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RESUMO

Esta pesquisa tem o propósito de apresentar os materiais escolares que fizeram e/ou fazem parte do
cotidiano escolar da pessoa com deficiência visual os quais possibilitam autonomia, desmistificando assim a
idéia de incapaz ou “coitadinho”. A metodologia desenvolvida para a pesquisa foi à observação e a entrevista
do tipo semi-estruturada aos alunos com deficiência visual matriculados em uma escola da rede pública em
Aracaju, a qual foi escolhida para realização e consolidação da pesquisa. A consulta bibliográfica foi priorizada
por obras sobre História Cultural. Os tópicos elencados nessa pesquisa traçam uma retrospectiva da fundação
do Instituto Benjamim Constant por ser um marco na educação da pessoa com deficiência visual. Louis Braille
criador do código Braille é evidenciado e o resultado da pesquisa sobre o uso de recursos.
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ABSTRACT

His research aims to provide school materials that were and / or are part of everyday school life of people
with visual disabilities which enable autonomy, thus demystifying the idea incapable or "poor thing." The
methodology for the research was the observation and semi-structured interview students with visual
impairments enrolled in a public school in Aracaju, which was chosen for realization and consolidation of
research type. A bibliographic search was prioritized by works on Cultural History. The topics listed in this
study a retrospective trace the foundation of the Instituto Benjamin Constant to be a milestone in the
education of visually impaired person. Louis Braille creator of the Braille code is highlighted and the results of
research on the use of resources.
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Sendo os estudos da cultura escolar um campo vasto para investigação, pois nela inserem-se não só as
práticas educativas desenvolvidas em todo contexto escolar, mas tudo que acontece em seu entorno trazidas
por seus autores que fazem a escola: professores, alunos e funcionários os quais se tornam responsáveis pela
riqueza cultural que nela existe.

No entanto, além desses elementos que formam a escola nossa memória insiste em retratar a escola sendo
um local organizado com cadeiras dispostas em filas, uma lousa na parede, mesa do professor, livros,
cadernos, modernos recursos tecnológicos, um ambiente alfabetizador proposto para o aluno.

Dentro desse contexto vivo que tem se tornado a escola as práticas escolares tem sido objeto de pesquisa
para muitos autores a exemplo de Andre Chevel (1969), onde inclina o olhar para o interior da escola acerca
dos saberes escolares, se eram produzidos na escola e se eles influenciavam a sociedade. Através do
movimento feito por Chevel acerca de instituição responsável pela transmissão “da cultura, a escola também
começava a ser vista como lugar de produção de cultura, uma cultura própria à cultura escolar” (p.18).

Para Dominique Julia (2001) a cultura escolar é vista como conjuntos de normas pelos quais definem
conhecimentos a ensinar, condutas a inculcar, e como sendo ainda um ”conjunto de práticas que permitem a
transmissão desses conhecimentos e a incorporação desses comportamentos [...]” (p.10). Podendo essas
práticas sofrer variações de acordo com o contexto social, político, religioso da época. Dando sequencia, Julia
(2001) alerta para que não aconteça de se analisar as normas e as práticas isoladamente, mas levando em
conta “o corpo profissional dos agentes que são chamados a obedecer a essas ordens [...]” (p. 11).

Vale ressaltar que a cultura escolar tem sido privilegiada nas pesquisas em história da educação recebendo
ênfase nos processos históricos relacionados às práticas escolares que, de acordo com Vidal (2010), vários
autores têm mostrado interesse sobre esse contexto de pesquisa a exemplo de: Dominique Julia (2001),
Andre Chervel, (1969), Vinão Frago (1995) entre outros.

Dado a sua importância para os estudos voltados à cultura escolar evidenciaremos em nossa pesquisa a
cultura material escolar[3], dando um enfoque na abordagem no material escolar utilizado pela pessoa com
baixa visão ou cega.

