imperador. 

 

Luiz Pedreira do Coutto Ferraz. 
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ANEXO E - DISCURSO DO DR. JOSÉ FRANCISCO XAVIER SIGAUD, 
 TRANSCRITO EM ZENI (2005, P. 237-240) 

 
 

Discurso proferido pelo Dr. José Francisco Xavier Sigaud na inauguração do Imperial Instituto 

dos Meninos Cegos, no dia 17 de setembro de 1854, publicado no Jornal do Commercio, nº. 

261, de 20 de setembro do mesmo ano.  

Senhor, quando V. M. I. proferiu estas memoráveis palavras "A cegueira não é mais 

uma desgraça", suscitou uma questão grave e digna de ser tratada. V. M. formulou nestas 

poucas palavras a grande máxima digna de ser inscrita como divisa no portão do edifício do 

Imperial Instituto dos Meninos Cegos que a generosa proteção de V. M. acaba de fundar, 

manifestando deste modo o seu incessante zelo pela criação de instituições úteis, que servem 

ao mesmo tempo para civilizar o país e diminuir as misérias e os sofrimentos da humanidade.  

Não era um antigo servidor de V. M. que competia a honrosa tarefa de cumprimentar 

hoje a V. M. e dirigir-lhe sinceros e vivos agradecimentos por este ato de sua imperial 

munificência; esta honrosa tarefa estava de direito reservada a um jovem e ilustre brasileiro, 

cego de nascença, homem de talento e de esperanças, que foi roubado pela morte no momento 

em que ia cumprir-se o mais caro, o mais ardente de seus votos que ele alimentava como fogo 

sagrado! A morte arrancou-o no meio de cruéis padecimentos à sua família inconsolável, a 

verdadeiros amigos que o choram, porque ele sabia escolhê-los e apreciá-los, a inúmeros 

conhecidos a quem ele conseguiu facilmente cativar por seu espírito jovial, por seu trato ameno, 

e por uma instrução variada, que lhe assegurava grandes vitórias, na carreira do ensino.  

José Álvares de Azevedo, nascido no Rio de Janeiro, de uma família abastada, recebera, 

no Instituto Real dos Jovens Cegos de Paris, uma educação acurada; apenas voltou à sua pátria 

na idade de 18 anos, entregou-se com fervor à cultura das letras; as belezas dos poetas e 

historiadores portugueses tornaram-se lhe em pouco tempo tão familiares como as que ele já 

havia admirado na língua francesa.  

Em poucos anos se amestrou o jovem cego na lição de história e durante as vigílias que 

lhe custaram a existência, havia colhido profundos conhecimentos, e encaminhado seu espírito 

para as indagações da história pátria. Era discípulo consciencioso da escola que outro cego, 

Agostinho Thierry, e Cesar Cantu ilustram na primeira plana dos historiadores. Ouvindo ler as 

crônicas da Companhia de Jesus e os manuscritos da Biblioteca Nacional, prosseguia no exame 

dos fatos e das épocas memoráveis da História do Brasil. Sua pena adestrada deixou-nos 

algumas páginas notáveis sobre o Caramuru. Trabalhava em reunir novos documentos sobre 

Villegaignon, para escrever-lhe a história; e o seu último ensaio literário, que me foi confiado, 
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é um quadro da instrução pública no Rio de Janeiro, composição rica de fatos e verdades, que 

pintam com exatidão as tristes peripécias da carreira do ensino. Era, pois, a este jovem ilustre 

que cabia o direito de tributar a mais profunda gratidão a V. M. por este tão grande benefício. 

A primeira ideia lhe pertence; a fundação de um estabelecimento para educar seus 

companheiros de infortúnio com os mesmos desvelos que ele tinha recebido do Instituto de 

Paris; era o incessante objeto de seus pensamentos, o alvo de suas esperanças. Deus não 

permitiu que ele gozasse de seu triunfo, e impor-me a penosa tarefa de chorá-lo, e de vir trazer 

as minhas lágrimas e o meu amargo pesar aos pés do trono de V. M. como justo tributo de afeto 

e de reconhecimento.  

A morte não obliterou o assinalado serviço prestado à humanidade; o vulto inesquecível 

do jovem José Álvares de Azevedo, sobreviverá perpetuamente no recinto desta instituição, 

cuja primeira ideia foi por ele apresentada a V. M., V. M. compreendeu-a com todo seu alcance 

e quem poderia pois explicá-la melhor do que V. M.? Sim, quem melhor poderia fazer apreciar 

o sistema de educação dos jovens cegos? Eu, que nada mais sou que um mero intérprete de V. 

M., direi, portanto, àqueles que o ignoram: O Instituto tem por fim educar meninos cegos e 

prepará-los segundo sua capacidade individual, para o exercício de uma arte, de um ofício, de 

uma profissão liberal. É, pois, uma casa de educação e não um asilo, e muito menos um 

hospício; uma tríplice especialidade: música, trabalho, ciência, eis o que constitui sua 

organização especial.  