Percebe-se hoje, que com o avanço tecnológico esses materiais vêm a cada dia sendo inovados e
oportunizados para atender cada vez mais a públicos diversos, a exemplo se incluem as pessoas com
deficiência. Esses recursos classificados como os de baixa tecnologia, digo, os recursos cujo preço é acessível
e muitas vezes são confeccionados ou adaptados pelo próprio professor, se utilizando de sucata[4]. Os
materiais de alta tecnologia, considerados de tecnologia de ponta, onde se destacam a modernidade e as
inovações eles fazem parte do cotidiano escolar em qualquer nível. Destacamos os modernos softwares
mediadores da aquisição pedagógica.

Os recursos ópticos estão contemplados na lista dos materiais mais utilizados pela pessoa com baixa visão, a
exemplo das lentes manuais e/ou de mesa que possibilitam a ampliação de imagem e a visualização de
objetos e os nãos ópticos referem-se às mudanças relacionadas ao ambiente como iluminação, móveis, leitura
e escrita, o contraste nas cores, pautas ampliadas[5], lápis 6B[6] dentre outros.

No que se refere à Cultura material, ou seja, cultura material escolar é algo muito novo no campo
educacional, de acordo com Souza (2007, p.169), “é um conjunto de artefatos que contribui para o
funcionamento da escola que vai desde a parte arquitetônica, onde envolve a estrutura do prédio, o mobiliário
e acessório, ao material destinado ao ensino”, sendo que este elemento é de fundamental importância para
compreender o contexto escolar.

A expressão cultura material escolar sofreu a influência dos estudos ligados à cultura escolar em decorrência
da preocupação dos historiadores em relação à preservação de fontes e arquivos relacionados à educação
escolar (VIDAL, 2005).
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Souza (2007) deixa claro que o foco principal nem sempre é atribuído aos objetos materiais, mas como um
componente interpretativo da história voltada aos estudos das representações e das praticas escolares. Nesse
sentido nosso objetivo é refletir sobre cultura material escolar da pessoa cega e com baixa visão em uma
escola pública regular dentro da perspectiva inclusiva; analisando as percepções dos professores sobre os
fatos que envolvem a questão da cultura material escolar através da análise de questionário, também ouvindo
os próprios alunos com cegueira e baixa visão, elementos importantes para a nossa pesquisa a cerca da
utilização desses materiais escolares específicos da pessoa cega e com baixa visão.

A metodologia proposta para o desenvolvimento do trabalho foi à pesquisa de campo do tipo descritiva que
conforme Gil, (2007, p. 44), “[...] visar observar, registrar, analisar e correlacionar fenômenos ou fatos sem
interferir no ambiente analisado”. As consultas bibliográficas dos livros e textos estudados durante o percurso
da disciplina Cultura e Práticas Escolares, foram colocados em evidencias visando dessa forma à
fundamentação teórica para o desenvolvimento dessa pesquisa.

Para facilitar a compreensão da discussão que se segue, optamos por dividir esta pesquisa em dois capítulos,
sendo que cada capítulo possui um subcapítulo que aprofundará algumas questões necessárias à
compreensão e que agregam valores sobre a temática estudada.

Será apresentado no primeiro capítulo informações sobre o Instituto Benjamim Constant/ IBC, por se tratar
do primeiro Instituto de Educação para meninos cegos do século XIX no Brasil, tendo a sua importância
também na atualidade não só para as pessoas cegas e com baixa visão, mas para os profissionais que lidam
direto ou indiretamente com esse público.

Como subcapítulo será apresentado à biografia de Louis Braille, criador do Código Braille. Na oportunidade
será apresentada a composição do código e eficácia para a pessoa cega, o qual possibilitou independência na
acessibilidade comunicacional.

Já no segundo e último capitulo será apresentado o resultado da pesquisa de campo acerca da cultura
material escolar da pessoa cega e com baixa visão. A referida escola consta em seu quadro de matrícula um
número expressivo de alunos com deficiência visual, onde na oportunidade buscamos analisar as práticas
escolares desenvolvidas no cotidiano envolvendo os alunos com deficiência e/ou sem deficiência.

Concordamos com Graça (2002) quando enfatiza que cabe a escola desenvolver práticas que venham
potencializar o aluno nas habilidades que possui e levá-lo a adquirir novas habilidades. Essas práticas
transcenderão à escola permeando toda sociedade.

A tarefa educacional da escola não se limita à relação professor- aluno ou aos
conteúdos do ensino ministrados em sala de aula, ela transcende até mesmo o
espaço escolar, sendo capaz de mostrar que a mais insignificante e trivial incidente
da vida dos alunos se inscreve numa rede de significados e numa trama de
implicações que contribui para fazer deles o que a escola (e a sociedade) espera. É
nesse sentido que se deve atentar para os rituais presentes na escola. (GRAÇA,
2002, p. 110).

Utilizaremos como aporte teórico reflexões que norteiam os conceitos de cultura escolar, forma escolar,
cultura do material escolar e estratégias trabalhadas por autores como, Rosa Fátima de Souza (2007),
Dominique Julia (2001), Vidal (2005) e Chartier (1998).

1- INSTITUTO BENJAMIM CONSTANT/ IBC

A História da educação da pessoa cega no Brasil começa a ser escrita a partir do Instituto Benjamim Constant
criado em 12 de setembro de 1854, período que começou a ocorrerem mudanças significativas na educação
da pessoa com deficiência; desta feita da deficiência visual. Durante este momento histórico a Educação; esta
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desenvolvida nas casas que eram transformadas em “escola” para os filhos de pessoas abastadas dessa
época. Enquanto que na corte começava a surgir às primeiras escolas públicas e os colégios particulares.
Vasconcelos (2005).

Neste contexto o então Imperador D.Pedro II cria o Instituto Benjamim Constant através do Decreto
Imperial n.º 1.428, vindo a ser inaugurado no mesmo ano com o nome de Imperial Instituto dos Meninos
Cegos, que de acordo com Vasconcelos (2005, p.51).

Na Corte havia, além das escolas públicas e dos colégios particulares- tomando-se
como referência o ano de 1886, na cidade do Rio de Janeiro – estabelecimentos
oficiais como o colégio Pedro II, com 620 alunos, preferido pela elite urbana e
aristocracia cafeicultora do império. [...] distribuídas ao longo de sete anos; um,a
escola Normal com 331 alunos, entre rapazes e moças, [...] o Instituto dos Jovens
Cegos com 56 alunos, o Instituto dos surdos- mudos com 30 alunos [...]

Com o aumento da demanda surgi à necessidade de se construir o prédio atual, que passou a ser utilizado a
partir de 1890, após a 1ª etapa da construção. Em 1891, o instituto recebeu o nome que tem hoje: Instituto
Benjamin Constant /IBC, em homenagem ao seu terceiro diretor.

O referido Instituto é dotado de uma arquitetura escolar notadamente privilegiada conforme as
especificidades da época privilegiando os princípios higienistas[7] os quais eram empregados no momento da
construção do espaço escolar.

A suntuosidade dos prédios escolares era a marca de sua presença, como podemos observar essas
semelhanças nas demais construções erguidas nos estados do Brasil; a exemplo de Sergipe e Rio Grande do
Norte, de acordo com Azevedo e Stamatto (2005).

Contemplando o Instituto Benjamim Constant, podemos notar a bela arquitetura que compõe a partir da
exuberância na fachada com longas colunas e com amplitude do espaço físico compondo assim, uma
arquitetura apreciada por todos. Característica de importante destaque para essa época como relatam
(AZEVEDO e STAMATTO, 2005).