O Instituto está aberto aos meninos cegos de todas as classes da sociedade. Segundo os 

estudos devido à inteligência do Excelentíssimo Ministro do Império, o Conselheiro Dr Luiz 

Pedreira do Coutto Ferraz, o governo concedeu dez lugares aos pobres e vinte aos que podem 

pagar pensão. Estes últimos, cuja infância é rodeada de providentes cuidados, são em igual 

número ao dos que saem do seio de família onde foram sempre abandonados à miséria, às 

privações e a hábitos grosseiros. É a estes infelizes que cumpre apresentar e fazer sentir os 

benefícios de uma educação difícil, longa e custosa, pois é necessário empregar constantemente 

a sensibilidade do dedo, que é para o cego, assim como os olhos para quem tem vista, o 

instrumento por meio do qual adquire a maior parte de seus conhecimentos, e como observa M. 

Guadet, professor de Paris, essa sensibilidade não é a mesma no indivíduo cuja mão se conserva 

sempre livre da aspereza dos corpos estranhos, e naquele a quem os grosseiros trabalhos 

endurecem a epiderme.  

Não é na época em que tantos ilustres cegos justificam os benefícios da educação 

recebida, que se porá em dúvida a utilidade da fundação do Instituto. Os apontamentos 

estatísticos falam a favor dos desgraçados cegos que avultam nesta capital; a minuta que me foi 
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dada pelo Desembargador Alexandre Joaquim de Siqueira menciona 168 indivíduos adultos 

cegos, que circulam nas ruas do Rio de Janeiro. Na província, encontra-se quase um número 

igual, e sei, por minhas próprias investigações, que há neste número, 19 meninos, a maior parte 

cegos de nascença. Poucas informações tenho alcançado até agora das províncias. Sei 

unicamente que grande número de cegos se encontra nas províncias de Piauí, de São Paulo e 

do Rio Grande do Sul. A remessa de um ou dois meninos por província promete ao Instituto 

um engrandecimento rápido, que justifica as previsões de seu augusto fundador. Não é, pois, 

nesta época, repito, que a criação do Instituto dos Jovens Cegos será tachada de inútil, ou 

considerada como filha de simples espírito de imitação.  

Nos últimos 50 anos, a Alemanha, a França, a Inglaterra, os Estados Unidos têm 

multiplicado as escolas para a educação de tantos infelizes; o número das escolas de cegos 

chega hoje a 140. Os sacrifícios feitos pelos inúmeros governos e associações de caridade foram 

recompensados pelos mais belos resultados. Quem duvidar disso, pode ler o que tem escrito o 

célebre poeta Antônio Feliciano de Castilho, a obra do deputado de Bruxelas, Mr. de 

Rodenback, e o discurso do jovem monarca do Hanover, todos três atacados de cegueira. A 

Providência deu ao cego, o desejo ardente de saber e lhe proporcionou as faculdades de 

aprender: ao lado da necessidade, colocou os meios de satisfazê-la. Os cegos ouvem mais do 

que nós, porque vivem mais consigo; têm melhor memória do que nós, porque são obrigados a 

confiar mais nessa faculdade, não tendo tanto como nós o recurso de sinais próprios para 

auxiliá-la. Adquirem assim uma razão mais precoce, sentem mais depressa as vantagens do 

trabalho, dão-se a ele com mais vontade, tiram de seus estudos deduções ou juízos mais 

desenvolvidos e seus progressos são geralmente mais rápidos. E, pois, se há um grau de 

instrução que é de direito natural para todos os entes, e de que não é lícito privar um menino, é 

um ato bárbaro privar dele um cego. Se a instrução é de direito natural para todos, é para o cego 

de direito divino.  

Creio aqui reproduzido em parte o pensamento moral e generoso de V. M., quando quis 

instituir no Brasil uma casa de educação para pobres crianças, que até hoje têm sido 

barbaramente abandonadas e condenadas à mais profunda ignorância ou voltadas à 

mendicidade. O que me restava em forças e energia intelectual, sacrifiquei-o ao cumprimento 

desta obra de caridade, e se tomo a palavra neste dia solene, é principalmente com o fim de 

agradecer a V. M. em nome dos meninos cegos, o real e insigne benefício, que abrindo-lhes 

uma carreira, lhes proporciona os meios de poderem um dia ser úteis à pátria. Esses alunos 

dizem hoje a V. M., e repetirão em todos os aniversários, estas palavras de viva gratidão: Sim, 

senhor, V. M. tem enxugado muitas lágrimas, tem consolado muitos aflitos, tem socorrido 
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muitos desgraçados; mas nunca a beneficência de V. M. se exerceu sobre um infortúnio maior 

do que o nosso! Estendendo até nós a sua imperial solicitude para que possamos alcançar o 

benefício da educação, V. M. restituiu-nos à vida, à sociedade, à razão e à religião. Se nos resta 

uma enfermidade física em relação aos outros homens, ao menos já não nos julgaremos tão 

infelizes nem tão defeituosos ante a natureza; e pelo que toca à nossa alma, esta nobre parte de 

nosso ser poderá agora, como as dos outros homens, conhecer e julgar, visto que, como eles, 

sentimos todo o preço desse imenso benefício e podemos, devidamente e com a maior 

sinceridade, manifestar a mais profunda gratidão ao nosso constante e indefectível protetor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