Atualmente o Instituto Benjamin Constant realiza diversas atividades o que levou a redirecionar e
redimensionar seus objetivos. É um Centro de Referência a nível nacional para as questões da deficiência
visual onde presta vários serviços. Possui uma escola de ensino regular, oferece formação continuada para
profissionais que trabalham com pessoas com deficiência visual, assessora escolas e instituições, realiza
consultas oftalmológicas à população, reabilita, produz material especializado impressos em Braille e
publicações científicas.

O referido Instituto está localizado na avenida, Pasteur, 350/ 368 – Urca, na cidade do Rio de Janeiro.
Notadamente esse Instituto faz parte da cultura escolar da pessoa com deficiência visual através das práticas
escolares desenvolvidas em seu interior bem como, nos recursos pedagógicos que s disponibilizados ao
público atendido em todas as escolas que contemplam em sua matrícula alunos com deficiência visual,
possibilitando assim acesso aos conteúdos semelhantes aos dos alunos que não apresentam deficiência
visual.

De acordo com Souza (2007, p.165) “Os artefatos materiais vinculam concepções pedagógicas, saberes,
práticas e dimensões simbólicas do universo educacional constituindo um aspecto significativo da cultura
escolar.”

1.1- LOUIS BRAILLE E O CÓDIGO DE ESCRITA PARA CEGO.

Louis Braille, nascido em 04 de janeiro de 1809, numa pequena cidade nas cercanias de Paris, Coupvray,
quando contava apenas 03 anos de idade, sofreu um grave acidente na oficina de correeiro[8] de seu pai.
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Ferindo um dos olhos com uma ferramenta pontiaguda, passou por um rápido processo infeccioso e acabou
acometido de cegueira total em ambos os olhos. Aos 10 anos, é matriculado no Instituto dos Jovens Cegos
em Paris, sempre dedicado aos estudos, gostava de música clássica e como no instituto essas aulas eram
gratuitas, Braille dedicou-se a essa arte que consistia a repetir o que ouvia; tornando assim um excelente
pianista e logo mais organista da igreja da qual freqüentava.

Sentindo a necessidade nos estudos, interessou-se em um sistema de escrita para cegos que fosse eficaz.
Quando na ocasião conheceu Charles Barbier, oficial do exército e autor da sonografia; código utilizado na
comunicação noturna entre soldados franceses no período da guerra. A partir desse código, Braille realiza
algumas substituições: traço por ponto, eliminando o ruído que o outro emitia e otimizando a decodificação.
Em 1825, com apenas 16 anos, apresentou a primeira versão do seu código de leitura e escrita para cegos.

Concebeu um código de 63 símbolos diferentes, que são usados em literatura nos diversos idiomas, na
simbologia matemática e científica, na música e na informática.

Tomando por base a combinação de seis pontos, atribuindo-lhes valores simbólicos que seriam usados nas
diversas áreas do conhecimento humano. Criando, assim, nesse ano o “Sistema Braille”, que possibilita à
pessoa cega o acesso à leitura e escrita; oportunizando a pessoa cega o direito a exercer sua cidadania.
Dessa forma Louis Braille faz parte da história, não só da pessoa com deficiente visual, mas de toda a
humanidade. (BELARMINO, 2000; IBC, 2011)

A partir desse invento “Código Braille” as pessoas com deficiência visual pôde assim ter acesso à educação,
tendo o direito de expressar seus sentimentos a partir da escrita e leitura do código braille.

Dado exposto, hoje é comum vermos literaturas em braille sendo distribuído aos leitores usuários desse
código. Esse material escolar tem proporcionado às pessoas que dele faz uso, possibilitando assim
acessibilidade no aprendizado; dessa forma a pessoa com deficiência visual poderá ter acesso e permanência
no processo educacional.

.

2- CULTURA MATERIAL E A PESSOA COM CEGUEIRA

A cultura escolar evidenciada em seu cotidiano tem despertado pesquisadores sobre o cotidiano dos alunos
com cegueira e com baixa visão, como se da o processo de interação, o processo de aprendizagem e de quais
artefatos materiais os professores se utilizam. Conforme enfatiza Matos (2013, P.3) “[...] os artefatos
apresentam funções simbólicas, indicadores sociais, além de serem partes integrantes de uma cultura
material, atuando como elemento mediador da atividade humana”.

Nesse sentido foi estruturada a pesquisa com um grupo de alunos com deficiência visual em uma unidade
escolar situada no município de Aracaju com o propósito de observar a utilização no que concerne aos
artefatos empregados na construção do saber desses alunos; detectamos os recursos mais utilizados a saber:
o soroban, a reglete com o punção, a máquina Perkins e o uso do computador com o software para auxiliar na
leitura.

Disponibilizar esses materiais específicos é possibilitar a pessoa com deficiência à busca pela autonomia e
independência na participação ativa, não só na vida escolar, mas no cotidiano. Ao tempo que a escola
juntamente ao professor estará possibilitando a acessibilidade para esses alunos; no que se refere à aquisição
desses recursos específicos bem como ao incentivo e o manuseio dos mesmos.

De acordo com a afirmação de Viñao Frago (1995) no que se refere ao surgimento, ao uso, bem como a
transformação e o desaparecimento desses objetos revelam as práticas educacionais e suas mudanças.

No site Soroban Brasil (2011)[9], o soroban é um instrumento utilizado para trabalhar cálculos e operações
matemáticos; espécie de ábaco que contém em cada eixo e borracha compressora para deixar as contas
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fixas. Portanto, o seu uso sofreu uma série de aperfeiçoamento que geraram técnicas extremamente rápidas
para executar qualquer cálculo: adição, subtração, multiplicação, divisão, raiz quadrada e outros.

Através do treinamento da utilização do soroban são adquiridas aos poucos outras habilidades que favorecem
o aprendizado a exemplo de: Melhora a concentração e memorização.

2.1- Soroban

O soraban é um recurso bastante utilizado pela pessoa cega, o qual possibilita autonomia na resolução das
atividades que exijam cálculos. Cada bolinha que compõe esse recurso tem um valor específico, as quais
constituem as unidades, dezenas, centenas, milhares etc. de forma que o seu uso aprimorado possibilitará
não só a pessoa com deficiência visual resolver com eficácia os problemas na matemática, mas para uma
pessoa que não apresente deficiência visual.

2.2- Reglete com punção

O suporte manual para alfabetização do cego é a reglete com a punção. Segundo Costa (2000, p. 20 apud
Matos, 2011), “a reglete é uma régua de plástico ou de metal, constituída por um conjunto de celas vazadas,
dispostas horizontalmente em linhas paralelas, ajustada a uma base retangular compacta”.

O recurso utilizado na escrita braille com auxílio do punção, que é a “caneta” a qual irá produzir a escrita em
braille, tem um formato engrossado de caneta/ ou lápis, tendo na ponta perfurante com a finalidade de
pressionar o papel na reglete, formando desta feita os pontos em relevo que tem por nome o código braille.

A escrita é realizada da direita para a esquerda, que após efetivar a escrita o papel será removido da reglete,
possibilitando assim a leitura em braille da esquerda para a direita.

A reglete apresenta variações quer sejam no tamanho ou no material confeccionado essencialmente de metal
ou plástico, facilitando o manuseio do usuário.

2.3- Máquina Braille

A máquina braille é utilizada para transcrever textos para o braille, podendo ser utilizadas por videntes que
conheçam o código braille ou por pessoas com deficiência visual.Nela é possível escrever o braille de forma
mais rápida e confortável, seu formato é semelhante à antiga máquina de escrever, contém apenas seis
teclas que lembram os pontos das celas braille, possui ainda uma barra de espaço; no entanto, recomenda-se
seu uso para as pessoas que já dominam o código.

Para as crianças em fase de alfabetização, recomenda-se primeiro o treino na memorização dos pontos do
código Braille em recursos adaptados pela professora, os quais facilitarão na escrita e na leitura do código.
Após esta prática a criança poderá dar continuidade na máquina Braille.

2.4 - Tecnologia/ Softwares

A evolução tecnológica veio proporcionar benefícios visivelmente percebidos por todas as pessoas, em
especial para a pessoa com deficiência, pois a tecnologia assistiva melhorou consideravelmente a vida desse
público dando-lhe condições no que se refere à comunicação e a mobilidade, tornando-o autônomo.

De acordo Alves (2012) o software DOSVOX, foi o primeiro leitor de tela desenvolvido no Brasil e um dos mais
utilizados pela pessoa com deficiência visual. dentre outros: JAWS (Job Access With Speech ou acesso ao
trabalho com voz); NVDA- (Sigla inglesa que significa acesso não visual ao ambiente de trabalho).

A pessoa com deficiência visual ao fazer uso de um desses softwares poderá utilizar o computador com
autonomia, podendo acessar a internet ou mesmo fazer partes da comunidade virtual ampliando assim sua
rede de contatos.
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3. RESULTADO DA PESQUISA

A pesquisa foi realizada com seis alunos com deficiência visual matriculados no ensino fundamental, sendo
três alunos cegos e três com baixa visão os quais foram observados durante três dias com o intuito de
acompanhá-los utilizando os recursos que facilitassem sua aprendizagem.

Como resultados obtidos tiveram um percentual quase que 100% utilizavam a reglete em sala regular para
escrever o conteúdo, já o uso do soroban somente três alunos, os outros três alegaram complexidade em
utilizá-lo. Quanto ao uso do leitor de tela apenas dois alunos das séries finais do ensino fundamental
utilizavam o dosvox por ser gratuito e mais acessível. Os outros quatro ainda não dominavam o uso do
computador, logo não sabia usar o dosvox.

No entanto, entre os observados todos eles faziam uso de algum recurso que facilitasse e/ou possibilitasse o
aprendizado ao longo de sua vida escolar, confirmando assim a importância da acessibilidade que estes
recursos proporcionam na vida escolar.

CONCLUSÃO

Com o advento do Código Braille surgiram novos recursos os quais possibilitaram o acesso à comunicação
escrita, a exemplo de literaturas diversas, livros

Para Souza (2007) (apud MATOS, 2011) alguns materiais ou artefatos como livros, cadernos, carteiras,
quadro-negro, a própria arquitetura escolar, objetos de uso dos alunos, impressos, ou seja, os artefatos de
uso escolar constituem um modo de transmissão da cultura, mostrando com isso as diversas possibilidades
que a cultura material escolar proporciona através dos objetos de investigação.

Destacamos que realizar essa pesquisa nos proporcionou o conhecimento real do cotidiano da pessoa com
deficiência visual na cultura escolar, no que se refere à cultura material escolar foi constatado um
conhecimento por parte de todos que formam a comunidade escolar.

De acordo com Escolano (1990) onde chama a atenção para os objetos escolares que vai além da instituição
de poder e de discurso, informam valores e concepções subjacentes à educação.

Dessa forma, estaremos devolvendo a esse público o direito de cidadão que lhe foi negado ao longo de suas
vidas, assumindo assim a responsabilidade que temos; optaremos em qual dos lados queremos fazer parte se
o de uma sociedade inclusiva que luta pelos direitos não só da pessoa com deficiência, mas para todas as
pessoas que em pleno século XXI estão ainda sendo marginalizadas, excluídas; quer seja pela cor, pela
questão de gênero ou pela classe social a qual pertence.

Permaneceremos ocupando a posição de “em cima do muro”?
De indiferentes?
Que segundo Gramsci (2005, p.84) “A indiferença é o peso morto da história. È a ancora que paralisa o
inovador [...]”. Ou a escolher ser um cidadão que pensa e luta a favor do direito daquele que sempre foi
marginalizado por uma sociedade preconceituosa e excludente?
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